
• CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ATAS DA 7S!À 9O'SESSÃO DA I'.SESSÃOLEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA SO'LEGlSLATURA

VOLUME 19
N~lO

12 JUN. A 14Jl,"N.1995

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO EINFORMAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ANAIS - SENADO FEDERAL

BRASÍLIA - BRASll...
1995



ÍNDICE TEMÁTICO 

ADUTORA 

Comentando a importância. para a Região NÕr: 
deste, da conclusão da Adutora do Agreste. Sen. Teoto-

Pág. 

Solicitando a ttanscrição nos Anais do Senado do __ 
artigo "Os fundamentos da crise de esquerda", publicado 
nO-jornal Estado de S.Paulo-e de autoria do_Prefeito de 
Porto Alegre -RS, Sr. Tan;o Genro. Sen. Roberto Frei-

nio Vilela Filho ...... : ....••.••. -·-·····-·--..:-----.~-- 285 re.·-·······-····--~--,.,....-~---··-·---··----
Solicitãndo constar nos Anais dQ Senado o artigo 

"Chega de promiscuidade", publicado na revista Veja, 
no qual o S9J_adot:J?.edro .$imQD a;nalis_a a participaçãO de 
ex-presidentes e de ex-<liretores do Banco Central em 
empresas e setores ímanceiros do País. Sen. Casildo 

AGRICULTURA (Vide ESTADO) 

AGROPECUÁRIA 

Relatando as dificuldades que o setor agropeC:u.á-
rio da Região Centro-Oeste vem enfrentando. Sen.--IIis 
Rezende. ...... ----··----·------

ANAIS DO SENADO~ 

Registrando nos ADais do Sei:tado Õ- resultado do 
"2" Encontro da Bancada Parlamentar da Amazônia", 
realizado em Porto Velho- RO e demonstrando a neces
sidade da unidade da classe politica da Amazônia. Sen. 
Ademir AndraQe. ...... _ .... _ .. _____ , ___________ _ 

Solicitando registro nos Afiais do Senado de do, 
cumento refereilte ao desenvolvimento da Região Ama
zônica Sai Ademir Andrade. ··········-·······--·-·---~- ---

Solicitando transcrição nos Anais do Senado dO
documento "O Consenso de Washington", do Embaixa
dor Paulo Nogtll'ira Baptista Sen. Antooio Carlos Vala-

dares. --·---·---'----·-·---.. -
Solicitando o registro nos Anais_ do Senado do ar-

tigo intitulado "Meio ambiente e cidadania", do Ministro 
Gustavo Krause, publicado na Folha de &Paulo. Sen. 
Joel de Hollanda. .... __ .......... ____ , __ ~ .. - _ 

Registrando nos Anais do Senado o discurso pro
ferido pelo Presidente do Conselho de Ministros da Re
pública Libanesa, Sr. Rafic Hariri. -na recepção oiei'éCida 
pelo Embaixador Gbazi Cbediac na Embaixada do Líba· 
no. Sen. Ramez Tebet ···········------·:-_·~ __ :, __ 

Solicitando canstãr nos Anais do Senado o texto 
da sentença do Juiz de Direito de São Paulo ao processo 
judicial envolvendo o escritor Cláudio Humberto Rosa e 
Silva. a editora Ge!açãO Editorial e a distribuidora BI'a§i-: 
livros Editora, Distribuidora Lrda Sen. Bernardo Cabral 

88 

Maldaner ............. - .... ·-------·----.. --
Solicitando constar nos Anais do Senado o texto 

da sentença do Juiz de Direito de São P3ul0 00 processO 
judicial envolvendo o escritor Cláudio H~_ Rosa e 
Silva. a editora Gefação Editorial e a dist:iibW.dora Brasi
livros Editora, Distribuidora Uda. (Republicação). Sen. 
Bernardo CabtaL ................. - .. ----·--· -----

ANIVERSÁRJO 
121 Referindo-se aos aniversários de Brazlândia e Ta

- guadnga, cidades-satélites de Brasília. Sen. José Roberto 

-310 

352 

358 

-386 

420 

Arruda ................. _______ ,, 

APOIO 

Manifestando seu apoio ao GoVernador de São o -

Paulo, Mário Covas, e ao Presidente do Brasil, Fernando 
Henriqne Cardoso. Sen. Pedro Piva ................... ___ _ 

AuD~CIA (Vide MINISTRO 00 PLANEJAMEN'rt>j 

BANCO CENTRAL DO BRA,SIL (Vide VOTO SE-
CRETO) 

Demonstrando a importância de se votar, antes da 
substituição do Sr. Pétsio Arida. o projeto de lei que tia
ta das regras relativas àdesígnação de diretores do Ban-
co Central. -Sen. Ednardo Suplicy ........................... -~ 

Adiantando algumas das perguntas qne preteode 
fazer ao Sr. Pérsio Arida na Comissão de Assuntos Eco
nômicos em 8/6/95, quando irá explicar as razões do p_e
di~9_de_d_~missão da Presidência do Banco Central Sen. 
Eduanlo Suplicy. .. ........... ·------··--· ··-- .• 

Pág. 

A23 

_-450 

524 

42 

336 

128 

. 130. 



II 

Leitura de ofício do Sócio-Diretor da MCM Con~ 
sultores Associados. sobre a SUJX>Sta divulgação do 
nome do Sr. Gustavo Loyola para a presidência do Ban-
co CentraL Sen. Ney Suassuna. -·-··--·····-·-·····u·-···· .. ·· 

Lamentando a saída do Sr. Pérsio Arida da dire-
ção do Banco Central. Sen. Carlos Wilson ..................... . 

Ressaltando a necessidade de o Sr. Pérsio Arida ser 
ouvido sobre as razões pelas quais deixou o cargo de Presi
dente do Banco Cent131 do Brasil Sen. Eduardo Suplicy ••.... 

BANCO DO BRASIL 

Propondo que o Banco do Brasil funcione Como o 
Banco Rural. que o Presidente Femando Henrique Car
doso deseja criar, facilitando o acesso do pequeno pro
dutor ou empreendedor? ao cr6dito. Sen. Leomar Quinta-

nilha. ·····························-·······································~·--·· 
BORRACHA NATURAL 

Referindo-se a audiência com o Presidente do 
lbama. no qual solicitou providências com relação à po
lítica da bonacha nativa. Sen.. Marina Silva. •..••........•..... 

BRASIL 

Dissertando sobre o futuro do Brasil e sobre o 
novo projeto de sociedade que se pretende construir. 
Sen. Leomar Quintmilha. ········································-······ 

CACAU 

Enumerando moúvos pelos quais as lavouras ca
caueiras do norte do Mato Grosso não devem ser desati-
vadas. Sen.JonasPinheiro ............................... - .• ·-········ 

Expondo as dificuldades por que tem passado a 
cacauicultura rondoniense. Sen. Odacir Soares. ----

CAPITAL ESTRANGEIRO 

Opinando que o estímulo à entrada de capital es
trangeiro é préjudicial para o Brasil. Sen. Lauro Cam-

Demonstrando sua satisfação pela união dos par-
lamentares da Região Norte. Sen. Ademir Andrade ....... . 

134 CONGRESSO NACIONAL (Vide MANIFESTAÇÃO) 

Prote~o contra o descaso com que o Congres-
342 - so NaCional vem tratando as medidas provisórias que 

chegam à votação. Sen. Ney Suassuna. ..........................• 

396 

357 

514 

424 

194 

397 

Comentutdo o papel do Congresso Nacional no 
Governo de Fernando Henrique Cardoso. Sen. Lúdio 

Coelho. ········-··-······-·························-····-····------

CRÉDITOAGRÍCOLA 

.Di:.srorrendo sobre o crédito agrícola. Seo. Mauro 

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

CRÍTICA 

___ Criticando o Senador Antonio Carlos Magalhãeç, 
por seu discurso contra populares no Congresso. Sen. 
Adenlir Andrade. ............................... ·-·~~-------....... ~ 

Criticando o Senador.Ademir Andrade. Sen. An-

touin Carlos Magalbães. ·············-·-----·--··-··-··---···-·· 

(CliT) (Vide MANIFESTAÇÃO) 

_ -CritiCando o mau cornpcitamento de ffianifesí:áD
tes da Cent131 Única dos Trabalhadores- CUT, que da· 
nificaram -as mstalações do Coogri:sio Naaooal Sen. 

Antonio Carlos Magalhães. ························-·····--············ 
Referindo-se à desordem causada no Congresso 

Nacional por manifestantes da CUT e assegurando que 
tomará todas as providências para que isso não ocorra 
novainellte. Sen. José San1ey ...... ~ .......... -······-·· ........... ~ 

DECLARAÇÃO DEVOTO 

pos. ·--··-·-----··--··----·-·---------··-····---····- _c_273 

Encauiinhandó à Mesa, para publicação, declara
ção_de voto contrário ao Parecer~ 211/95 Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que conclui pelo inde
fer:inieD.to do_ Oficio -o2 S/48194, do ~:"residente do Supre
mo Tribunal Federal, que solicita licença prévia para 
que essa Suprema Corte possa apreciar a queixa--crime 
oferecida C()Otra o Senador Esperidião Amin. Sen. Espe-

COMÉRCIO EXTERIOR 

ridião Amin. .:.: .....•... : .......... --····--~--------
Criticando a forma como tem sido conduzida. no 

Brasil a política de cométcio exterior. Se:n. Eduardo Su-
plicy. ······-···--···: .... - .............. , .......................................... - •. ~I . EnC3J!1Íil]laildo à Mesa. para publicação, declara-

CONCESSÃO 

Comentando os efeitos práticos da aprovação da 
Lei das Concessões. Sen. José Roberto Arruda .............•. 

CONFLITO 
Comunicando o conflito entte tropas brasileiras e 

bolivianas devido a presença de brasileiros no Municí
pio deCobija, na Bolívia. Sen. Marina Silva················~=-

CONGRESSISTA 

Observando que as atitudes dos Senadores Anto
nio carlos Magalhães e Ademir Andrade não são dignas 
de representantes do povo. Sen. Jader Barbalho. ······--·· 

_ _ç~ de voto~-~ fJ!!_62195? de iniciativa da Comissão 
Diietora, que cria a TV Senado. Sen. Jeff~Sõli:Péies .. ~:-.-:- --

117 DEFENSORIA PÚBUCA (Vide VETO) 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Anunciando a discussão de proposta que será le
vada ao Presi4ente da República a respeito da criação de 

157 um modelo de desenvolvimento regional que integre 
Brasília à Região Ce!uxo-Oeste. Sen. José _Roberto Arru-

da. ··--·--··············-·········----··----·-... -·,---
R~~alJ~do !l_!:l_eçe_ssi~e d~ bay_er tm.~_projeto_ de_ 

desenvolvimento econômico para a Região Centro-Oes-

216 te. Sen. José Roberto Arruda ···············--···-·-----·--· 

Pág. 

310 

212 

422 

163 

215 

216 

214 

218 

- 149 

321 

43 

43 



Referindo-se à apresentação de um p~ de -de
senvolvimento auto-sustentado para a Região Centro-
Oeste. Sen. Carlos Bezerra. ·········u·------~-----

Referindo-se à discussão do Plano de Desenvolvi
mento Econômico do Centro-Oeste brasileiro e à au
díência na qual serão apresentadas. ao Presidente da Re
pública. as conclusões dos estudos realizados pela Se
cretaria de Planejamento <los Estados da Região Centro
Oeste. Sen. José Roberto Arruda ··-··········----·-·-·. 

Comentando o programa de desenvolvimento da 
Região Centro-Oeste entregue ao Presideilte da Rep>Íbli-
ca. Sen. Carlos Bezerra. ···-··-····-··---··-----

Dissertando sobre o Projeto de Desenvolvimento 
do Ceotro-üeste apresentado ao Presidente da Repúbli
ca Sen. José Roberto Arruda ..•............... -·-·----··· 

DfviDA INTERNA 

Apelando ao Governo Federal pa13. que solucione 
o problema da dívida dos Estados e Municípios brasilei
ros. Sen. Edison Lobão. ·············- --~----~ 

DIVISÃOTERÍUTORIAL (Vide RO) 

Registrando a importância de se resolver_()_~: 
se das vilas Califórnia e Extxema. que ficam na fronteira 
do Acre com Rondônia e que ainda desconhecem a q~ 
dos Estados pertencem. Sen. Marina Silva. ............. ·-~···· 

EDUCAÇÃO 

Disrutindo a questão da educação brasileira Sen. 
Lúcio Alcântara ·············~--· -··--~--·-· --··•·-· ·--

Ressaltando que não é preciso desjn"ez3r a eduCa
ção e a cordialidade para ser independente. Sen. Josap-
hat Marinho. ··················-·-----··------ -· 

Discorrendo sobre os problemas da educação e da 
saúde pública brasileira e referindo-se ao trabalho do Dr. 
Etelvina Teixeira Coelho, diretor do Centro de MicrOO.
~~ R~rativa e Excftner Lasec de Minas Gerais. Sen. _ 

JumaMarise. ··············-------··---

ELOGIO 

Elogiando o Senador Antonio Carlos Magalhães e 
seu partido, o PFL. Seo.. Pedro Simon. ·······-······ .. ·-·--c 
EMANCIPAÇÃO POÚTICA 

Apoiando a einancipação política de Valparaí:ro e 
do Novo Gama. ambos distritos de Luziânia- G([-Seti~---

Mauro Miranda ····-····---·---··-··-

EMENDA 

Emenda o" I, que dá nova redação ao art 8" do 
PR o" 66195. Sen. Waldeck Omelas. ·----·--· _ -

Emenda n2 2, ao PR Jil6&95. que acrescenta dis
positivos ao art 14, inciso X. alínea b, do Regimento fn
temo do Seoado Federal Sen. Coutinho Jorge. ...... ...: __ · 

Emenda ~ 3. que dá nova redação ao capUt do 
art. 38 do PR o" 66/95. Sen. Waldeck Omelas. ···-··--·· 

Pág. 

.163 

194 

273 

356 

357 

. -

Emenda n2_ 4. ao PR n! 66195, acrescentando reda
ção ao § 5", do art. 40, do Regimento Interno do Senado 
Fedeml Sen. Antonio Carlos V aladares. ·--··---

Emenda n2 s. ao PR n2 66/95, que dá nova reda
ção ao item 7. do art. 48. do Regimento Interno do Sena
do Federal. Sen. Coutinho Jorge. . •....•....•.• :_·-·······-- . 

Emenda ri!- 6. que inclui o art 48, item 36. ao PR 
o" 66195. Sen. Coutinho Jorge. ·················-···-·---··-· • 

Emenda n2 7. ao PR n2 66/95, que dá nova reda- _ 
ção ao art. 59, do Regimento Interno do Senado Fege_ml 

·-sen. Antonio Carlos Valadares. ~-~······-·~·······-········-.-
Emenda fi! 8, que dá nova redação ao § 3 ~. do art 

6I,do PRn"66/95. Seo. Antonio Carlos Valadares .......• 
Emenda o" 9, que dá nova redação ao art 72, do 

PR..J!" 66195. sen. :Waldeck Omelas. ···--:_--····-· -
Emenda o! lO. quedá nova redação ao_art 77,_ do 

PR o" 66195.Sen. Waldeck Omeias. ·······-·-····------· 
Emenda rf!. 11. que dá nova redação ao § 22, do 

art 77, do PR n"66/95. Seo.Waldeck Omelas. ·-········
Emenda o" I 2. ao PR o" 66195, que dá nova reda

ção ao § 5", do art. 88, do Regjiiie!lto Interno do Seoado .. 
Fedem!. Seii. AiitollÍo-CariosVaJadare5 .... -.~::.:.;:.,.~-:=.:::.~ 

Emenda~ 13, ao PR n2 66195. que acrescenta pa
rágrnfo ao art I&. do Regimento Interno do Seoado Fe
dem!. Sen. Beoedita da Silva. ··················----···

Emenda n2 14, ao PR n2 66!95. que acrescenta pa-
392.-c rágrafo ao art 88, do Regimentó Interno do Seoado Fe-

. · dera!. Seo. Benedita da Silva. ·············-······-··········: __ -- Emendã iii IS. ao PR -if!--6&95-. qUe dá nOVa r~-
ção à alfnea c, do art 89, do Regimento Interno do Sena-

c 347 do. Federat Seo. Bendita ela. Silva .... , ......•......••... , ....... _. __ 
Emenda o" I 6, que dá nova redação ao § T-, do 

art. 9I. do PR o" 66/95. Seo. Antonio Carlos Valadares ••. 
. 4I7 . .. E~ o" 17,_que dá no:va redação ao art 92, do 

PR n• 66195. Seo. José Roberto Arruda. ........................ .. 
Emenda n21~,_3Q)~R~~ ~,5. que 4á noVar~

ção ao art. 94, do Regin:lCnto Interno âo Senado FederaL 
seã. AntOnio ÇaÇ.os Y~s. ·····-··········-----·-

430 Emenda o" I9, ao PR o" 66195, que acrescenta in-
ciso ao art. _ _IOO, do Regimento Interno do Senado Fede
ral. Sen. Coutinho Jorge. ··············---,---

Emenda rf!. 20. que dá nova -redãção -ao art. 102. 
142 D, do PRfi!-66/95. Sen,JoséRobcrto Arruda. ·····~········· 

-~~-nf!!: ~!,_que dá_n<;w~-rÇctaç~ à alínea_21. do 
art 107, do PR o" 66/95. Sen.José Roberto Arruda ......•.. 

Emenda o" 22, que inclui o art, 107 ao PR o" 
66195.-Sen. Coutinho Jorge ........• : ___________ . 

Emenda~ 23, que dá nova redação ao parágtafo 
5I9 lÍilÍCO, do art 107, do PR o" 66/95. Sen. José Roberto 

I65 

165 

Arruda ········-·······-·-----·--·-·----
Emenda n2. 24, ao PR n2 66195, que dá nova reda

ção ao § 3". do art. 118, do Regimento Interno do' Sena
do Federal. Seo. Beoedita da Silva. ·········-······-·--·--· 

Emenda ri' 25, que dá nova redação ao § 5", do 
art. I I8, do l'R o" 66195. Sen. José Roberto Arruda ....... . 

Emenda n2. 26. ao PR n2. 66195. que dá nova reda
ção ao § !•, do art. 122, do Regimento Interno do Sena
do Federal. Seo. Beoedita da Silva. ···-·-··················-- . 

m 
Pág. 

166 

166 

166 

166 

.]66 

I66 

166 

167 

"167 

. 167 

167 

168 

168 

l68 

168 

168 

I68 

168 

169 

__ ]69 

169 

169 

.. 



N 
Pág. 

Emenda o!! 27, que inclui o art.. 154 ao PR ~ 
66195. Sen. CoutinhoJmge. .............. : ............................. ~ . . 169 

Emenda rf! 28, ao PR n2 66195, que dá nova reda-
ção ao inciso L do art 154, do Regimento Interno do Se-
nado Federnl. Sen. Waldeck Omelas. ............................. 169 

Emenda ff!: 29, ao PR rf! 66195, que dá nova reda-
çi!o aos incisos I e IL do art 154, do Regimento Interno 
do Senado Federnl. Sen. Lucídio Portella. ....................... I 70 

Emenda n2 30, que acrescenta paclgiafo ao ãrt 
162-A, do PR n" 66.95. Sen. Bello Parga. ............•........•... . 170 

Emendan"31, ao PR n"66195, qiledánovareda-
ção à alínea a, do inciso IL do art. 172, do Regimento 
Interno do Senado Federnl. Sen. Bello Parga. •...........•..... 170 

Emenda n" 32, ao PR n" 66/95, que dá nova reda-
çi!o ao art. lll2, do Regimento Interno do Senado Fede-
mi. Sen. Benedita da Silva............................................... 170 

Emenda n" 33, ao PR n" 66/95, que dá nova reda-
ção ao art. I82, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral. Sen. Ney Suassuna. ..................... - ............... - .. -·-·- 170 

Emenda n2 34, ao PR n!! 66195, que acrescenta in
ciso ao art. 201, do Regimento Interno do Senado Fede-
mi. Sen. Bello Prug0: ....................................... :2............... 170 . 

Emenda n" 35, ao PR n" 66195, qne acrescenta Ui- · 
ciso ao art. 211, do Regiinento Interno do Senado Fede-
ral Sen. Bello Pruga.......................................................... 171 

Emenda J1!. 36, que dá nova redação ao inciso IV, 
do art.. 215,doPR ~66195. Sen.. Bello Parga.................. 171 

Emenda n!! 37, ao PR o2 66195 .. que dá nova reda-
çi!o ao§ I•, do art 216, do Regimento Interno do Sena-
do Federal. Sen. José Roberto Amlda. ............................. 171 

Emenda n2 38, ao PR rf!. 66J95, que acrescenta pa-
rág!afo ao art. 255, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral. Sen. Antonio Carlos Valadares............................... .. 171 

Emenda n" 39, ao PR n" 66195, que dá nova reda
ção à alinea b, do § 2", do art 256, dó Regimento Inter-
no do Senado Federal. Sen. Benedita da Silva ................ 171 
-- --llmendaD4c,aeP-Rn"-66/9>-,.quo.dá-nova.reda-
ção .., art. 258, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral. Sen. Ney Suassuna. ....................................... ___ 171 

Emenda n" 41, que dá nova redação ao parágrafo 
único do art 258, do PR n" 66/95. Sen. Bello Parga ....... 171 

Emenda rf42. ao PR o2 66/95, que acrescenta-pa- ----
rág!afo ao art. 277, do Regimento lnlemo do Senado Fe-
deral. Sen. Ney Suassuna .................................. , ...... _....... 172 

Emenda o!! 43, que suprime a parte fmal do art 
281, do PR n"66.95, Sen.BelloPruga ............................ 172 

Emenda~ 44, ao PR n2 66/95, que dá nova reda-
ção ao inciso IV, do art 288, do Regimento Interno do 
Senado Fedarnl. Sen. Coutinho Jorge.............................. _ 172 

Emenda rfl. 45, ao PR r{! 66795 .. que revoga o inci-_ 
so IV, do art 293, do Regimento lnlemo do Senado Fe-
deral. Sen. Ney Suassuna. ................................ ---·--···- c 172 

Emenda n!!46, ao PR n2 66/95, que dá nova reda-
ção à alinea a, do art 311, do Regimento lnlemo do Se-
nado Federal. Sen. Coutinho Jorge.--········--······--- I 72 

Emenda n2 47, que dá nova redação ao inciso V, 
do art 314, do PR n" 66.95. Sen. Bello Parga. ................. 172 

Emenda o! 48, ao PR n!! 66195, que dá nova reda
çi!o aos incisos I i: IL dó art 33"8, do Regimento Interno 
do Senado Federal. Sen. Ney Suassuna ·················~········ 

Emonda n" 49, que dá nova redação ao art 356, · 
do PR n" 66.95. Sen. Coutinho Jocge. ·····················"····· .. 

Emenda n" 50, que dá nova redação ao parágrafo 
único, do art. 375, do PR n" 66195. Sen. Coutinho Jorge. 

Emenda o! 51, ao PR n2 66/95, que dá nova reda
ção ao art 383, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral. Sen. Coutinho Jorge .................................................. . 

Emenda n" 52, que dá nova redação ao art 399, 
do PR n" 66195. Sen. Coutinho Jorge. ............................ .. 

Emenda o!. 53, ao PR o!. 66195, que inclui artigO -
no Regimento Interno do Senado Federal Sen. Waldeck. 
Omelas ............................................................................. . 

Emenda n" 54, ao PR n" 66195, que inclui artigo 
no Regimento Interno do Senado Federnl. Sen. Waldeek 
Omelas. .• - .......................... , ........................................... .. 

PEC rf!. 34!95 .. que dispõe sobre a duração dos 
mandatos dos prefeitos e vereadores eleitos nas eleições 
de 1996. Sen. Carlos Patrocínio ........... : ......... :: .... : .......... . 

PEC n" 35.95, que estabelece adaptações na orga
nização do Ministério Público, corrigindo tendências 
concentradoras que se révelaram incompatíveis e in
cOQ.stitucioiialmente prejudiciais, em termos de eficiên
cia operativa. Seu. Jader Barbalho. ,_ .......... ·-·-·· .. -·-·-·· 

LeiiUra da PEC n" 36.95 (n" 3.95, na origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera 
o inciso XI e a alínea a, do inciso XU, do art. 21, da 
Constituição Federal. Seu. Levy Dias . ............................ . 

Ressaltando a importância de o Senado Federal 
apresentar modificações às emendas que vêm da Câmara 
dos Depu_~os, como a que trata do monopólio estatal 
do petróleo. Sen. Eduardo Suplicy ................................. . 

PEC ~ 37/95, que acrescenta dispositivos ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, facultando 
à União instituir iin.Dosto sobre movimentação ou trans
missão de valores e -de créditos e- direitos dé natUreza fi
nanceira. de vigêocía temporária. Sen. Vdson Kleinü-
bing ................................................. -·------·--

PEC n" 38.95, que acrescenta parágrafo ao art 
14~ do Ato das Disposições ConstituciOnais Transitórias. 
Sen. José Sarney . ........................ ·---·---·-----

Apresentando emenda constirucional. que dá 
nova redação ao § ~. do art. 177. da Constituição Fede-
ral Sen. Antonío Carlos V aladares ......... : ........... - ........ . 

Defuiindo ~ua posição a respeito das emendas 
constitucionais prestes a serein votadas pelo Senado Fe-
deral. Sen. Josaphat Marinho ................. : ............. ~ .......... . 

EMPRESA ESTATAL 

~egistrãnd() _sua opiillão ã reSpeito das estatais e 
da greve dos petroleíros. sen. Edisori Lobão . ............ ·-··· 

ENCONTRO 

Referindo-se ao "II_ Encontro da Bancada Parla-
mentar da Amazôriia". Sen. Marina Silva. ...................... . 
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ComentandO o segundo encontro da baD.cada par
lamentar da Amazônia Legal. Sen. Odacir Soaies. --'·-·· 

(ES) 

Defendendo o Estado do Espírito Santo das acu
sações publicadas na imprensa brasileira de que estaria 
contrabandeando automóveis. Sen. Gerson CainaJa. .•..... 

ESTADO 
Ressaltando a necessidade de uma alternção pro

funda nos setores produtivos, principalmente na agricul
tura, paJalela às reformas no Esllldo. Sen. Os mar Dias .•.. 

FEBRE AFfOSA 

Ressaltando a importância da erradicação da febre 
aftosa em nossos rebanhos. Sen. Esperidião Amin. ·-······ 

(FGTS) 

Questionando os critérios adotados na distribui
ção dos recursos do FGTS. Sen. :Mauro Miranda. .••• - •. "'" .. --~ 

FOME 

Dissertando sobre o problema da fome no BrasiL 
Sen. Edison Lobão. ···········-··---···----------···· 

FORÇAS ARMADAS 

Protestando contra o descaso do Govemo com re
lação às Forças Annadas Brasileiras. Sen. Emandes 
Amorim.·····-·-·--·---·----·-·---· 
GÁS 

Requerendo a leitura do parecer do Senador Edi
son Lobão, oferecido à Comissão de Constiru.ição, Justi~ 
ça e Cidadania, sobre a emenda que versa sobre o gás 
canalizado. Sen. Elcio Alvares ... ----·-... ---·--

(GDF) 

Criticando o governo do Distrito Federal pelo au
mento nas tarifas de água. Seil. Valmít Campelo ......•.•... 

GREVE (Vide EMPRESA ESTATAL) 
Referiod<Ke à greve dos petroleiros e lendo do

cmnento assinado pelas lideranças do Senado e da Câ
mara, que tem como objetiVo solucionar a greve. sen. 
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Comentando a greve dos petroleiros. Sen. Ademir 

282 Andrade. ··············--···---·····--·--· --···· 
Dissertando sobre a greve dos petroleiros. Seu. 

Eduardo Suplicy. ·············-··--··---··--· ·-··-
HOMENAGEM 

86 Homenageando o Tribunal Superior Eleitoral e 
destacando sua importância para o processo democrático 
brasileiro. Sen. Gilberto Miranda.··········--·-----·

Homenageando o Tribunal Superior Eleitoral 
Sen. Bernardo Cabral .................... --···--····--· 

426 Registrando que a Presidência do Senado associa-
se às homenagens prestadas ao Tribunal Superior Eleito
ral pelo seu cinqüentenário. SeD.. Teotonio VIlela Filho ... 

Cumprimentando os comissários de bordo pelo 
61 "Dia Nacional do Comissário de Bordo". San. José Ro-

berto Arruda. ..................... -------------·--
Disconendo sobre o "Dia Mundial do Meio Am

biente". Sen. José Samey .. ----------------------·-·------
281 ·· Homenageando o Serllldor Romeu Tuma. Sen. 

Pedro Piva. .......... ·-··-----··-·---·-----···-
--Homenageando o Senador Romeu Tuma. Sen. 

Pedro Simoo. ---·············--···---------~ -·-·-
- 3JJ7 Homenageando o Dr. Pérsio Arida. que deixa a 

---- Presidência do Banco Central. Sen. Antonio Carlos Ma-

galltães. -----··---···------···--·--
Homenageando a cidade Três Lagoas- MS pelos 

seus 80 anos de emancipação política e administratiVa. 
128 Sen. RamezTebet ............. ---·-------···---

Homenageando a organização filantrópica ~::.-

co6licos Anônimos" _ Sen. Júlio Campos. ·············-···-- _ 
Homena~d_o o SenadOT Jo~aphat _Marinho. 

Sen. Bernardo Cabral-···-············---···-------
Homenageando a União Nacional dos Esrudantes 

359 - UNE e referindo-se a congresso da entidade que será 
realizado em Brasília. entre os dias 14 e 18 de junho de 
1995. Sen. Carlos Bezena. --····-··-······--

Ho~do o Serllldor Josapbat Marinho. 
62 (Republicação). Sen. Bernardo Cabral···········-·········--

HOMENAGEM PÓSTUMA 
Prestando homenagem póstuma ao político Paulo 

FigueiredO Cavalcanti. Sen. Carlos Wilson. ···············-···· 
Prestando homenagem póstmna ao jornalista mi-

Jader Barbalho .•.........•• _______ ~ -~~.:_...:;_"= - ~ ~ 38 neiro TheóduloPereira. Sen. Júnia Marise. ·······-······-···-
Louvando o consenso a que chegaram o Presiden

te da República, as Uderanças Sindicais e as lideranças 
Políticas a respeito da greve dos petroleiros. Sen. Ber-

nardo Cabral ····················---·-···---·- 40 
Referindo-se à greve dos petroleiros. Sen. Marina 

Silva.·············-·---·---·-··---~~~- 45 
Apresentando documento. de iniciariva ilos parla

menta=, de apelo aos petroleiros para que, mediante garan-
tias do Governo, acabem com a greve. Sen. Marina Silva.... 46 

Comentando a greve dOs petroleiros. Sen.--Gefal-
do Melo. ·······················--·-·----··----·~ -47 

Comentando a greve dos petroleiros. Sen. José 
Roberto Arruda.···-··-----··-----------· -· ~47_~ 

HOSPITAL 
Referindo-se a projeto que visa awnentar a capa

cidade de atendimento a doentes cardiovasculares no 
hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro~ Sen. 
Benedita da Silva.·-·········-···----·---·---·•·· 

(IBÃMA) (Vide BORRACHA NATURAL) 

IMPRENSA (Vide ANAIS DO SENADO, ES, TRAN-
SAÇÃO) . .. . -

Referindo-se à manchete do_ jornal Correio Bra
ziliense que denuncia a presença de tropas bolivianas na 
fronteüa com o Acre. Sen. Flaviano Melo. ··········-··-········ 
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VI 
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Dísoordando da forma com que manifestantes in-Esclarecendo que não é autorn da frase que a Fo-
lha de S.Paulo publicou como sua Sen. Marina Silva .... 392 vadiram o Congresso Nacional. Sen. Jader Barbalho ..... . 

INDENIZAÇÃO 
Comunicando que o líder do PT estava na Câma

ra dos Deputados tentando negociar um entendimento 
com o Presidente daquela Casa a fzm de que se restabe
lecesse a ordem,. comprometida pelos manifes-tantes da 

Comentando que um pedido de indenização por 
meio da Justiça é a melhor saída para as vítimas de calú-
nias. Sen. Bernardo CabraL ............................................ . 418 CUT. Sen. Eduardo Suplicy .......................................... . 

INSTITUIÇÃO DE PESQUISA 

Ressaltando a importância das instituições de pes
quisa em qualquer política de desenvolvimento ambien-
tal Sen. Marina Silva. ...................................................... _ -- 72. 

(lP I) 

Disconendo sobre o projeto, de sua autoria, que 
cria o IPI, alíquota adicional com a função de regular o 
mercado de bens e mercadorias. Sen. Pedro SimOn. ···-··- 51 

JUROS (Vide POÚTICA MONETÁRIA) 

Criticando a política de juros altos do Plano Real 
Sen. Renan Ca.lheiros. ······-··················-········-~·-··-·········· 63 

Alertando para os altos juros cobrados no País. 
Sen. HUIDberto Lucena .... ·-··············-······························ 95 

Discorrendo sobre a questão dos juros no BrasiL 
Sen. Hugo Napoleão. ........................................................ 154 

Criticando a políticadejums altos. Sen.José Alves.. 192 
Discorrendo sobre o problema das taxas de juros. 

Sen. Júlio Campos............................................................. 279 

JUSTIÇADO TRABAlHO 

Criticando a Justiça do Trabalho e sugerindo re
fonnas profundas na legislação rrabalbislll. Sen. Ernan-
des Amorim...................................................................... 164 

LEI DE DIRE1RIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. 
NACIONAL 

Reafirmando sua preocupação com a forma como 
vem sendo conduzido, pelo Senado, o debate sobre a Lei 
deDiretrizes eBases-LDB. Sen. EmiliaFemande.i ..... : · 267 

Solicitando esclarecimentos sobre a tramitaÇão, do 
Projeto da Lei de Dird:riú!s e Base da Educ~. Sen. 
Lúcio Alcântara .................... ,......................................... . . 335 

LIBERALISMO 

Procurando demonsttar que a fusão do liber.ilis
mo com o socialismo é a melhor forma de alcançar os 
ideais políticos e econômicos da humanidade. Sen. Jef-
ferson Péres. ··················-··············-·························~-······ 448 

MANIFESTAÇÃO 

Criticando a maneira como o Senador Antonio Càr
los Magalhães se referiu aos inanifestantes que danificaram 
instalações do Coogresso Nacional Sen. Eduardo Suplicy.. 215 

Solicitando que providências sejam tomadas com 
relação à desordem promovida por manifestantes no -
Congresso Nacional. Sen. Antonio Carlos Magalhães..... 215 

- MEDIDA PROVISÓRIA (Vide CONGRESSO NA
CIONAL) 

Apelando ao Presidente do Congresso Nacional 
para que ponba em votação a medida provisória do Real. 
Sen.. Epitacio Cafeteira. ··-·~···-·-··~·-·····-··············-··· 

Crititando a Medida Provisória If!. 999, que reduz 
as transferências constitucionais prejudicando assim Es-
tados e Municípios. Sen. Casildo Maldaner .................... . 

Disoorrendo sobre a emenda que apresentou à 
Med.idi Provisória~ f.Ol7, que diz respeito à conces
são e permissão de serviços e obras públicas: Sen. Wal-
deck Onaelas .................................................................... . 

MEIO AMBIEN1E 

Dissertando sobre a preservação do meio ambien-
te. Sen. Valmir Campelo ................................................. . 

Refletindo sobre os avanços da questão ambíentai 
no Brasil, especialmente após a Conferência da ONU 
(Rio-92). Sen. Coutinho Jotge ........................................ . 

Discõtrei:ido sobre a presecvação do meio am-
biente. Sen. Marina Silva. ............................................... . 

Saudando as pessoas engajadas: na luta pela pre
sexvação do meio-ambiente e ressaltando a importância 
da participação da juventude nesse processo. Sen. Couti-
nho Jorge. ·············-·-·······················-·······--····-············· 

Comentando a questão ambiental no Brasil e no 
mundo. Sen. Lúcio Alcântara ········-··························-··· 

Discorrei:xlo sobre a preservação âo meio-am-
biente. Sen. EmiliaFemandes. ·····-·········-······-······-······· 

Discorrendo sobre a preservação do meio am-
biente. Sen. Marina Silva. ................................... ~···~·······~· 

Enumerando fatores que contribuem para a degra-
dação ambiental Sen. Joel de Hollanda. ........................ . 

MENSAGEM 
Leitura da Mensagem n" 199/95 (n• 597195, na 

origem), submetendo à apreciação do Senado a indica
ção do Sr. Gustavo Jorge Laboissiere Loyola para exer
cer o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. 
Sen. V alntir Campelo. . ..........•......................................... 

Leitura da Mensagem n" 206195 (n" 616195, na 
origem). pela qual submete-se à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. Luiz Felipe de Macedo Soares Guima
rães para;Cumulativamente com o cargo de Embaixador 
do Brasil jnnto à República da Índia, exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil jnnto à República Democrática 
Socialista do Sri Lamk:a. Sen. Jefferson Péres . .............. . 

Leitura da Mensagem n" 208195 (n2 614195. na 
origem). pela qual o Presidente da República solicita a 
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retirada do PLC n• 80195 (n" 74619!,-iia oiigemj, de lrii
ciativa do Poder Executivo, que modifica oS iD:ciSOS 11 e 
IV, do art. ~. da Lei n2 8.Q90190. cjue ãltern a eslrutura 
básica -da S"ecretaria da Ciência e Tecnologia da Presi-
dência da República. Sen. Belfu Pargi ............... _ .. __ 

Leitura da Mensagem n2 212195 (n" 630195, na 
origem), na qual Submete-se à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. Luiz Felipe de Macedo Soares Guima
rães, Ministro de Primci.ir.i Cla5se da-Carreitaâe Diplo
mata. para. cumulativamente com o cargo de Embaixa
dor do Brasil junto à República da lndia, exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil j1mto à República das Maldi-
vas. Sen. Nabor Júnior.·················--····------·"·- . 

Leitura da Mensagem n2 213195 (n" 631195, na 
origem). pela qual submete-se à apreciação do Se
nado Federal a indicação do Sr. Sérgio de Souza 
Fontes Arruda, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Em
baixador do Brasil junto à República da Jamaica._ 
Sen. Nabor Júnior.··-··-··--··-····----··----

Leitura da Mensagem n2 215195 (n" 639195, na 
origem), pela qual o Presidente Fernando Henrique Car
doso submete à apreciação do Senado a indicação do Dr. 
Geraldo Brindeiro para exercer o cargo de Procwador-
Gellll da República. Sen. Nabor Júrúor .............. ___ _ 

(MERCOSUL) 

Discorrendo sobre a formação e os benefícios do 
Mercosul e sobre o que ainda deve ser feito com re)ftção 
a ele. Sen. Júlio Campos. ----····---·----····-

MICROEMPRESA 

Alertando para a necessidade de se dedicar maiqr 
atenção às microempresas. Sen. Elcio Alvares ...••. --

Apoiando a criação do Flmdo A vai, que trará 
grandes benefícios às microempresas e, por extensão, ao 
Brasil Sen. Elcio Alvares.·········--·---·---

MINISTRO DA JUSTIÇA 
Cnrnprirnentando o Sr. Ministro da JuStiça pelo 

empenho em resolver os problemas da Polícia Federal 
brasileira. Sen. Romeu Twna·-·-·······.-~-----·-

MINISTRO DÕPLANEJAMENTO 

Comentando a ati rude de um assessor do Ministto 
José Serra que não llie concedW a audiência req~-itada. 
Sen. Hugo Napoleão. ···-···-······ .. ·--_ -_ -·---_ -_ -·---

Referindo-se às solicitações que pretendia fazer 
ao Ministro do Planejamento. Sr. José _Serra. em audiên_
cia que não lhe foi concedida. Sen. Hugo NapoleãO.···-·· 

MONOPÓUOESTATAL 

Expondo motivos pelos quais é contra a quebra 
do monopólio do petróleo. Sen. Benedita da Silva ... -..•... 

Mostrando-se surpreendido com o voto favorável
à quebr.t do monopólio estatal do petróleo de alguns de 
seus companheiros de partido na Câmara dos Deputa
dos. Sen. Antonio Carlos V aladare:s:. ····-·-··-------- _ 
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PARECER (ViM DECLARAÇÃO DE VOTo, GÁS) 
Parecer J# 347195-Con:li.ssãõ de Fiscalização e 

Controle, sobre os esclarecimentos prestados pelo P<?<Ier 
Executivo ao empréstimO conêedido pelo Banco Nãcio-
na! de Crédito Cooperativo ..: BNCC- à Cooperariva 
Agro-indnstrial do V ale do Rio Guaporé Ltda - CO-
PERGUAPORÉ. Sen. Coutinho Jorge .... -... ·······-····· .. - 29 

Parecer rf- 348/95-Co.i:nlssão de Educação, ao 
PLC n• 127192, qne acrescenta parágrafo ao art. 25 da 
Lei o25.700fil, que dispõe sobre a forma e a apresenta-
ção dos símbolos nacionais~ Sei:t. José Fogaça ..•..•..•....... 30 

Pareeei n'- 349195-Comissão de Educação, sobre 
o PLC n• 78/93 (n" 2%/91, na origem), que disciplina as 
propagandas de filmes eróticos nos veículos de comuni-
cação de massa. Sen. João França. ·········-·-·-- 30 

Parecer n'- 350195-Comissão de Educação, sobre 
as emendas de Plenário ao PLC n• 140/93 (n" 49/91, na 
origem), que_ ·mstínri o "Ano dos Transplantes". Sen. 
José Eduardo Outra. ......... ·----·------- 31 

Parecc:c rf!. 351195-Camissão de Educação, sobre 
o Pl..Cn° 4195 (~ 5315/90, na origem), que dispõe se--
bre o arquivamento de cópias de filmes cinematográfi-
cos. Sen. Emilia Fernandes. ····--····_. . .....__.. ______ ,, __ 32 

Parecer n2 352195-Comissão de Eilucação, sobre 
o PDL n2 39195 (n" 396!94, na origem), que aprova o ato 
que outorga pemrissão à fundação Nossa Senhora das 
Dores para executar serviÇo de rad.iOdifusão sonora em 
freqüência modulada. com fins exclusivamente_ eA:fucati-
vos, na cidade de Limeira- SP. Sen. Emilia Fernandes."' 33 

Parecer n2 353195-Comissão de ConStituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o PDL n'- 23/85 (n" 84-B/85, na 
Qrigem), que aprova o texto da Recomendação n2 I 16, 
.da Organização Internacional do Trabalho sobre a Redu-
ção de Duração do Trabalho, adotada em 26/6/62 duran-

- te a XL VI Sessão da Conferência Internacional do Tra-
balho, em Geneb111. Sen. Cid Sabóia de Carvalho. . ......... _ 7L 

Parecer n2 354!95-Comissão de Assuntos Sociais. 
sobre o PDLn'-23/85 (n284-B/85, na origem), queapro-
va o texto da Recomendação n2 116,_da Organização ln-
temacional do Trabalho sobre a Redução de Duração do 
Trabalho, adotada em Genebra, a 26/6/62, dnrante a 
XLVI Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. 
Sen. Ronaldo Ar.lgão ....... , •..•• ___ , __________ 75 

Parecer n2 355195-Comissão de As:;untos Eoonl>- _ 
micos, iobre o PDL ri' 2'l/85_(n2 84-B/85, na origero), 

~--

que aprova o texto da Recomendação n!: 116. da O~gani-
zação Internacional do Trabalho sobre a Redução deDu-
ração do Trabalho, adotada a 26/6/62, durante a XL VI 
Sessão da Confer&:tcia Internacional do ~o._ em 
Genebra. Seo. ValmirCampelo ...•..•.......... ---·-- . 76 

Parecer n2 356/95-Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n2 23/85 (~ 84-
B/85, na origem), que aprova o texto da Recomendação 
ri' 116, da Organização Internacional do Trabalho sobre 
a Rednção de Dwação do Trabalho, adotada em 26/6/62 
durante a XL VI Sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho, em Genebra. Sen. Casildo Maldaner. . ............. 71~ 



VIII 

Parecer n" 357 !.lS-Comissão de ReJ.ções Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o PDL 11'22/95 (ri' 106!.ll~ 
na origem), que ratifica o textii da Convenção n" 167 da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT. Sen. 
Hugo Napoleão.-··-··---------·-·-------· 

Parecer n" 358!.)5-ConiíSsão de-Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 33195 (n" 258!.l3, 
na origem), que aprova o texto da Convenção lnterame
ricana sobre Eficácia Extratenitorial das Sentenças e 
Laudos Arbitrais Estnmgeiros, concluída em Montevi-
déu, em 815n9. Sen. José Agripino. . .............................. . 

Parecer n• 359!.)5-Comissão de ReJ.ções Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 35!.)5 (419-B!.l4, 
na origem). que aprova o texto do Acordo sobre Servi
ços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e a República Federal da Austria, em 
Viena, em 16n !.l3. Sen- Flaviano Melo .......................... . 

Parecer n" 360!.l5..Comissão de ReJ.ções Exterii>- · 
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 37195 (ri' 317!.)3, 
na origem), que aprova o texto da Convenção Interame
ricana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Adoçilo de 
Menores, celebrada em La Paz, em 24/5/84. Sen. Marlu-

ce Pinto. ··············--··--·-----·--------
Parecer n" 36l!.l5-Comissão de ReJ.ções Exterio

res e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 42195 (ri' 408!.)4, 
na origem), que aprova o texto da Convenção Interame
ricana sobre ObrigaçãO Alimentar, concluída em Monte-
vidéu, em 15n 189. Sen. Joel de Hollanda ...................... . 

Parecer rf!. 362195-Comissão de Constiru.ição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o Requeri meu to ri' 227 !.)5, no 
qual o Senador Mauro Miranda solicita voto de aplauso 
à iniciativa da CNBB pelo lançamento da Campanha da 
Fraternidade de 1995, que tem como tema "A Fraterni
dade e os Excluídos". Sen. Lawo Campos.····--··········-·· 

Parecer n2 363/95-Comissão de Constitt.úção. Jus
tiça e Cidadania, sobre a Emenda n2 1. de Plenário, ao 
PLC n'- 30!.)4 (ri' 3578!.l3, na origem), que tnmsforma 
e cria cargos no QuOOro de Pessoal do Conselho da Jus-
tiça Federal. Sen. José Fogaça ......................................... . 

Parecer n" 364195-Comissili> de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, ao PLC n• 33!.)5 (ri' 4353/93, na ori
gem), que acresoenta dispositivos às Leis rf!!' 7.492186 e 

8.137/90. Sen. Jefferson Péres. ... •-•n••····························· -
Parecer n! 365/95-Coxriissão de ConstituiÇão .. Jus

tiça e Cidadania, sobre o PLC n'- 37!.l5 (n" 3.805/93, na 
origem), de iniciativa do Presidente da República. que 
altera dispositivos do Código de Processo Civil, com a 
adoção da ação monitoria Sen. Josaphat Marinho. ·-······ 

Parecer fi!. 366J95-Comissão de Educação, sobre 
os procedimentos de apreciação-do processo Diversos~ 
65!.l5, (referenre ao Aviso n" 118/Ministro das Comuni
cações/95, na origem). do Ministro das Comunicações, 
encaminhando ao Presidente do Congresso Nacional 
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Ata da 758 Sessão, em 1° de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Orclinária, da soa Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Teotonio Vilela Filho 

ÀS II HORAS. ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENA· de suas lideranças. pesados e. por vezes. sangrentos sacrifícios. em 
DORES: função das discrepâncias hist6ricas, estruturais e culturais entre 

Ademir Andrade _ Antônio Carlos Valadares _ Arlindo nossa herança palr:im.onialista. clânica e autoritária, de um lado, e 
p la Ben o ideal pluralista da representação legítinia das mais amplas cor-

Oito- Artur da Távo - Bello Parga- edita da Silva- Beni rentes de opinião e icte~sse. de outro. Um choque magistralmente 
V eras - Bemardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patroánio -

retratado pelo saudoso Victor Nunes Leal em seu clássico Coro
Carlos Wilson- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge- Darcy Ri· nellsmo, Elll<Oda e Voto. 
beiro - Edison Lobão- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Na lição de Antônio Paim e Vicente Barreto, dois atentos 
Fernaodes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - EsperidiBo 
An:tin _ Fernando Bezerra. _ Aaviaoo Melo _ Francelina P~ira _ historiadores da ev_çlução do pensamento político brnsileiro, a pro-
Freitas Neto_ Geraldo M::lo- Gerson Camata _Gilberto Miranda clamaÇão da República. inspirada na utopia positivista de uma so-

ciedade sem conflitos de interesses, abortou o incíplente ·processo - Gilvam Borges - Guühem:J.e Palmeira- Hugo Napoleão- Hum-
berto Lucena_ !ris Rezeode _ Jader Barbe.lho _ Jeffersoo Peres_ de diferenciação política entre segmen!DS ttadiciooais e modernõs, 

rurais e urbanos, aos quais a Lei Saraiva dei reforma eleitoral, de 
Joio França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - 1881, garantira um pioneiro canal de ex pressio e articulação. 
Jooaphat Marinho- José Agripú:to- José Alves- José Samey - Dura.nle a República Velha, o principio da representação se
que presidiu a sessão- José Roberto Anuda- Jos~ _Bianco- Jos6 ria desmornlizado pela prática das "degolas" e das eleições "a bico 
Eduardo Dutra -José Fogaça- José Ignácio Ferreira-:. Júlio Cam- de pena". patrocinadas pelas oligarquias estaduais sob o manto co
pos- Lauro CaJJ4>05- Leomar Qu.intanilha- ~vy Dias- Lucidio niveole da "política dos governadores" do Executivo federal. Du
Portella - Lúcio Alcânlar.l.- Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oli· 
vei.m - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor rante um bom tempo. vozes h:ícidas e destemidas como as de Rui ~
Júnior - Odacir Soat<S - Onofre Qufuaii ~ Ostri.ii Dias - Pedro . bosa e Assis Brasil pregaram soli!ariameme COillia tunanhos abusos. 

O ten:ipo provar-se-ia aliado desses _gigant~ da liberdade e 
Piva - Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calbeiros - Roberto _ de sua infatigável campanha ôe educação política das massas. A 
Requiio - Romero Jucá - Romeu Tuma - Rooaldo Cunha Lima- · d 20 ~rtcada beli · · 
Sérgio Machado- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo- Vil· crue os aoos • ~·•"""" nas"' õcs tenenllslas e pro.JOI.a· 

da ii. escala naciooal pela DliUclla da Coluna Prestes/Miguel Costa. 
son Kleinübing- Waldeck: Omelas. propiciou à emergente classe média e a uma parcela significativa 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Sob a pro
teção de Deus. iniciamos nossos lrabalhos. 

Declaro aberta a Sessão Especial do Senado Federal que. 
em atendimento ao Requerimento n° 764, de 1995, do Senador 
Gilberto Miranda~ outros Srs._Sen.adores'!_ ~-~_:_se à comemora
ção do cinqüentenário do Tnbunal Superior Eleitoral. TSE. 

Convido· para cotnp:)I' a Mesa o Sr. Ministio-Presideole do 
Supremo Tribunal Federal José Paulo Sepúlveda. Pertence e o Sr. 
Presidente do Tribunal Superior Eleitotal, Mínistro Carlos Mário 
da Silva Velloso. 

Convido todos a. de pé. ouvírem O Hirio NaCional. 

(ExeaJção do Hino Naáonal) 

O SR. PRESIDENTE (Teotollio Vilela Filho)- Conoede a 
palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. __ 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Proouncia o 
seguinte discurso.) - Exm0 Sr. Presidente do Senado Fed~ral. 
Exm0 Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Exm0 Sr. Presi
dente da Câmara dos Deputados. Exm0 Sr. Presidente _do Tribunal 
Superior Eleitoral, sn e Srs. Senadores, minhas senhoras e meUs 
senhores, por decisão da Mesa Diretora desta Cas:t;" tocou-me a 
singularlssima honra de traduzir o sentimento de orgulho demo
crático e gratidão cívica que se apossa de todOs nós-na ocasião em 
que homenageamos o egrégio Tribunal Superior Eleitoral pelo seu 
jubileu de ouro. 

Em nosso País, constitui o TSE a garantia maior de_ eleições 
livres e do voto secreto - valores universais cuja congu_ista impôs 
a muitas gerações de oosso povo. bem como às mais eX.pi-essivas 

do nascente ope!llriado uma oportunidade pam o IIIIla<furecimento 
de sua consciência democrática no combate à fraude institucionali
zada com seu arsenal de sabotagens contra a vontade popular. par
ticularmente devotadas ao sistemático esmagamento das minorias. 

O fortalecimento desse clima de opinião viria a: ser fãvore-. 
ciclo por um contexto de rápidas e profundas transformaç<Ses de 
caráter urbano-industrial. emprestando à indignação cidadã o irre
sistível poder de pressão da necessidade histórica. 

A Aliança Liberal serviu de eswário a essas manifestações 
de inconformismo, unificando-as sob o estandarte da verdade elei
toral. Vitoriosa a Revolução de Oull!bro de 1930. não tardaria a 
que novos percalços realçassem a magnitude dos obstáculos à con
solidação do regime representativo. 

Fmalmente, os paulistas, exasperados diante das manobras 
protelat6rias qu-e evidenciaraM uma traição de Vargas aos princi
pias do movimento que ele próprio liderara, recorreram às armas 
em prol da imediata recoostitucionalização do País. 

Naquele mesmo ano admirável de 1932, o Código Eleitoral 
(introduzido pelo Decreto n° 17.526, de 24 de fevereiro) veio para 
unificar a legislação especializada, instituir a JUStiÇã Ele1fõral au
tônoma. garantir a reivindicação do voto feminino e estabelecer a 
representação proporcional. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Seoadore:s, senhoras e senhores, 
valeria lembrar que os redatores do anteprojeto do Código - João 
da Rocha Cabral. Assis Brasil e Mário Pinto Serva-. -canalizaram 
seus esforços no sentido de colocar um ponto fmal em 40 anos de 
eleições para escolha de presidentes. vice-pR:sidentes. senadores, 
det)Utidos federais e represenlantes locais, invariavelmente abala-
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das por violentas argüições de fraude, coação fisica. abuso dO po- Aquelas eleições. para Presidente da República e para o 
der económico, irregularidades que, no conj.Jnto. solaj:mram a: Iej~ Congresso Nacional, com função constituinte, importaram numa 
timidade do método democrático de formação do poder polítiCo. -esplêndida af1111lação da liberdade do voto, da sua verdade e efi
Isso. num contexto ideológico internacional envenenado por cres- ciência. sob a égide dos Tribunais Eleitorais, em geral. e a supre-
centes dúvidas quanto à capacidade da democracia liberal e parla- ma vigilância e orientação do TSE. Em 31 de janeiro de 1946, essa 
mentar de responder com eficiência. mpidez e justiça aos desafios colenda Corte, em sessão solene realizada no Palácio Ttradentes, 
decorrentes da nova complexidade econômica, tecnológica e erga- daria posse ao novo Presidente da República, General Eurico Gas-
nizacional das modernas sociedades de massa. par Outra. 

No testemunho desses insignes j.nistas, cumpria salvar "o A Constituição de 1946 consagrou, em defmilivo, a Justiça 
processo eleitoral, ao mesmo tempo, do arbftrio dos governos e- da Eleitoml. incluindo-a. também - tal qual fizera a de 1934-, como 
influência conspurcadora do caciquismo local". um dos ramos do Poder Judiciário Federal, tendo como seu órgão 

o caminho para esse desiderato, lembra 0 con.stiblcionalista máximo o Tribunal Superior Eleitoral. 

da Universidade de Brasilia, Walter Costa Porto, foi conferir ao Deixw a Constinliçio para alei ordinária a r.xaçlo da com
"processo eleitoral, essencialmente político, uma especial magis- pet~ncia. dos trilxlnais e juizes, conservando o TSE a que Jbe era 
tratum. tanto quanto possível independente do arbítrio do governo, conferida. pela legislação vigente, com as modificações expressas 
ainda mesmo em relaçio a seus órgãos auxiliares, de caráter admi- na Carta. O ctxligo Eleitoral, rromnigado com a Lei no 1.164, âC 
nistmtivo; e, sendo a funçio judicante, mesmo em matéria eleito- 24 de julho de 1950, fiXcu-a em defmitivo, mantendo a atribuição 
ral. distinta da. técnica administrativa, propunha tn'bunais e juízes que Ibe dava relevo especial. qual a do registro de candidato à Pre
espcciais para exercerem a primeim, e repartições C- funcionários sidêucia e A Vicc-~idência da República, a de apumr as eleições 
também especiais para o desempenho da segunda''. para esses cargos, proclamar e diplomar os eleitos. 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, as eleições de maio de Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores, minhas senhoras e 
1933 foram as primeiras realizadas sob a égide da Justiça Eleito- meus senhores, durante o período democrático compreendido en
raL Afmal, pensava-se, tinham ficado para trás os desmoralizantes tre 1946 e 1964, a Justiça Eleitoral, encabeçada pelo TSE, amou 
episódios de adulteração do voto popular. como guardiã da lisura dos pleitos nacionais, estaduais e munici-

A Constituição de 1934 manteve, em linhas gerais, a orga- pais, ai incluidas as memotáveis disputas presidenciais de 3 de ou
nização estabelecida pelo Código Eleitora! de 1932, mas, como era tubro de 1950, 1955 e !960. 
de se esperar, a Carta cutotgada de 1937 sequer mencionoli aJustiça A Constituição de 1967, com a rcd.a.çio quC Ibe deu a 
Eleitoral. Nos oito anos seguintes. netiliuma eleição seria realizada. . Emenda ConstitucíOOal n° 1, de 1969, manteVe a posiÇão da Justi~ 

A itlstJllaçio do TSE em!" de junho de !945, com base oo çaE!eitoraL 
Decreto-Lei n° 7 .586, de 28 de maio daquele mesmo ano- portan- Um dos aspectos de sua estrutura mais elogiados pelos ju
to, ao apagar das luzes da ditadura do Estado Novo, ferida de mor- ristas e analistas políticos -são os niandatos de dois anos (renová
te graças à vitória mundial das potências democráticas sobre o veis apenas por mais um biénio consecutivo) exerCidos pelos seus 
nazi-fascismo -, foi marco extraordinário da luta por "repre- membros. No entender do Prof. Nelson de Sousa Sampaio, "a re
sentação e justiça'' que impulsionam os revolucionárioS de 1930. nevação desses tnõuna.is, ao mesmo tempo que impede a defonna-

Esse decreto teve por fmalidade possibilitar o cumprimento ção partidária de tais órgão~. hõerta os seus membros de pressões 
da Lei Constitucional D0 9. de 28 de fevereiro de 1945. restabele- politicas mais demoradas. E, aliás, uma caracteiistica que encon
cendo eleições cliretas para a Presidência da República., a Câmara trames nos tribunais dessa natureza nos países onde eles repre-
dos Dep.~tado5, o Senado Federal, os governos estaduais e as As~ sentam uma Justiça Eleitoral. A temporariedade tem o inconve-~ 
sembléias Legislativas. • niente de impossibilitar uma especializa.çlo maior oos assuntos do 

A Justiça Eleitoral ficou dotada, além do TSE. de um Tribu- contencioso eleitoral, mas esse preço é sobejamente compensado 
nal Regional ná capital de cada Estado e no Distrito Federal, de por aquelas vantagens políticas." 
Juntas e Juízes Eleitorais nas capitaiS; coniãrcas, termos e distritos. -

Instalou-se o TSE no edificio do velho e memorável Palácio A redemocratização dos anos 80 voltaria a iealçar esse pa-
Monroe, na Cinelândia, ao lado do Passeio Público. A presidi-lo, o pel, culminando com as eleições para a Assembléia Nacional 
Ministro José Linhares, Presideote do Supremo Tnbuna! Fedem!, Constituinte em !986 e as longamente esperadas din:tas presiden
a quem o destino conduziria., palCO mais taide, ao Palácio do Ca- ciais de 1989 e 1994, nas quais o eleitorado nacional registrou um 
tele, em substituição ao ditador deposto no dia 29 de outu.bro de crescimento exponencial desde o pleito de 196(1: de 12.5 milhões 
1945. Seus demais membros eram o Mio.ístro Waldemar Falcão, para maiS de 100 Iriilhões de eleitores, Dllm lapso de pouco mais 
do mesmo Supremo Tribunal Federal: o Desembargador e reno- de rrinta anos! Exemplares recentes da inestimável contribuiçio do 
mado especialista em Direito Eleitoral Edgan:l Costa, Presidente TSE ao aperfeiçoamento do mecanismo eleitoral foram as instru
do Tribunal de Apelação do Distrito Federal; seu colega nessa ções baixadas no ano passado, com a fmalida.de de regulamentar a 
Corte, o Desembargador Antônio Carlos Lafayette de Andrada; o Lei 8.713, de 30 de setembro de 1993, que regeu as eleições na
jurista Sampaio Dória; e o Procurador-Geral da Re?lblica Hahne- ciooais de OUtubro último- com ênfase naquelas voltadas às duas 
mann Guimarã.es. · das maiores fontes de pmxupaçio dos recentes movimentos so-

O TSE deu cabal desempenho à tarefa que recebera de pre- ciais em prol da ética e da transparência na poUtica: a utiliza.çio 
sidir e orientar o preparo do País para as eleições, que, graças à dos meios de comunicação no horário eleitoral gratuito e o flna.n
sua atuação, puderam se realizar na dala prefixada (02 de dezem- ciamento das campanhas. Neste pooto. cumpre destacar o decisivo 
bro de 1945). Um labor ingeote, atento à necessidade de formação, papel desempenhado, à época. pelo Ministro Sepúlveda Pertence à 
em poucos meses, de um eleitomdo muitíssimo mais mnneroso frente do TSE. na exitosa condução das maicces e mais complexas 
que os restritos colégios eleitorais da República Velha, e à circuns- eleições gerais de nossa História. 
t.ância de que, havia mais de uma década. não era chamado _o povo ao No momento, Sr. Presidente, o TSE mira o futu.ro Com a 
exerciciodo voto, a rujas formalidades assim se desacostutQar.t conÍI8.Dça inerente às instituições que, ao longo de sua trajetória, 
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consolidaram um extraordinário patrimônio de competência ê -c;n;_ 
dibilidade. 

Sob a liderança dir.Amica e esclarecida do seU atual Presi
dente, Minislro Carlos Velloso, o TSE, oom denodada colaboração 
de todos os juízes e funciouários da~ Ju_stiça Eleitoral vai dando 
vida a dois ambiciosos projetas destiDados a revofucionar tanto o 
modus operandi quanto a qualidade dos resultados do processo 
democnltico oo BrasiL 

O primeiro deles ooosiste na inl'ormatizaçio das eleiçõoo, jA 
a partir de 1996. Em sua primeira etapo, o plaoo devert almmger 
todas as capitais cidades ca:n mais de 200 mil babitan~. ou seja, 
50% do eleitorado, o que resultará numa economia de várias deze
nas de milhões de dólares aos cofltls: públicos e, portanto, ao con
tribuinte, coin a eliminac!D de despesas com c6dulas, urnas, ma
pas de umas, sem contar o J .S milhio de servidores a serem ali
mentados no dia da eleiçlo e dur:ante a apuraçio. Mais importante. 
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senad<ns, as eleições ii!formatizadaJ 
acabarão com as fraudes, cujos instrumentos tradicionais são justa
meme as c&fulas e os mapas. Finalmente, graças i apuraçio em 
tempo real, a produçio nacional em todos _os setores sem benefi
ciada com o fim da sangria de homens-hora representada pelo 
afastamento de milhares de trabalhadores hoje encanegados de 
atuar como mesários, plt!Sidentes de seções e escmtitladcms! 

É impossível a qualquer um não ser conlagiado pelo sincero 
entusiasmo que o Presidente VeUoso inadia aO exPJr o projeto de 
informatização eleitoml. Qual cavaleiro andante da alta tecnologia, 
ele tem atravessado o País. comandando, orientando e animando 
experi~acias-piloto, a exemplo da que oc:oaeu recentemente em 
Xaxim. no oeste de Santa Catarina, Estado oode o TSE e os érgãos 
locais da Justiça Eleitonol ii J:<Omovemm testes em virias seçõoo. 
Novas oportunidades ii estão programadas, com plebiscitos para 
decidirem a emancipa.çio de novos municípios no Brasil ioleiro, 
ainda este ano. No horizonte de médio prazo, o Presidente do TSE 
lança seu olbar coof'tante at6 as eleiçõoo gerais de 1998, que serAo 
inteiramente infOIIIll.tizadas. 

Ao jl:ibilo ávioo motiva<k- por tais conquistas tecnológicas, 
o Ministro Carlos Velloso acresceuta mais um ponderável motivo 
de alento para as fmanÇu públicas, já que a Justiça Eleitoml conta, 
em esmagadom prop<><çio, cem seus próprios s..v;am, j)iua pla
nejar e executar essa ageoda de inóvações, assegunndo, mais uma 
vez, euonne ccooomia de ICCUJ>OO derivados do suor do oootn"buinte. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, o Presidente do TSE par
ticipa com ltllevo do esforço de modernização das estruturas polí
ticas nacionais. Nesse semido, o Presidente Velloso emprestou 
todo o peso de seu prestigio, a autoridade de sua vasta aJltura }uf
díca e o seu rocoohecido talento organizativo à instalaçio, oo im
bito daquela. Corte, de uma ComíSi.iO de noráveis, _sob a oc:xm:Jena
çio-geml do M"mistro Cosbi Lima, lnteglada pelos maiores espe
cialistas brasileiros em Direito, Politologia e Ci&.cia da Informa
ção, e instalada em março ultimo, compreendendo cinco subco-
missões temáticas. -

tando e apumndo alei e a Constituição; dai que, nas polavms do 
Ministro Carlos Velloso. ''uma lei nova pua cada eleição nio 
Jmsta bons serviços". 

Presidida pelo Ministro Diniz de Audmda, a tm:eira subco
missão tem por objetivo a 'Refonna Partidária". Novamente, no 
hlcido diagnóstico do Presidente do TSE, a 'Lei Orginioa dos Par
tidos Políticos, n• S.682, de 21 de plbo de 1971, com .. suas ulte
ricres altemções, deve ~ ajlstada à ordem constitucional vigente 
e A realidade brasileira. E preciso emprestar organicidade aos par
tidos, que devem ter canlter nacional [ •• )A pulverizaçio das agre
miaç&. partid!rias enfraqueoe-as, IOI:DaJido.u presas fáceis de 
aventureiros polfticos. Ademais, os partidos devem :refletir, pelos 
seus programas, pensamentos de setores: da sociedade, devem con
ter um idemo. Um mlnimo de fidelidade partid!ria 6 absoluta
mente necess!rio. O que nio quer dizer submissio à vootade dos 
"cacique." politicas, mas submissio ao programa pertid4rio e is 
suas di.Ictrizes legitimamente adota.das." 

A caiBO da quarta subcomissio, pre.ridida pelo Minislro 
Torqualo Jardim, esti a pol&nica qu..tio do ''Sistema Eleitonl". 
Seus membros procederio a uma anilise eritica do nosso peouliar 
modelo exclusivamente propaciODa.l. com lista aberta, à luz de 
evid.sncias mundiais que a ap:mtam como fonle de alienaçio entre 
representantes e representados e de virulenta& rivalidades intemas 
envolvendo candidatos de um mesmo partido, ao mesmo tempo 
que aconselham o estudo e a adaptaçio criativA de modalidades de 
voto distrital. 

F'malmente. o "Financiamento de Campanhas Po!Úico
Eleitont.is", alvo de acalomdos debates e pivô de recentes e profun
das lrlmfOilllaÇ<'le3 DO paDOl1UilA de ooosa cultum ávica, 6 o assunto 
da quinta suboomissio, p<O$idida pelo Minislro Pádua Ribeiro. 

Para o final cleste mb de junho, Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senad<ns, o Executivo Fedeml, o~ Nacional e a Nação 
aguardam ansiosos a conclusio desses trabalhos, que sob a fonna 
de um anfeJ:<Ojeto de lei sert dado a póblico pelo TSE. 

Em chegando ao Parlamonto, essas contribuições dos minis
lros do TSE, secundados por brilhante equipe inteidisciplinar, en
tnrio wm diálogo salutar e mutuamente ~fico com os frutos 
de anAlQgas relleaões empreendidas por IlliiJC!tlSOS legisladores. A 
mais recente manifestação dessas preocupoçõoo ~ cx:n-
subslmlcia-se na Comisdo Especial de Refoana PoHtica da Câma.ta 
Fedeml, presidida pelo nobre Ilepltado Meudooça Filho (I'FL-Pil) e 
relatada pelo seu iluslre oo1ega Jollo Almeida (PMDB-BA). 

Desde já, posso antever que o pomlelismo de focos de anA
lise e a converg&.cia de interesses no fortalecimento instib.Jcional 
da govemabilidade deiiiOCdtica ensejarão uma belfssinm instAncia 
de coopemçio entre Poderes a um tempo indepeodentes e harmô
nicos ila 1etia do mpManymto constituciooal e no intct"esse maior 
de um Brasil livre, p<6spero e solidúio. 

O Sr. Jader Barbalho- Senador Gilberto Miranda, permi
te V. Ex• um aparte? 

O SR. GILBERTO MIRANDA -Ouço meu Uder Jader 
Bubalbo. A primeira delas, voltada A informatização das eleições e 

presidida pelo Ministro Dmar Gaivão, com a asSeSsoria de juriStas 
e técnicos, objetiva sistematizare potencialiur oe ji CODSidetiveis 
avanços há pouco refericins,~sob a fonna de .uma solução tecnoló
gica defmitivL 

A segunda subcomissão, presidida pelo Minislro Marco 
Aurélio, destinada a discutir o tema "Lei Eleitoral/Código Eleito
ral", cuidarA da consolidação do referido Código, datado de 1965, 
a fon de construir uma .}lrispnldência e formar uma douarina capaz 
de superar os casulsmos episódicos, caldo de cultura de uma inde
sejável insegurança política. A Justiça Eleitoral tmbalha interpre-

O Sr. Jader Barbalho - Senador Gilberto Miranda, desejo 
cumprimentar V. Ex• pela iniciativa que teve de propor ao Sea.ado 
Fedenl juntar-se u homenagens - merecidas- ao Tribunal Supe
rior Eleitoral, enfun à Justiça Eleitonl no BruiL Pa: outro lado, 

~ quero cumprimentar V. Ex' peloprommciamonto que faz, apresen
tando um retrato da história da Justiça Eleitonol no Bzuil. e cum
primenti-lo, ainda, porque entendo que essa """'!festação ~ P<; 
der Legislativo 6 profundamente adequada. Se eXJStem duas msu
tuiç&. na sociedade democr!tica que só podem existir o funciooar 
na sua plenitude com a democracia sio exatamente os Podc~s Le-
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gislati.vo e JudicWio; e, de ~ muito partiadar, a Justiça Eleito
llll. ODdo nio há democracia nio funcionam- oo nio podem fun.. 
cionar bem, ou nio podem funcimar como deseja a sociedade de
mocrática - nem o Legislativo e, muito menos, a Justiça Eleitoral 
- o desempenho dessas duas instituições passaria a ser uma fana. 
Por isso mesmo, entendo que o Congresso Naciona1, uosto mo
melllo que homenageia a Jwliça Eleitonl. lamb&n feateja a d<mo
cmcia 110 Brasil Poc ootro lado. quando V. llx' ressalla. 110 ..., disalr
so. a (XOOCUJlOÇio cana modernidade po<Jli'U> daquelea que dirigem 
a Justiça Eleitom1110 llDsil s6 podemoa aplaudir e aguardar, can eot

poctativa favorável. que isto possa ser IDII1erializado que iJao possa 
ser COIIC1<Iizado. Quero, ]XllWIIO. juntar a estas palavms toda a wli
dariedade da Banoada do PMDB, 110 S<mdo Fedenl. pela juta ho
menagem que jXOSiamOa bojo 1 Justiça Eleilmtl 110 Bmsil. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço o aparte de V. 
Ex', meu Lider. 

Quando V. Ex' ae refen: à infocmatizaçio, devo dimr que, 
lamCntavelmente, depois de gruules diilogoa, na 6poca, eom oa 
Ministroa Sepólveda Pertence e Carlos Velloso, como Relate< do 
Orçamento, nlo pude atender, de 6ltima hora, a um pedido envia
do, a uma mensagem enviada de complemeotaçlo do OrçameniO 
por parte do Senhor Presidente da Repóblica. E, caao tivesse aten
dido, Sr. Ministro, de pooco valeria, porque, na prática. o Ministro 
do Planejamento, logo depois, vetou 5.400 emendas acatadas pela 
Cemissão e, depois, aprovadas pelo Plenário. 

A~te V. Ex•, a vontade, na época. de atender- vÇias 
conversações telefônicas mantivemos a esse respeito - foi total. 
Os recursos eram poucos. Este ano, temos um novo Orçamento. 
um Pais mais equilibrado e uma inflaçio mais baixa. Tezilio a cer
teza de que, com a ajuda do Presidente da amara doa Deputadoa, 
com a ajuda do Presidenle do Coogresso Nacional e do Senado 
FederaL V. Ex• e todos nós, que temos esse intCiesse. vamos cola
borar para que a Justiça Eleitonl se faça presente no Brasil inleiro 
e tenha condições de se informatizar, a. fiDl de que tenhamos um 
pleito muito melhor que todos aqueles que já tivemos. 

Para fmalizar, Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadaes, minhas 
senhcns e meus seDhCJ['CS, permitam-me concluir esta homenagem 
saudando o Tn'bunal Superioc Eleitoral pelo inabalivel senso de 
misslo demonstmdo por seus Ministros e funciooários ao loogo 
desses 50 anos. Oraças a ele continua e contimuuá tio Augusta 

Trago notas espanas. Prefno romper com o protocolo do 
que a ele me submeter para, na anl&cia do que sinto, do que pas~ 
so. do que vejo. do que toco, saudar o Tdbunal Superior Eleitoral. 
Quero fazê-lo assim; e se nenhum outro me tivesse antecedido- e 
já o fez o Senador Gilbe110 Mirulda. destacando a história de on
tem e de hoje-. sempre haveria Deus para proteger, sempre sobra
ria algo, por coincidência, nas notas esparsas, do que nio foi dito. 

Começo com estas palavras: "A influência que terá o Tribu
nal Superior Eleitoral na nova estruturação dem.oc:rática do Pais, a 
funde gamo.tiro voto livre". 

Cinqüenta lliiOS deeerridos, meio s&:ulo. No dis I" de ju
"!'o, o Sr. Ministro José Linhares, que era especialista na matéria, 
vm-se, de uma hora pam outra, indicado para elabonr uma Iegisla
çio eleitoral. Presidia o Supremo Tribunal Fedem! o eminenle Mi
nistro Eduardo Bspínola,. que não viu o seu vice-Presidentc tomar 
~to. S. Ex' fez a dcaignaçio do Ministro José Linharea, que, 
depou, can a apo<entadocis de llduardo Esp!ndola, aasumiu a 
Ptesid!ncia do Supmno Tribunal Federal e, por via de conseqüên
cia. àquela altura. a Presi~cia do Tribunal Superior' EleitoraL 

Começo com as palavras que dizia há pouco. Ao faZtr a 
instalaçio, S. Ex- convida os Minislros pua dar como legalmente 
inslitufdo o Tribunal Superior EleitoraL 

Curiosamente, nlo I!§ i toa que o Senado Federal homena
geia este Egdgio Tribunal Superior EleitoraL Foi no Rio de Janei
ro, no Palácio Monroe. oode funcionava o l:lOOSO Senado Federal que. 
às 9b do dis J• de junho, era dado vida ao Tribunal Superior Eleitoral. 

A primeira sessão, no dis 7 de junho de 194S, trouxe algo 
, curioso. Ali se anunciava a aiaçio de dois Tribunais Regionais 
Blei.torais: o do Rio de Janeiro e o de Pernambuco. 

Vejam V. Ex's que o Nordeste sempre teve pn:f~ sobre o 
Norte, mas boje - lri1>Jna foi 001poda per dois tepn:seD1an1c$ do 
Norte, que banenagearam o Tribunal Superior EleitoraL 

Ora. decopidos 50 anos. 6 preciso que se lembre o dia 1° de 
atril de I 960. Aquela altura, o Ministro Nelson Hungria, jA do 
nosso convfvio - a ma.ioria. nesta Casa. manteve com S. Ex• me
lhor relaciollllDCDIO - dizia: -.'Este Tribunal fará a vigilincia em 
tomo do voto eleitoral que 6, no regime democ::dtico. o modo de 
se exprimir a: soberania do povo na escolha dos seus gavemantes e 
legislado=''. 

Corte a amar cômo guardii suprema daquele direito do cidadio, S. Ex•, naquela data, ao fazer a transfer&c:ia do Tribunal 
que. no dizer de Rui, é o liame que eulaça. num feixe, toc:ios os Superior Eleitoral para Brasilia e ao dizer essas palavras, amhou 
mais. estabelecendo entre eles a união, por onde se conserV~-e duas signülCAtivas foimas de mostrar que o Tribunal ~. em vetda-
impõem: o da liberdade política. de, aquilo que nós políticos :reconhecemos: um Trib:ma.l, que usará 

Muito obrigado a todos. de imparcialidade e eflci8ncia. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Cencedo a Quando se fala. quando se registra, quando ae indica, quan-

palavra ao nobre Senador Bernardo CabraL do se apoota - trata-se de cami:Phos que nem sempre sio soluções 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Pronuncia o ao- - que a Justiça EleiiOnl nio apura aa fraudea que campeiam pelo 

guinte disalrso. Sem ~visão do orador) - Eminente Senador Teo- Pafs. estamos diante inequivocamente, induvidosamcnte, da maior 
tonio Vilela Filho, Presidente do Senado Federal nesta solenidade; das injustiças que se poderia fazer. 
eminente Senadoc Júlio Campos, inlegrante da Mesa do Senado; Todaa aa vezes <PI• àquela Caaa 6 levada uma denúncia, 
emiuente Presidente do Supremo Tribunal Fedellll. Ministro Se- mediante recursoa oo mediante a manifestaçio dos Procuradores 
púlveda Pertence; eminente Presidente do Tribunal Superior Elei- Regionais Eleitorais ou do ProcUradOr do Tn"bunal Superior Elei
toral. Ministro Carlos Mhio Velioso; eminente Deputado Luis 10n1. que ~la o Ministério l'líbüco na sua ess&lcia. o Tribu
Eduardo Magalhães, Presidente da Câmara dos Deputado~ Srs. na! Superior Eleitoral tem agido com o que Nelson Hungria já di
Presidenlc$ do Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tn"bunal zia: impll'Ci.alidadc e ef~ei~ocia. 
Militar; Sxs. Ministros de Eo(ado; Srs. Presidentes do Tribunal de O dia 22 de novembro - aqui estio notas eapanas, servin· 
Contas da Uniio e doa Tnllunais Regionais Federais; senb=s ju!- do-me de muleta; soo capenga na tribuna - era o dia seguinte ao 
zes; senhores advogados e membros do Minist&io l'líbüco; senbo- da instalação da Capital. e o Tnbunal Superior Eleita:al realizoo 
rea Líderea de partido; SI's e Sn. Senadores: Com> o risco do dis- aqui, em Bmsília, a sua primeira sessio, sob a Presid&!cia. como 
cu:rso não-elaborado, adredefeitopor-umaasses:Soria,que, porcet- disse ainda bá pouco, de Nelson Hungria. Estava presente o Vice~ 
to, completam a densidade da ,..,daçio. · - Presidente da Repóblica. 
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Vejam. eminentes Srs. Senadores, alonga caminhada que o 
Tribunal fez, fruto da ess&lcia da democtacia. 

Há pouco, foi nesta Casa regi.olntdo pelo L!der do PMDB 
que nlo em passivei imaginar uma democracia sem que o Poder 
Judiciário funcionasse plenamente. Vou mais AI6m: ela s6 existe
nem se fale que ela funciona- quando o Poder Judiciário funciona 
como tem funcionado. Desta Casa e nesta Casa lenho sido. não me 
arrepeodo e continuarei aS«, um defensor do Poder Judiciário. 

Dele apmldemos a gostar, o Minislro Sepólveda Pertence e 
eu. Quando advogados - ele na vice-Pre.id&cia do eon..Jho Fe
deral da Ordem dos Advogados, e eu na SCCIOWia -lutamos pela 
indepe~ncia e autonomia do Judicihio. 

Como Relaur, o boje Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, instava, e quantas veze.o o fez, l frente da cbefl8 do MiniJf6. 
rio 1'11blico, para que tiv6ssemos duas instituições s6rias, inde
pendentes e autônomu. 

Nlo me arrependo, pÓiJ, de estar aqui menos a louvar o Po
der Judiciário do que a rea:>nhecer a valia de uma instiluiçio como 
o Tribunal Superior Eleitoral. 

Fixo-me apenas nos tds últimos PresideD.ieS. ó Ministro 
Sepúlveda Pertence substituiu Paulo Brossard. I.:ggo a_ seguir, 
substituiu o Ministro Sepúlveda Pertence este lneu velho e querido 
amigo, Carlos Mário Velloso, de tantas cami.nhadas juntos, incJu
sive no exterior, quando ambos defendemos a nossa Constituição 
- não lhes digo onde para não parecer enfatuado ou para um regis
tro e elogio de corpo presente. 

Sr. Presidente, Srs. Seoadores, esse trio, os dois últimos, 
pelo menos., de meu conhecimento, começaram a informatizaÇão 
do Tribunal. No seu discurso de posse, o Ministro Se_púlveda Per
tence dizia que era preciso frear o poder eConômico, cOrtar-lhe, 
podar-lhe, tirar-lhe, seccionar-lhe a influência nefasta que exerce 
nas eleições des!Jo País. 

Carlos Mário Velloso d.l seqiiência e transfonna em realida
de aquilo que os políticos sérios~ aqueleS ...:.:_ pemutam~iile- que eu 
me inclua entre eles - que estio muito mais voltados para os inte
resses da coletividade do que para as ambições pessoais. almejam: 
a idéia de que não houve a compra do voto, a permuta, a barganha, 
a desonestidade eleitoraL 

V ale a pena saber que o Tribunal SuperiOI' Eleitoral, nas 
próximas eleições, porá cobro, fun. à hist6ri.i de .. permitir a apu
ração de votos pelo bico de lápis ou pela mutilação da vontade da
quele que o exercita. que é o melhor dos seus direitos. 

O Tribunal Superior Eleitoral, na sua informatização, fará 
com que os coubecidos fraudadores, como tivemos ainda há pouco, 
apenas oomo exemplo, DO Rio de Janeiro, serão postos 1 m.argem. 

O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Ex• um aptirte, no
bre Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o aparte a V. 
Ex•, Senador Hugo Napoleão, e, a seguir, ao eminente Senador 
Romeu Tun:iá. -- -

O Sr. Hugo Napoleão - Nobre Senador Bernardo Cabral, 
V. Ex•, sem dúvida. traça as características básicas dessa institui
ção modelar, que é o Tribunal Superior Eleitoral do nosso país. 
Bem sabe V. Ex•, que fui advogado militante durante muitos anos. 
Depois, a política arrebatou-me a carreira, não digo defmitivamen
te - não se pode adivinhar o futuro - mas há 20 anos estoU DO 

exercício consecutiVo de mindatos eletivos. Fui advogado militan
te, justamente no escritóóo do saudoso Ministro -ViCtor -Nunes 
Leal, com quem aprendi muito do pouco que sei. Tmta-se do in
centivador da informatização das súmulas de jurisprudência do 
Supmno Tribunal Federal. S. &•, tão sempte laureadO ê citado 

pelo Presidente, Ministro José Paulo Septllveda Pertence, tinha 
duas qualidades dificeis de se verem reunidas em um homem só. 
~ pessoas oo são organizadas ou são profundas: S. Ex• era orga
nizado e era profundo no saber, na cultura jurídica. Advoguei, iri
clusive, perante a Justiça Eleitoral. Foram anos idos e vividoS, que 
me deram muito alento e muita experiência em torno daquilo que 
todos nós sonhamos de democracia. Nesses 20 anos, duas vezes 
Deputado Federal, Governador do meu Estado, duas vezes Sena
dor, observei a impecabilidade da Justiça EleitoraL Fico imaginan
do, nobre Senador Bemardo Cabral, a csda eleição - e elas têm 
sido muitas: de dois em dois anos e, às vezes, extraordinariamente, 
como no caso do Plebiscito. das eleições extraOidin.tlriBS âe ·l98s; 
para Prefeito de Capitais, eslância:S hidrom.inerais e Municípios de 
segurança nacional, eleições descasadas para Presidente- o imen
so trabalbo desses senhores, desses homens do Direito, a decidi
rem sobre a Vida de terceiros, à luz da jurisprudência, à luz da me
Ibor doutrina, à luz de suas consciêtJ.cias. E o equilibrio de Poderes 
não se poderia dar sem a eficiência e a atuação da Justiça Eleitoral, 
que todos admiramos. Quero, tam.~m, _estender os meus cumpri
mentos ao Ministro Carlos Velloso, pelo desempenho notá.vel aue 
tem tido A frente dessa instituição imj>ai-. Portanto, juntO a voz do 
Partido da Frente Liberal e a de sua Bancada a essas homenagens. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. Ex•. Ape
nas pennita-me que lhe faça um reporo: V. Ex• não foi ~~rebatado da 
lfdvocacia pam a política. ODiem V. Ex• polrOCinava os interesses e 
defeudia os direitos dos seus clienles; boje V. Ex•, como r.ntos outros 
Srs. Seoadores. continua seudoum advogado do povo lnsilciro. 

- O Sr.Romeu Tuma- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Conoedo um aparte ao 
nobre Senador Romeu Tuma. 

. . O Sr. Romeu Toma - Agradeço a V. Ex• por esta Gporbl· 
nidade. Não sem emoção o apa.rteio por estar na presença do ilus
tre c;hefe do Poder Judiciário, Ministro Sepúlveda Pertence, e do 
ilustre Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro Carlos 
Velloso. Senador Bemardo Cabml. gostaria de testeDlllDhar. nesta 
Casa, quando, por oportUnidade; dirigiudo a Policia Federal, vitu a 
V. &•, como Relator- da Constituição, discutir sobte o Capítulo da 
Segurança Pública. E via V. Ex• confuso com os papéis, os pedi-~ 
dos e as emendas que tinha que elaborar e dar o texto final à nossa 
Carta Magna. E se dedicava V. Ex_•, com especial fervor, ao Titulo 
IV, "Da Organjzação dos Poderes'', e, principálmente, ao Capírulo 
ID. Dizia V. Ei• que se- na área dã: Justiça. a Constituição não Ibe 
desse um embasamento de liberdade, de focça para as suas decisõ
es serem respeitadas como lei, nós não teríamos uma República 
realmente livre. Esta homenagem presto a V. Ex•. porque, várias 
vezes, naquele desabafo V. Ex• se referia à luta para trazer um Ju
diciário independente. Cumprimento.o por isso. V. Ex• falava que, 
cü:cunstancialmenie, folam escolhidos dois Senadotes do Norte. 
Quem de DÓ:> não l::usca o Norte para alcançarmos o nosso destino. 
Acredito que 6 o próprio destino que Deus nos dá. trazendo V. Ex• 
e o SenadOI' Gilberto Miranda, do Amazonas. a nos direcionar para 
o destino nesta homenagem }lsta ao Poder Judicíário e a:o Tribunal 
Superior Eleitoml. Queria testemUnhar, ainda, Presidente Carlos 
Velloso-, como Olefe da Polícia Federal, era o braço da Polícia Ju. 
diciária juilto ao Tribunal EleitoraL E assisti às discussões de Ple
nâi:io ou ãe assuntos especi3.is,-de C:?Ofrências várias. dur.inte os 
períodos eleitorais, em que a JuStiÇa-Eleitoral buscava que se tra
duzisse nas suas decisões a vontadf':' ~leitora! do povo. E quem de 
nós neste Plenário, Senãdores oo ~putados, não batemos à porta 
da Justiça Eleitornl para vermos corrigido qualquer prejuízo cjue ti
vés~mos durante a campanha ou durante as eleições? E nenhum 
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~nós pode reclamar dos seus resultados. Agradeço esta oportuni
dade de poder me manifeslar no seu brilhaute discurso. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senado< Romeu Tuma. 
V. Ex" comete o pecado da amizade: fala pelo coração. 

De qualquer maneira vale a pena que o Poder Iudic:iáii.o 
ouça. de viva voz, quando V. Ex• presta homenagem. lembrando
com essa memória que Deus lhe privilegiou - os teDlJX)S, as an-
danças da Assembléíã Nacional Constiminte. · -

De modo que. ao incorporar o aparte de V. Ex• ao meu dis
curso. estou certo de que as lacunas existeores, V. Er' acaba de 
preenchê-las. 

O Sr. José lgnádo Ferreira- Pennila-me V. Ex" um aperte? 
O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo um aparte ao 

nobre Senador José Igná.cio Ferreira. --
O Sr. José lgnáào Ferreira - Meu caro Senador Bernardo 

Cabral, fico muito feliz por incursionar no seu pronUnciamento, 
até pelas afinidades que oos aproximam do Poder Judiciário. Am
bos fom.os Presidente de OAB. V. Ex•presidindo aOAB nacional. 
e eu presidindo, por duas vezes, a OAB do meu Estado. E ambos 
sempre prestamos esse tributo, essa revdncia, essa homenagem 
permanente ao Poder Judiciáiio em vários momentos. Foram mui
tas as opornmidades em que falamos a respeito de solenidades nos 
Tritunais de Justiça. e tivemos o ensejo de decantar a importância 
do Judiciário para a conslrução deste Pais, que agora estamos fa· 
zendo aqui. Na verdade, não estamos apenas estabilizando a eco
nomia. ou cuidando s6 do problema dos juros, ou do Real. O que 
estamos fazendo e construindo a cada dia no Congresso Nacional, 
que faz parte o Senado Federal, é um Brasil novo~ um Brasil mo
demo. Queremo_s para este Brasil. que começoo abrindo politica
mente, uma sociedade que há de ser plurima, participativa, bus
cando justiça social; uma. sociedade onde os conflitos existam. de
sejados. tolerados e, mais que isso, estimulados por nós. QÕeten;lSIS 
essa sociedade conflitiva, não pastosa. parada, nós a queremos 
conflitiva; o tecido social se fortalece exatamente pelo seu uso. 
Precisamos e lutamos por isso: por um Judiciário poderoso, forte, 
credível, que seja um árbitro pennanente desses conflitos que de
sejamos que existam. E. neste quadro de construção de uma socie
dade nova, com todas as reformas que estamos fazendo. talvez. a 
maior delas seja a reforma de ~ politica. de narureza parti
dária, a reforma que vai produzir a eficiência e a eficácia do voto. 
desde a sua &IXJração até a sua ~osoqüência. na produção da rep
resentatividade. que é exatameote o vínculo entre o comportamen
to do eleito c a vontade do eleitor. Queremos também políticos 
representativos, que vão surgir do trabalho que a Justiça Eleitoral 
estA realizando. Temos aqui. compondo à Mesa. duas figuras. às 
quais rendo minhas homenagens, um culto íntimo: uma delas é o 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro José Sepúlveda 
Pertence. que foi Presidente do Tribmal Superior Eleitoral na épo
ca das eleições mais complexas que esse Brasil jã. teve. E agora 
vejo continuar ação do Tribunal Superior Eleitoral, nas mãos dessa 
outra figura que aprendi a corihecer e a admirar, inclusive. tem 
vínculos estreitos com o meu pequeno Estado do Espirito Santo. 
É um mineiro, capiXabã de coração - e os capixabctif se renâem à 
evidência de que o seu coração está nas praias e nas montanhas do 
Espírito SaniD -.que é o Ministro Carlos Mário VeUoso. que boje 
pn:side o Superior Tnõunal Eleitoml. e que me encantou com o 
seu discurso na oportunidade em que assumiu a Presidência do Su
perior Tribunal Eleitoral; um discu~o de continuidade do ttabalho 
de Sepúlveda Pertence. um discurso de um homem que eSiâdeter
minado a isso. e Que vai conseguir, realmente, modernizar, levar à 
frente o trabalho iniciado por Sepúlveda Pertence, modernizando, 
definitivamente, a Justiça Eleitoral. Este Judiciário será à' árbitro 

dos grandes conflitos nacionais, como um todo~ E, especificamen
te. na Justiça Especializada. na Justiça Eleitoral, vamos ter um tra
balho fecundo, produzindo, pelo voto livre, a representação e a 
sinlOoia efetiva entre o oomponame-nto" do ereito e a vontade do 
eleitor, que é o vínculo a que chamamos de representatividade. Por 
isso. nesla oportunidade em que o Senado Federal presta. com 
toda a justiça. esta homenagem ao Supericii Tribunal Eleitoral, à 
Justiça Eleitoral do nosso País eu. mais que só homenagem. home
nageio também a perspectiva que se tornará n:;alidade do tempo 
novo que vai surgir, ensolarado pam todos nós. dando desdobramen

_to a todo esse cenário de refonnas no mundo da sociedade de infor
mação. sociedade pós-capitalista, pós-industriaL Este mundo novo vai 
também produzir a representação. que gemrá bons políticos e. afmaJ 
de contas, o Brasil que nós quetemos, o Brasil com justiça social. com 
paz duradoura e com felicidade para. o seu povo. Muito obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador José lgnácio 
Ferreira. V. &• foi um dos colabpradores, cuja contribuição foi 
valiosa na época em que, na Assembléia Nacional Constíhlinte. se 
redigia o capítulo do Poder Judiciário. De modo que as palavras de 
V. Ex• não me surpreendem, também não fazem nenhuma revela
ção; antes, confll'IIWD que v_. Ex• é um homem voltado para o im
pério do Poder Judiciário. E evidente que, a esta altura, não s6 
pelo valor cio aparte, jií Cstá ele in.: h1ído no meu discurso. 

O Sr .. Esprridlão A mio- Pemrite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o aparte ao 

eminente Senador Esperidião Amin. 
. O Sr. Esperidlão Amin - Nobre Senador Bema<do Cabtal, 
em primeiro -lugar, eu gostaria de registrar que fico profundamente 
confortado e me expresso orgulhoso por ver interpretados os senti
mentos da Casa através do seu pronunciamento. Sem dúvida algu
_ma, por todos os tíbllos, é V. Ex• uma voz ahamente credenciada, 
singularmente credenciada para traduzir aquilo que o Senado Fe
deral deseja, oo seja. que a sociedade bmsileim e particula.tmenle o 
Judiciário e O TriOOnal Superior Eleitoral. nosso homenageado, 
saibam que neste dia nos reunimos para homenagear o cinqüente
nário do TSE. São inerentes à democracia o embate de idéias -
como foi aqui muito bem lembrado pelo Senador José lgná.Cio Fer
reira-. de idéias que devem estar organizadas em Partidos, agru-~ 
pando pessoas, pensamentos. princípios; igualmente, o valo, isto é, 
a iníormaÇãO, o cidadão, a decisão e a apuração. Porta.ilto, para 
que a democracia exista de fato, é indispensável que os guardiões 
da norma jurldica em:cjam qualificil.dos e habilitados. E nós pode
mos, sem dúvida alguma. como participantes desse balanço que o 
cinqüentenário do TSE nos enseja. confiar no futuro- pelo que já 
foi feito, pelo que já crescemos como sociedade e como Poder Ju
diciário, pelas experiências de muitos Estados. Eu, por um dever 
de justiça, assinalo o esforço que o meu Estado tem feito no senti
do de modernizar os mecanismos de aiXJração da verdade eleitoral. 
Esse esforço tem sido enaltecido por todos aqueles que militam no 
Tril:onal Superior Eleitoral. Estenderia esse registro a todos aque
les que integram e jlã intcgrârãm o TSE OOs Ulti:iD.os anos. E repito: 
podemos coofw, no momento dessa comemoração. no futuro, 
potque temos qualificação pessoal. habilitação técnica. contelldo 
mornl e vontade. determinação administrativa e política no TSE, 
para que sejam vencidos os obstáculos e a democracia possa con
tar, na plenítude, com os instrumentos indispensáveis para que a 
vontade popular, devida e corretamente informada. se m.anifeste e 
seja conhecida. Por essa razão, congrarulo-me com o conteúdo do 
pronunciam~to de V. Ex•, permitindo-me, despretensiosamente, 
considerar que ele traduz o pensamento de todos nós e, pretensio
samente. subscrevê~ lo em meu nome e em nome do meu Partido. 
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Para que V. Ex• me desse o lugar devido, até me assentei à cadeira Casa e dignificou o Supremo. É claro que vamoS dizer que Sepúl
do Senador Pedro Simon. Muito obrigado. veda Pertence teve a coragem de falar da importância da informa-

O SR. BERNARDO CARRAL- Eminente Senador Espe- tização do voto. O atual Presidente esú prosseguindo nesse cami
ridião Amin. quando eu dizia.. ao começo dessa fala. ela sim des- nho, afmnando que irá ct:JilcJuir esse trabalho de informatizaçiódo 
pretensiosa, que eu era do Norte, é que quis lembrar que, tendo voto. E, ainda mais. o aUJal Presidente cria a Comissão de Refor
nascido ali, aprendi que b6. certos rios que sio muito pequenos no ma do Sistema Eleitoral, de certa forma, cobrando de nós, Con
começo, depois vão engrossando à medida que ~bem águas em- gresso Nacional, uma atuaçã.o nesse sentido. Perdoem-me a since
prestadas e acabam se transformando em caudalosos. Meu rio des- ridade. mas é .. ridículo, é uma imorali~de. termos uma lei para 
pretensioso, pequeno, com os apartes, está-se transformando num cada eleição. E indecente, absurdo, il6gico, que o Congresso, a 
caudal. que é a Justiça brasileira, sobretudo aqui representada pe- cada eleiçio, de dois em dois anos, faça uma lei especial. altemndo 
los Presidentes do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior a que já existe, e. na eleição seguiDte, modificando-a novamente. 
Eleitoral. S. Ex's acabam de ver, de sentire sobremdo de assimilar Isso tem que mudar. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
que a homenagem não se restringe à presença de dois omdores na em tendo a_coragem de criar a Comisslo-naquela Casa para for~ 
tribuna. Os apartes todos estão a demonstrar que o Senado conti- necer-nos subsídios, colaborando com o Congresso, está fazen
nuarendendohomenagensaoPoderJudiciário. do um gr~de papel. Há_ alguns pontos que considero funda-

Agradeço a V. fu. • o aparte, nobre Senador Es_peridjão mentais quando falamos em mudar, em -modernizar; quando fa
Amin, que, em tendo sido Governador do Estado, ponanto chefe !amos que o Brasil tem que pro~seguir no seu caminho e que 
de um Poder, estando num outro, o Legislativo, presta uma dupla nós temos que promover as transformações. Não aceito certas 
homenagem ao Judiciário. coisas, e falava a esse respeito à época do Governo Itamar 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me permite um aparte. nobre Franco, quando eu era seu Líder; e continuo afli'IDllndo hoje, 
Senador Bernardo Cabral? quando o Presidente é um cidadão em quem votei. meu querido 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo, com muita amigo, a quem muito prezo. Num país como o Brasil, que tem 32 
honra, o aparte a v. Ex•. milhões de pessoas passando fome e a maior extensão de terras 

O Sr. Pedro Simoo -Prezado companheiro, Senador Ber- produtivas ou aráveis do mundo, o que considero mais prioritário 
nardo Cabral, meu Partido já se manifestoo brilhantemente peio ·· é impedir que esSas pessoas continuem passando fome. Numa de~ 
autor da idéia. que foi o querido Senador Gilberto Miranda, e pelo mocracia. como a nossa. coriSidero ridículo falar-se em aperfeiçoa. 
meu Líder, que é o Senador Jader Barbalbo. Mas faço questio ab- mente da vida democ:dtica. sem a infmnatizaçio do vdo. O Dr. 
soluta de falar em meu nome pessoal. São várias as razões que me Getúlio Vargas, após a Revolução de 30, cricu o C6digo Eleitoral 
determinam que fale em meu nome pessoaL A primeira, do fundo Assis Brasil, iniciando a Justiça Eleitoral e a democrat:izaçio do 
do conção. é a pnosença do extraordinário MiniStro Sepúlveda voto. Tivemos ouiiU fases importante.s, 00100 a criaçio da códula 
Pertence. Participei do que foi uma consagraçio - a posse de S. única; antes. havia o absurdo da distribuição de. cédulas. Ao con
Exa - e a homenagem que veio depois. Sepúlveda Pertence e V. trário de muitos. entendo que o programa gratuito no rádio e na te
Ex• pertencem à mesma gera.çlo, e S. Ex•, como V. Ex•, também levisão 6 muito importante. Defeudo uma refoonulaçio DO sistema 
foi cassado. Sepúlveda Pertence, ao lado de Victor Nunes LeaL eleitoral. com uma campanha mínima, da forma que ocom em 
aprendeu a conviver e a ver a realidade deste País e teve a gmnde-- _países_ modernos., como os Estados Unidos, restringindo-se ao e:s:
za de sofrer as injustiças, de vencer, de lutar, dC defender as suas sencial os seus gastos, que são feitos pelo Govemo. Nada disso 
idéias. A sua presença frente à direção do Supremo TriWna.l Fede-- será possível se não houver a informatização do voto. Atuahnente, 
ralé o maior signiflcado de que este Brasil vive hoje, com grande- em muitos países do mundO, tem-se o resultado da eleição assim 
za, um clima de democracia.; é o significado de que soubemos dar que esta termina. Aqui no Brasil a situaçio é diversa, como no Es-' 
as mãos, ofuarpara a frente e entender que por maior que sejam aS tadõ- diV. Ex•, nobre Senador Bernardo Cabral. em que as umas 
nossas mágoas e i-essentimentos eles lêm que ser deixados de lado, sio conduzidas de navio ou de lancha. Muitas vezes, o aviio que 
a fJJD. de que possamos juntos construir o fumro. E isso ocorre exa~ transporta umas nio pode levantar vôo. ocasionando enOIIDe perda 
lamente com um homem como Sepúlved.a Pertence, pelo que S. de tempo. A aprraçio das eleições não é feita COIDO deveria- Neste 
Ex• representa, o seu caráter. a sua dignidade, pelo que foi na momento, com a presença dos Presidentes do Supremo Tribunal 
OAB. pelo que foi como procui3dor, após ter sido escolhido a Fedem! e do Tribunal SUperior Eleitoral. o Senado da República 
dedo p:n- Tancrcdo Neves e depois mantido pelo Governo Sarney; deveria debater essa questio. Afmal, o Tnõuna.J. Superior Eleitoral. 
pelo que S. Ex• foi no Trib.lnal Superior Eleitoral e pelo que será à de certa forma., está nos solicitando isso. Aqui está. o nosso querido 
f~ntc do mesmo órgão. Eu me sinto emocionado. pois vivi aque-- Minisl:ro da Justiça, ELlbo deste Con~sso Nacional. Aqui estio os 
las q,oc.s mais humildes lá no Rio G:mnde do Sul e acompe.nbei Três Poderes: o Poder Executivo, representado pelo Ministro da 
todos aqueles movimentos e hitas; levei a paulada do sofrimento Justiça; o Poder Judiciário. pelos Presidentes do Supremo Tribunal 
da cassação de Victor Nunes Leal e de outros colegas. Eu, que Fedeml e do Tribunal Superia: Eleitoral. o Poder Legislativo. pelo 
também vi e sofri a cassação de V. Ex' e de Sepúlveda Pertence, Senado _da República. Penso que é hora de debatermos essa quea
naquela época que parecia que a luz Dio voltaria a brilhar, penso tio, para resolv8-la em definitivo, terminando com essa situaçio 
que o supremo da beleza, mais do que nós na Presidência da Re- grotesca. ridícula. Agora está se falando em mandato tampio de 
pública. foi de certa forma Sepúlveda Pertence na Presidência do dois anos. pom pnofeito. Já fornm fei""' por ti& vezes eleições 
Supremo Tribunal Federal E hoje S. Ex• aqui e$lá. juntamente nesse sentido. Vamos moralizar essa questão. Está se falando em 
com o Ministro Carlos Mário VeUoso, Presidente do Tribunal Su~ fazer uma eleiçio única, agora que se normaliDram as eleições. 
periõr Eieitora.i. Peo~· que se deve ir um pou~ além de sC festejar Antes, elas eram inadequadas, pois havia eleição para presidente 
os cinqtlenla anos. E claro que vamos ofuar para trás e render as da República de cinco em cinco anos e, para govemadoc. de qua
nossas homenagens à Justiça EleitoraL É claro que vamos dizer troem quatro. Havía eleições por três anos seguidos. para prefeito, 
que Paulo Brossard foi um grande Presidente do Tribunal Superior para governador e para presidente da República. Agom. a eleição 
EleitoraL um homem de idéias. um homem que dignificOu esta para presidente da República é de quatro em quatro anos, e isso é 
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o ideaL Faz-se uma eleição para prefeito e outra para goVeinador e 
presidente. MisbJrar-sc bldo, querendo que o povo vote em candi
datos a prefeito. govemador, presidente, vereador, deputado e se
nador, na mesma eleição, 6 maluquice. Realizarem-se eleições de 
dois em dois anos, estA correto. Por trú dessa proposta de eleiçio 
ónica existe a tese de se prorrogar mandato e rutru questões. Va
mos estabelecer uma lei eleitoral, de uma vez por todas; vamos 
moralizar isso, de uma vez por todas; vamos estabelecer regms 
que sejam definitivas, de uma vez por todas! Isso 6 o que nos co
bra o Presidente do Trihlnal Superior Eleitoral; isso é o que co
bmva o Ministro Sepúlvcda Pertence. quando lhe perguntamm: 
''Mas como V. Ex• fez isso? Essas coisas se!npre existiriim. sem
pre houve parlamentares que faziam um calendário eleitoral Ago
ra. de repente, o Presidente toma. uma decisio ccm.o essa?" Foi o 
Congresso que elaborou uma lei nova. que ni.o havia nas eleições 
anteriores. Mas o Congresso elabcrou a nova lei e esqueceu-se de 
avisar aos parlamentares da existência dela. Isso tem que acabar, 
deve ser modifi.Cado, de utna vez por todas. Neste momento, deve
ríamos aproveitar a opatunicladc e irmos todos para o salio da 
Presidência, V. Ex's, o Presidente do Senado, o Presidente do Su
premo Tribunal Foderal, o Presidente do Tribunal Soperior Eleito
ral. o Ministro da Justiça. para conversarmos, no sentido de se 
criar uma comissão dos Três Poderes, para aj.l<lar o Tribunal Su
perior Eleitoral. que está fazendo a sua parte; aliás, nio 6 bem a 
sua porte; o TSE está se antecedendo ao Congn:sso, pois, já que 
este não faz, aquele está tentando fazer. Devemos, portanto, con
versar. para que dessa xeunião dos cinqiicnta anos resulte um fato 
positivo. uma lei eleitoral que seja defmitiva. Dig"o ió Presidente 
do Tdbunal Superior Eleitoral que dou meu voto pam qualquer 
projeto que traga a. informatização do resultado eleitoral imediata
meDle. Nlo há nada mais importante, ético,-digno. s&:io e mãis ba
rato para se ap.~rara democracia do que o projeto de V. Ex•. 

O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente do Senado 
Fedetal, em matma eleitoral, os prazas são preclusos. Esse aparte 
não faz com que O meu teinpo se fmdc, mas que já entre em pre
chlsão. Incorporo-o ao meu pronunciamento, não tanto por ter sido 
longo. mas pelo motivo de, ao fmal, S. Ex• ter decl.ant.do o seu 
voto. Quem sabe se atl'á$: desse voto não virão outros em favOl" do 
Judiciirio. · -

Desejo dizer, ao fmal, já que aqui se lembrou em cassação, 
que uma das coisas que mais me honra no Tribunal Superior Elei
toral foi a atib.Jde tomada pelo Presidente do Tribunal Regional da 
minha tena, após haver eu cumprido os meus 10 anos de suspen
são dos direitos políticos; não fui inistiãdo e purguei a punição 
toda. po< ter tido o meu mandato cassado como Deputado Fedem!. 
nos idos do AI-S. Ao recuperar os meus direitoS políticos, o Presi
dente do Tnõuoal Regional da minha terra não permitiu que o juiz 
da. zona eleitoral me entregasse o título eleitoral; S. Ex• quis fazE
lo pessoalmente. Isso, na proporção mais alta, revela a inde
pendência do Tribunal Suporia< Eleitoral. 

Ministro Carlos Mário Velloso, ao começo, quando me re
feria aos dois homens do Norte, queria fazer, ao fmãl, uma ima
gem com os dois homens de Minas Gerais. É incrível a coincidên
cia que, ao loago da vida. toca, faz uma espécie de unçio nas pes
soas. V. Ex• assume o Tribunal SuperiOl" Eleitoral após a saida de 
um contell'âneo seu. V. Ex•, em diswrso magistral- diria Quase 
poétioo -,na saudação de posse do eminente MinisiiO Sepúlveda 
Pertence, traçava o paralelo da infância dos rapazes que se tinham 
coohecido nas Minas Gerais. · 

Hoje, o Ministro Sepúlveda Pertence está sendo mais elo
giado, nio por ser o Presidente do Supremo Tribunal Fe<ieial, mas 

por ter deixado o Tribunal Superior Eleitoral em boas mãos. por 
ver que o colega se afmacoms.Ex•. 

Tenho certeza de que os elogios que o Senador Pedro Si
mon e taDlos oulro$ fazem à pessoa de 'Sepúlveda Pertence são 
como um extensivo a V. Ex ... Nem sempre os homenageados co
lhem todos os louros, mas sempre a feSta é deles. Esta festa. aqui. 
6 sua, do Tn"bunal Superiór Eleitoral. 

Permita-me que conclua esta saudação, que poderia ter-se 
perdido no vazio, não fosse;oomo já registrei aut.es, a beleza dos 
apertes - eles foram muito mais discurso do que o meu próprio-, 
com aquelas duas palavras que eu registrava logo após o início da 
minha fala: imparcialidade e efici&cia. 

Se V. Ex• cootinuar como vem, desde a primeira vez em 
que foi ao meu Estado, o Amazonas, fazer uma correiçlo simples, 
integmne do Tribunal Superior Eleitoral, mas, já àquela altura. 
com imparcialidade e eficiência, vejo que esta homenagem nio 
vai cair no vazio. Esta homenag~m vai conrmnar que até pela 
forma: da ruptura do protocolo, em que os apartes foram tão 
sucessivos, se verá que, em uma manhã do dia I 0 de junho de 
1995, meio século deconido, o Tribunal Superior Eleitoral con
tiuua de pé. Rogo aos céus que ele continue, com eficiência e com 
impalcialidade. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas!) 
O SR. PRESIDEN1E (Too<ooio V.lola Filho)- A Presid&· 

cia. eln IlODJC da Mesa. se associa às jJstas homenagens que esta Casa 
JX"'14 ao Tribunal Superioc Eleitoral DA passagem de seus 50 IIIl06. 

Ao longo de sua história, o Tribimal Superioc Eleitoral tem 
prestado :relevantes SCIViÇOS à Nação, notadamente no recente pr<r 
cesso de redemocratizaçlo do Pais, como guardião do sisteina 
eleilOial brasileiro, que. nos últimos anos, evoluiu de forma notá
vel. promovendo a celeridade dos proceditJ)(;J]tos o ganntindo a li~ 
sura e transparência das eleições. 

O TSE transmitiu ao mundo uma imagem de seriedade do 
processo eleitoml lnsileiro, tomando-o modemo e eficaz, graças, 
sobretudo, ao esforço que tem clispenS:ado para a sua total infcmna· 
tização. Podemos afiiDlU" que o Brasil está perto, boje. do ideal de 
um processo eleitoral de Primeiro Mundo, graças à clarivid&lcia e 
pertjnácia do TSE. 

Agmdeço a presença das autoridades nesta sessio. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)- Nada mais 

havendo que tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta~e a sessiic às 12h35min.) 

DISCURSO DO SR. UURO CAMPOS, PRO· 
NUNCJADO NA SESSÃO DE 25-5-95, QUE SE REPU· 
BUCA POR HAVER SAlDO COM INCORREÇ6ESNA 
ANTERIOR. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem Mvisio do orador.)- Excelentíssimo Sr. Presidente, 
Sz&s e Srs. Senadotes, o pronunciamento que hoje faço nio gosta-
ria que contivesse o teor que apresenta. -

Em 1975, estivamos no mesmo baico: eu, ameaçado de 
morte. sem nunca ter participado de qualquer movimento subver
sivo, tendo exercido durante toda a minha vida uma única exclusi
va e transparente profwio: a de professor de dedicaçio exclusiva. 
Comecei a receber ameaças de morte e. realmente inenne? destrei
nado para este tipo de OOIÚrooto, a minha pressio arterial foi a 20. 
Senti medo, nio sabia de onde viria o golpe que me ameaçava. 
Um amigo comum sugeriu-me que eu fosse a São Paulo conversar 
com o Professor Fernando Henrique Cardoso. E no CEBRAP nos 
encontmlll05, uma semana após ter sido o próprio CEBRAP vl'tima 
de um atentado a bomba por aqueles que me ameaçavam. 
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Oxtvidado por ele para almoçar, tive a opommidade de"""""'" 
tara miDba admiraçio para cem o Sr. Fernando Hcari<pie Cardcso. 

PortaniO, gostaria de ter seguido juniO não epenu naqueles 
momentos da procela, mas nesses momentos da calmaria e da far· 
tun do poder. No entanto, os nossos caminhos se separaram. 

o que vou ler aquí é uma anilise. sem mf.goa e sem rancor, 
de um !X'lfessor que cootinua sendo um estudanle e que quer
der e enlender a penonalidade de Femando Hcarique Cardooo. 

Neste regime presidencial imperialista, 6 importante que c.,; 
nheçamos a fi8Um que esti no a:ntro do poder dos Poderes, que ~ 
o Poder Executivo. Como Dão existe um piam neste Pais, cano 
nio existem diretiva.s impessoais que passam nos escluecer ares.. 
peito do futuro, debmcei~me sobre o passado e ~sli as obru de 
Fernando HenriqUe CardoSo. 

O que hoje trago aqui 6 o resultado de anos de meditaçio 
revista em meses de repensamento. 

'Mesmo aa penooagens superdotadas não podem abdicor 
daa condições históricas e wciaill que as J'roduziram. Julgar-se fi. 
lho de si mesmo, produto fmpu de sua "icUia", seria pular a cerca 
imprecisa da DO'IIDI.Üdade para o reino da insensatez Da.J:Cfsica. 

A sociologia da linguagem tem demonstrado o papel estru
turador da fala no proeesso de formação da personalidade. 
Como a linguagem 6 um fenômeno social, e ela e o trabalho sio 
constituintes do homem, não há eomo negar a essência social do 
homem, ou seja, enredar-se na falácia do indivíduo, na i!usio do indi
vidna1ismo 

Como s6 alguns deUsCs e demiurgos se auioproduzimm. e 
sua peifeição dispensou qualquer conlribuiçio menor, porecc não 
existir ofensa alguma em se pretender apontar alguns condicionan
tes culturais, sociaiS e históricos que estiveram presentes na for
mação intelectual de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Hen
rique Cardoso teve a favor de sua formação pessoal a influência de 
uma plêiade de intelectuais que inauguroo, na recem..:cnãcta Facul
dade de Sociologia da USP, uma atividade séria de en_s_ino e pes
quisa, com duas importantes novidades: o afastariM:nlO cada veZ 
maior de influências externas, funcionalistas, anglo-americanas, 
abraçando um conteúdo cada vez mais nitídamente m.axxista; em 
segundo lugar, seguindo o exemplo de Florestan Fernandes, em 
sua notável investigação sobre a civilização dos Tupinambás, e 
dele e de Roger Bastide. sobre a eséravidão no Su! do Brnsil. Fer
nando Henrique· Cardoso realizou uma pesquisa marxista, u~do 
o método dialético, o conceito de totalidade, a crítica da ldeÕlÕgia, 
a busca do real-concreto. da essência sob a aparência etc., instru
mentos e conceitos que possibilitaram que ele fizesse as detenni
nações contidas em Capitalismo e Escravidão. A preocupação 
com o escravismo, no sul do País, enc6iltla-Se presente, também. 
na g:raDde obra de Octávio Ianni, fiel para sempre, ao objeto e ao 
método que elegeu. O tmbalb.o exaustivo de Emilia Viotti da Cos
ta, em sua investigação sobre a escravidão brasileira. foi calçada 
em observações empíricas coletadas na região cafeeira. do SUdeste. 
Uma de suas principais preocupações foi mosfrar as VincUlações 
entre a escravidão_ e a superestrutura política. monárquica. Esses 
trabalhos constituímm as matrizes de um extenso volume de teses 
e de pesquisas acad&nicas realizadas nas últimas décadas, no País. 

Fernando Henrique Cardoso considerava-se um radical, no 
sentido que Marx atribuiu ao termo: ''Ser radical é tomar as coisas 
pela tai7. Ora. para o hcmem. a raiz é o propriO -.liomem···. cOIÚor
me cititçào feita por Fern.andO Henrique -Cardoso âa CO.ltribuição 
à Crítica da Filoso6a do Direito, de Hegel, em CapitalismO e 
Escravidão, pág: 9. 

O jovem marxista Fernando Henrique CardOso adota~ de 
forma madura, o método dial&ico e o cooceii.ó de -iotaliôidC~-que 

procura distinguir de "outras modalidades de intezpretação socio
lógica que também lançam mão de procedimentos totalizadores". 
A totalidade COl))JXeendida dialeticamente, como unidade de diw 
versos fenômenos. de momentos que interagem continuamente uns 
sobre os outros, ao conlnirio do conceito de totalidade presente en
tre os funcionalistas, preso à ideologia do equiHbrio, do ajusfa. 
riiento espontâneo entre as partes de uma totalidade social, é o 
adotado por Femando Henrique Cardoso.-Isto pode parecer muitO 
teórico e desimportante pam que se entenda a metamoifose por 
que passou o ilustre intelectual no processo que se inicia com Fer
nando Henrique Cardoso e que termina em FHC. Foi uma négação 
dialética que esteve presente em cada momento das metamorfoses 
de Fernando Henrique Cãrdoso em que as formas -P'etéritas, ac:a
nhadaa e superadaa de sua personalidade estavam sendo negadaa, 
U:u.pUlsionando-a para uma superação dialética.. para sua realizaçio 
mais plena, para a entiftcaçio o completude do ser Fernando Hen
rique, ou foi a negação nio-dialética que conduziu suas metamor
foses e, por isto, significou um mera decadência e corrupção do 
ser social =~estudo, do qual resultaria, apenas, FHC? 

Em relaçio ao eona:ito fundamental de tolalidade não pode 
haver dóvida de que houve uma brusca e violeota decadência. uma 
perda de nível, uma com.Jpçio da capacidade cognitiva entre Fer
nando Henrique Cardoso ... que não admitia sequer o conceito fi.m
cionalísfa de totalidade de Ma!inowsky e de Radicliffe Brown 
(pág. !3 de obm já eirada)-. para adolar, como FHC, absorvido de 
seus assessores neoclássicos. o conceito ingênuo, mecânico. sim
plista da globalização walrasiana ou da generalização de compor
tamentos e- fenômenos individuais e indeterminados pani. o nível 
global, como se a IOtalidade fosse o simples somatório de indivi
duas absu:atos, de fenômenos indeterminados e não passíveis de 
generalizaçio, como pm;ebeu, aliás, o próprio Keynes: "Importan
tes erros têm sido cometidos devjdo à -~tensão para o sistema 
como um todo de conclusões que seriam conetamente obtiOO, 
mas apenas válidas para uma parte do sistema tomado em separa
do". (J.M.Keynes, Geneml Theocy, MacMilland. p. 45.) O empi
rismo abstmlO que se encootra na produção ideológica de todos os 
pacoteiros, seres guiados JXX' modelos simplificados de uma reali
dade sdulterada, representada, foi criticado por Fernando Henri
que Cardoso. ''Eles elabcraram modelos que exprimem relações ~ 
vazia_s de conteúdo ,!ignificativo, para aSsim reter interpretativa
mente. como PADROFS, quaisquer tipos de açio social co~ta". 
Como "os economistas costumam afogar no poço dos coeteris pa· 
ribuS as variáVeis ineômodas que pelttlrOOiiam as conclusões a 
qiie desejam chegar", como confessa o neoclássico modelista AI
fred Marshall. FHC abandonou a busca do real concreto panlidar 
cooi abStr.lções e fetichismo esvoaçantes. É fácil imaginar que um 
simples equilíbrio orçamentário, por exemplo, tem o dom de equi
librar os preços no abismo da inflação zero ou próxima de zero, 
quando as relações financeiras e mercantis· internacionais. iocon
IIOláveis, obrigam o Governo a dobrar, em menos de um ano ape
Das. a base moneária; é fácil e cômodo a.nular, por hipótese, o 
efeito inflaciooário do aumento da carga tributária e do FSE e re
duzir a massa salarial. congelando preços em URV, no pico, e sa
lários, pof uma média corroída por uma inflação de mais de 40% 
ao mês. E fácil lançar a culpa pela "ineficiência" do sistema nas 
e~ estatais, ~quanto o capital privado se sustenla com em
pr6stimos e doações dos BNDESs e daa Caixas; as empresas fali
das são estatizadas, fatalocidas em dispeÕdio58S CI1s estataiS e, 
depois, doadas aos grupos privados, que alimentam a "eficiência" 
privada com recl!rsos roubo.dos dos fundos dos trabalhadores: 
FGfS, F AT, etc. E fácil dizer que a fetichizaçio "do equilíbrio or
çamentário", transformado em tabu incontroverso, deve ser ob!:KJo 
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por meío do arrocho salarial, da redução de vencimentos, de dis
pensa de funcionários, de aumenro da taxa de desemprego que se 
elevam de seu nível atual de 13% à medida em que a roduçiio de 
gastos do Governo e o "equilíbrio orçamentário" fOMm sendo al
cançados: a reconstruçiio idealista. abstraia da sociedade e da ecO
nomia brasileira. prcssup;,sto lógico-teórico sobr-e o qual traba
lham os pa.coteiros, e a queda da discussio a níveis tio baixos 
quanto os prevalecentes ao tempo da ditadura militar, ajulam FHC 
em sua luta contra o espantalho da inflaçio no espaço do fetichis-
mo ocupado pela incon.sci&!cia e pelo sorriso. 

Quando f<rem cumpridos os planos monetaristas do FMI, 
se realimdos 11os aj.tstes intemos e extemos", o equil(brio orça
menário reinaríi sobro uma sociedade ouriçada pelas conlnldiçõcs 
e conflitos coon8mico-sociais que se encrespam ignorados total
mente pelos modelistas que "elimiDaram essas varibcis incômo
das''emsua abstraçio. 

O orçamento cntrari. em cquilfbrio, quando a conwlsio so
cial .tiver atingido nove gous na eacaia Richter. Femando Henri
que Cardoso sabia, pois leu o que Marx escreveu, que os preços, 
sendo a "fonna diDhe.iro do valor de troca", deveriam ser tratados 
como a fOima que intemge com a realidade intema. A luta de clas
ses usa a inflaçio como um instmmento na guerra distributiva da 
massa de mais. valia e de seu aumento. 

FHC não apeuas uega Femando Henrique Cardoso. Ele se 
transfonnou no seu antípoda. O chamado "grupo do Capital", lei
tores aplicados da obra fundamental de Maa, no inicio dos anos 
60, em São Paulo, sofreu as perseguições impostu pela ditadura 
militar ao pensamento pensante, CI!tico, lnsileiro. Femando Hen
rique Cardoso, filho de geneml, deve ler sofrido particularmente a 
dw:eza da repressio. Nem Abnham. Kardner, com sua teoria da 
personalidade básica, scd.imenlada na inf"ancia.. sobre a qual se su
pctpOria, cooflitivamcntc, a personalidade adulta; nem Acller, com 

sua explicação que enfatiza os protestos de virilidade, de af.liDlA
ção e a vontade de poder e de superação da figura pU.ema; nem 
todo o edipianismo de Freud explicam por que o mestre Florestan 
e todos os intelectuais que inlluiram na fmmação de Fernando 
Hem:ique, que passaram po< traumas e frustrações pam:idas, não 
"rodaram a baiana" de suas mais anaigadas posturas. não sofreram 
a metamorfose travestidora por qu_e passou o Ministro Fernando 
Henrique. Incapazes de entendermos o fenômenO partiaJlar Fer
nando Henrique-Cardoso, voltemos ao geral 

Ao contrário de sua equipe de economistas neoclássicos, 
patinadon::s da apadnc-ia, defensores supérstites de uma ideologia 
económica que faliu antes que ele.s a compreendessem. Fernando 
Henrique Cardoso possui outra weltauschauung, uma ampla e só
lida percepção que a sociologia do conhecimento, a aitica da gno
siologia, a superaç3o da filosofia metafisica, as infonnações da an
tropologia e, principalmente, a riqueza das relações sociais em que 
entrou, "pois é a riqueza das relações sociais que produz a riqueza 
da consciência", como Marx detetminou .• Os seus assessores são 
indigentes seres scx:iais que só tiveram os medíocres professores 
de Vandetbilt ou do MIT para lhes deformar a conscil!ncia, prodo
zindo os discípulos pacotj!iros, os neonadas perdidos, os empiris
tas abstratos. Por isso, o cómprirtamenlo reCetite de FHC é muito 
mais censurável e estarrecedor do que o de sua eotourage: a in
consciência do caráter deliruoso dos aros do Governo. dos pacoles. 
das medidas genocidas é excludentc de criminalidade que benefi
cia os neOclássicos. os neonadas e agrã.va a culpa de FHC. 

Quando FHC abandona a explicação dialética cm proveito 
do empirismo absttato dos economistas - que funde e confunde a 
manifestação aparente dos fenômenos com sua .. esl>Bocia interna e 
real, porém oculta" -. engrossa as fileiras dos idiotas da ã.pQxência. 

Durante mifuões de anos a cabeça pacoteini.- empírica. afJI"IDOO 
que o sol girava em tomo da terra, que o movimento aparente 
equivale ao real. espelha-o, até que Ptolomeu e. depois, Galileu 
perceberam que o aparente em o real invertido, que o sistema era 
heliocêntrico. Com.bater a inflação no dinheiro, considerá-la um 
fenômeno meramente monetário e não pCrceber que a moeda capi
talista 6 dominada pelo feticbismo das mercadorias, trarar a infla
çio como se fosse uma força externa 1 sociedade. um dragio con
tra o qual''todos devem se unir" é adotar as tál.icas fetichistas que 
Fernando Henrique Cardoso, ao contiário de FHC, determinava 
criticamente. A busca radical do homem otiú dos fenômen"" é 
uma open1çio epistemológica que determina o caráter fetichista 
dos fenômenos capitalistas, fenômeoos que adquirem vida própria. 
movimentos independentes das vontades e da açio dos produtores 
contra os quais eles se voltam.. A forma mercadoria, a mais cottn.
ditória das fonnas assumidas pelo prodoto do lnlbalho dos ho
mens. manifesta sua inquietude, a ~ta entre trabalhadores e capita
listas que subjaz em cada mercadoria, de diversas maneiras: na 
forma de supeipl"'duçlo que apodrece nos am:aa.ú:ns e silos:. en
quanto os produtores diretos passam fome; como capacidade insta
lada excessiva de um lado e trabalhadores desempregados de ou
tro; como produção exportada em excesso, que produz enormes 
saldos de exportação e, portanto, uma enchente da base monetária 
(no m!s de dezembro as receitas de exportação, feitas à custa da 
fome in~ quase afogaram as "autoridades monetárias" e leva
ram ao desespero os monetaristas, ]X'is vender titulas da dívida 
pública. apenas. não era mais suficieD.tc par.i. -enxugar a avalauche 
e, por isso. foi preciso esterilizar dinheiro na poup6Dça.. elevando 
'os juros mensais a mais de 50%; uma sociedade dividida em clas
ses sociais opostas - trabalhadores e não trabalhadores - objetiva, 
necessariameDle, no total das mercadorias produzidas, as relações 
sociais de produção, as relações de exclusão dos trabalhadores dos 
meios de produção e das mercadorias de luxo que eles produzi
mm; a reprodução daa mercadorias como partes difereuciadas da 
totalidade do produto social capitalista só se dA na medida em que 
as relações de distriboiçio da renda nacional assegurem aos lO% 
mais ricOs da populaçio um nível de tenda elevadíssimo. 

Pretendo dar o restante das 42 pâgiluis, ati onde se estende 
este~ modesto trabalho, como lido. 

O Sr. Edoanlo SupUcy- É possível um breve aparte, mui
to breve Sr. Presidente, se o orador assim o permitir? 

O SR. LAURO CAMPOS - Selá um prazer, desde que a 
Mesa o permita? 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- A Mesa concede 
mais dois minutos ao orador. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Senador Lauro Campos. quero 
cumprimentá-lo pelo trabalho de extraordináiicifôlego intelectual 
que, tenbo certeza, sen\ lido pelo Presidente Fernando Hecrique 
Cardoso, para que Sua Excelêucia faça uma reflexão sobre a sua 
própria hisl6ri.a intelectual e política. V. Ex a se dcdicoo i realiza
ção de um trabalho muito bem feito. Recordou falOs da vida pes
soal do intelectual,. do sociólogo, do cientista político tio respeita
do por todos os bnt.sileiros que nos auos 50, 60 e. sobretudo, nos 
anos 70 conseguiu reuilii em tomo de si no CEBRAP, como V. 
Ex• assinaloo, um conjlnto de intelectuais da melhor estirpe. Pro
fessores que, como V. Ex a, estavam com dificuldades, senlo proi
b~dos, de leciooar e pesquisar nas universidades brasileiras. en
contram no Centro Brasileiro de Análise e PlmejameDlo, sob a 
coordenação e a liderança de Fernando Henrique, um lugar para 
real.izarem pesquisas s6rias. V. Exa foi fundo na reflexão sobre a 
fonnaçlio do pensamecto de Femando Henrique Cardoso e sobre 
suas ações do presente. As ponderações de V. Ex a devem ser anali-
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sadas por todos os brasileiros. A vali o que será importante - o Se
nador Pedro Simon já fez esse pedido - todos nós termos a cópia 
dessa análise na integra. Vamos enviá-la _a~ _Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e àqueles seus assessores que, certamente, se 
beneficiarão da avaliação crítica que V. Ex.-tio aCUmdameote faz 
nesla taide. Meus parabéus a V. Ex•! 

O SR. LAURO CAMPOS- Senador Eduardo Suplicy. 
agradeço a V. Ex• e iDcorporo o seu aparte ao meu prommciamento. 

Aproveito o ensejo para mcordar que, infelizmente. alguns 
desses assesSOI'eS já me leram. pois muitos deles são mCils ex-alunos. 

Abandonando a leinua do texto e resumindo o que há de 
principal e de surpreendente par.o mim mesmo, gostaria de dizer. 
lhes a respeito da conclusão a que cheguei ao refazer, pela terceira 
ou quarta vez na vida. a leitura das obtas de femando Henrique 
Canloso. 

A postura. marxista e socialista de Fernando Henrique Car
doso, que chega a considerar em um de seus livros que os gaslOs 
da &Ocia19emocracia no $9clal constituem uma foana de queima 
do excedente capitalista, tese esta que Sua Excelência adota e in
córpon. de Sweezy e de Baran: assim como o capitalismo queima 
na guetn e no espaço. queima também no social o excedente. 

Portanto, dentro dessa concepção, o excedente no capitalis
mo tem uma prioridade insignificanr.e:- apeni$ fiiDdOOa ijUando o 
sistema necessita. pua a sua reprodução, queimar o que ele não 
conseguiu destruL.· em outras atividades. 

Desejo ressaltar que não compartilho dessa ooncepção pes
simista. embora marxista. que se foi tecendo ao longo da. formação 
de Fernando Henrique Cardoso. Para Sua Excelência., após citar 
Lênin e com ele coocordar que o imperialismo seria a última etapa 
do capitalismo, não temos saída. Afuma também que a abolição 
da eSCiavab.Ira no Brasil oconeu porque, sob a escravidão, o traba
lhador não podia ser tio explorado quanto o seria sob o assalaria
mento, sob as ~lações capit8..1istas. Assevera que n.io temos saída 
e o que não tem remédio remediado está. 

Ao invés de dar murro em faca de ponta e lutar conb:a. a in
vasio que hoje presenciamos, pOr meio da iefoima di Constitui
ção e de outms imposições. o que, infelizmente. Fernando Henri
queCarooso fez foi se,guraro cabo de um punhaL (PallllliS) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LAU· 
RO CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

A METAMORFOSE DE FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO EM F11C: FREUD APENAS NÃO EXPLICA 

Mesmo as personagens superdota~_ não podem_ abdicar 
das condições históricas e sociais que as produziram. Julgar-se fi
lhe de si mesmo, produto ímpar de sua "idéia11

, seria pular a cerca 
imprecisa da nonnalidade para o reino da insensatez narcisica. A 
sociologia da linguagem tem demonstrado o papel estruttlmdor da 
fala no processo de formação da personalidade. Como a lingua
gem é um fenômeno social e ela e o trabalho são constib.Jintes do 
homem, não há como negar a essência social do homem., ou seja, 
emedar-se na falácia do indivíduo, na ilusão do individualismo. 

Como só alguns deuses e demiurgos se auroproduzira.m. e 
sua perfeição dispensou qualquer cootribuição meoor, parece não 
existir ofCllS3. alguma em. se pretender apoDJ.ar alguns coodiciona.n
tes rulturais, sociais e históricos que estiverãzii ptisentes na for
mação intelectual de Fernando Henrique Cardo<o. 

Fernando Henrique Cardoso teve a favor de sua forma
çio pessoal a influência de uma piSiade de intelectuais que 
inaugurou. na recém-criada Faculdade de Sociologia da USP. 
uma atividade séria de ensino e pesquisa com duas i..D:ipcirta.ntes 

novidades: o afastamento cada vez maior de ínfluSncias ex ter
rias, funcionalistas. anglo-americaD.as. abraçando um conteúdo 
cada vez mais nitidamente manista; cm segundo lugar, seguin
do o exemplo de Florestan Fernandes em sua notável investiga
ção sobre a civilização dos Tupinambá. e dele e de Roger Bas
tide so~ a escravjc;lão no sul do Brasil, Fernando Henrique 
Cardoso realizou uma pesquisa marxista usando o método dia
lético, o conceito de totalidade, a critica da ideologia, a busca 
do real-concreto, da essência sob a aparência etc., iri.strumentos 
e conceitos que possibilitaram que ele fizesse as determinações 
contidas em Capitalismo e Escravidão. A preocupação com o 
escravismo no sul do pais se encontra presente, também, na 
grande obra de Octávio Ianni. fiel, para sempre. ao objeto e ao 
método que elegeu. O trabalb_o exaustivp de Emília Viotti da 
Costa, em sua iD.vestigação sobre a escravidio brasileira, foi 
calcada em observações empíricas coletada.s na região cafeeira 
do sudeste. Uma de suas principa,is preocupações foi mostrar as 
vinculações enue a escravidão e a superestrutura politica, monár
quica. Esses trabalhos constituíram as matriZes de um extensO vo
lume de teses e de pesquisas acadêmicas realizadas nas últimas dé
cadas, no país. 

Fernando Henrique Cardoso se considerava um radical, 
no SentidO que Marx atribuiu ao termo: ''Ser radical é tomar as 
coisas pela raiz. Ora. para o homem. a raiz é o próprio ho
mem", conforme citação feita por Fernando Henrique da "Con
tribuição à Critica da Filosofia do Direito", de Hegel. em "Capita
lismo e Esaa.vidão"1

• 

O jovem marxista Femando Henrique Cardoso adota, de 
·forma madura, o método dialético e o conceito de totalidade que 
ele procura distinguir de "outras modalidades de interpretação so
ciológíca que também lançam mão de procedimentos totalizado.

m'.:z. A totalidade COED.preendida d.ia.leticamente. com.o unidade de 
diversos fenômenos, de movimentos que interagem continuamente 
uns sobre os outros. ao contráriO do conceito de rofa.lidade presen
te eDlie os funcionalistas, preso l ideologia do equilíbrio, do ajus
tameuto espontinoo eDire as partes de uma totalidade social é o 
cooe<:ito adotado por Fernando Henrique Canloso. Jsto pode pare
cer muito teórico e desimpOrtante ptra que se entenda a metamor
fose por que passou o ilustre ictelectual no processo que se inicia"'" 
com Fernando Henrique Cardoso e que temllna em FHC. Foi uma 
negação dialética que esteve presente em cada momento das meta
morloses de Fernando Henrique, em que as f<imas pretéritas, aca
nhadas e superadas de sua personalidade estavam sendo negadas, 
impolsionando-a para uma supetação dialétic:a. para sua roalização 
JIU_lis plena, pam. a entificaçlo e completude do ser Fernando Hen
rique, ru foi a negação nio-dialética que conduziu suas metamor
foses e, por isro, significou uma mera dccad&cia e conupção do 
ser social em esmdo. do qual n:sultaria, apoDaS. F11C? 

Em relação ao conceito fundamental de totalidade nio pode 
haver dúvida de que houve uma brusca e violenta decadência,. uma 
perda de nível. uma corrupção da capacidade cognitiva entre Fer
IliUldo Henrique Cardoso - que Dão admitia sequer o conceito fun
cionalista de tolalidade de Malinowski e de Radicliffe Brown3 

-. 
para adotar, como FHC, absorvido de seus assessores neoclássi
cos, o conceito ingénuo. mecinico. simplista da globalização waJ. 
rasiana ou da generalização de comportamentos e fenômenos indi
viduais e indeterminados para o nível g1obal. como se a totalidade 
fosse o simples somatório de indivíduos abstratos, de fenômenos 
indetermioados e não passíveis de genernlização, como percebeu, 

1 DIEI... p. 9. 
2 Fem~ R Ca:dC$0.. ctJ. cit.. p. lO. 
3 Idem. i '"idem. p. 13. 
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aliás. o próprio Keynes: ''Importantes erros têm sido cometidos de
vido à extensão para. o sistema como um todo de conclusões que 
seriam conetamente Obtidas, mas apenas válidas pua uma jxute 
do sistema tomado em separado'"'. O empirismo abstrato que se 
encoDlm na produção ideológica de lodos os pacoteiros, sen:s 
guiados por modelos simplificados de uma realidade adulterada, 
representada, foi criticado por Fernando Henrique Cardoso: ''Eles 
elaboram modelos que exprimem relações vazias de conteúdo sig
nificativo, para assim reter interpretativamente, como PADRÕES, 
quaisquer tipos de açio social concreta'.s. como "os economistas 
costumam afogar no poço do co~leris paribu.s as variáv-eis incô
modas que perturbariam as conclusões a que desejam chegar11

, 

como confessa o neoclássico modelista Alfred Marshall, FHC 
abandonou a busca do real concreto para lidar com abstrações e 
fetichismo esvoaçantes. 

É fácil imaginar que um simples equilíbriO ~entário, 
por exemplo, tem o dom de equilibrar cs preços no abismo da in
flação zero ou próxima de zero, quando a5 relações fmanceiras e 
mercantis internacionais, incootroláveis. obrigam o governo a do
brar, em menos de um ano apenas, a base monetária. É fácil e có
modo anular, por hipótese, o efeito inflacionário do aumeDlo da 
carga tributária e do FSE e reduzir a massa salarial congelando 
pieÇOS em URV no pico e sa!áfios por uma m6dia corroida por 
uma inflação de 40% ao mês. E fácil lançar a culpa pela "inefi· 
ciência" do sistema nas empresas estatais, enquanto o capital pri~ 
vado. se sustenta com em.pr6stimos e doações dos BNDES e das 
Caixas. As empresas falidas sio estatizadas, fortalecidas em dis
pendiosas CI1s estatais e. depois, doadas aos grupos privados que 
alimentam a "eficiência" privada com recursos roubados dos fim
dos dos trabalhadores (FGTS, F A T etc.). É fácil diur que a feti. 
chiução "do equihôrio orçamentário", lru!sformado em tabu in· 
controverso, deve ser obtido por meio de anocho salarial. da redu
ção de vencimentos~ de dispensa de funcionários. de aumento da 
taxa de desemprego que se elevará de seu nível ab.lal de 13% i 
medida em que a redução de gastos do governo e o "equilíbrio or
çamentário" forem sendo alcançados. 

A reconstrução idealista, abstmta, da sociedade e da econo
mia brasileira, pressuposto lógico-teórico sobre o qual trabalham 
os pacoteirOs, e a queda da diswssão a níveis tiO baixos quanto os 
prevalecentes ~ tempo da ditadura militar aji~m FHC em sua 
luta contra o espantalho da inflação. no espaço do fetichismo ocu
pado pela inconsciência e pelo soniso. Quando forem cumpridos 
os planos monetaristas do FMI, se tealizados ''os ajustes internos e 
extemos11

, o equilíbrio ccçamentário reinará sobre uma sociedade 
ouriçada pelas contmdições e conflitos econômico-sociais que se 
encrespam. ignorados totalmente pelos modelistas que "elimina
ram essas variáveis incómodas" em sua abstraçio. O Orçamento 
enlrniá em equih'brio quando a convulsão social tiver atingido 
nove graus na escala Richter. Femando Henrique Cardoso sabia, 
pois leu o que Marx escreveu, que os preços. sendo "a fonna di~ 
nheiro do valor de troca.", deveriam ser tratados como a forma que 
interage com a realidade interna. A luta de classes usa a inflação 
como um instrumento na guerra distributiva da massa do mais-va
lia e de seu aumento. 

FHC não apenas nega Fernando Henrique Cardoso. Ele se 
transfOIIIlou em seu antípoda. O chamado "grupo do Capital". lei
tores aplicados da obra fundamental de Marx. no início dos anos 
sessenta. em São Paulo, sofreu as perseguições impostas pela dita-

4 J.M. Kcyncr..Geo::~ Tbeocy, MaeMililll"'i p. 4.5. 
S Femand" H. C'antc:.o. ~· cit.. pP. 18-9. 

·6 Idem. it:idem. p. 17 

dura militar ao pensamento pensante, crítico, btasileiro. Fernando 
Henrique Cardoso, filho de general. deve ter sofrido particular
mente -i -dureza da repressão: Nem Abraham Kardner, com sua 
teoria da personalidade básica, sedimentada na infância., sobro a 
qual se superporia cooflitivamente a persoo.alidade adulta; nem 
Adler, com sua expli<:ação que enfatiza os protesta; de virilidade, 
de afmnação, e a vontade de poder e de superação dã figura pater
na; nem todo edipianismo de Freud explicam porque o mestre Flo
restan e todos Os intelectuais que infhiírain na fcimaçãO de Fer
nando Henrique, que passaram por lra.umas e frustrações ~
das. não rodaram a baiana de suas mais arraigadas posb.lras, não 
sofreram a metamorfose travestida-a por que passou o Ministro 
Fernando Henrique. Incapazes que somos de entender o. fenômeno 
particular, Fernando Henrique Cardoso, voltemos ao geral. 

Ao contrário de sua equipe de economistas neoclássicos, 
patinadores da aparência, defensores supérstites de UIIlfl ideologia 
econôm.ica que faliu antes que elçs a compreendessem. Femando 
Henrique CardOS"o possui outra we/Janschauzmg, uma ampla c só
lida percepção que a sociologia do conhecimento. a critica da gno
siologia, a superação da filosofia metafisica. as informações da an
tropologia e, principalmente, a riqueza das relações sociais em que 
entrou, "pois é a riqueza das relações sociais que produz a riqueU~. 
da consciência1

\ como Marx determinou. Os seus assessores são 
indigentes seres sociais que só tivciam oS medíocres professores 
de V anderbilt ou do MIT para lhes deformar a consciência, produ
zindo os discípulos pacoteiros, os 11neonadas" perdidos, os empi
ristas abstratos. Por isso,·o ·rorilportamento recenle de FHC é mui
to mais censunlVel e eslalreCedor do que o de sua enJourage: a in
consciência do carátcr delituoso dos atos do governo, dos pacotes, 
das medidas genocidas é excludente de criminalidade que benefi
cia os neoclássicos, os "neonadas" e agrava a culpa de FHC. 

Quando FHC abandona a explicação cdialética em proveito 
do empirismo abstrato dos economistas - que funde e confunde a 
manifestação aparente dos fenômenos com sua. "essência .iDtcma e 
real, porém oculta" -. engrossa as flleiras dos idiotas da aporSncia. 
Dumnte milhões de anos a cabeça pacoteira, empírica. afll'lilOO 
que o sol girava em tomo da tem., que o movimento aparente 
equivale ao real, espelha-o; até que Ptolomeu e, depois, Galileu 
perceberam que o aparente era o real invertido, que o sistema era .. 
heliocêntrico. Combater a inflação no dinheiro. considerá-la um 
fenômeno meramente monetário e não perceber que a moeda capi
talista é dominada pelo fetichismo das mercadorias. lmlar a. infla
ção como se ela fosse uma força externa à sociedade, uma força 
contra a qual "todos devem se unir", é adotar as práticas fetichistas 
que Fernando Henrique Cardoso, ao co.qtrário de AiC, combatia 
criticamente. 

A OOsca radical do homem atrás dos fenômenos é uma ope
ração epistemológica que determina o caniter fetichista dos fenô
menos capitalistas, fenômenos que adquilem vida pr6pria, movi
mentos independentes das vontades e da ação dos produtores con
tra os quais eles se voltam. A forma mercadoria. a mais contraditó
ria das formas assumidas pelo pro:luto do trabalho dos homens, 
manifesta sua inquietude, a luta entre trabalhadores e capitalistas 
que subjaz em cada mercadoria, de diversas maneiras: na forma de 
SUfietpiOOução que aPodrece rios an:i:iazéri.S e --Silos, en(pla.nto os 
produtores diretos passam fome; como capacidade instalada exces
siva de um lado e traballiadores desempregados de outro; como 
produçio exportada em excesso, que produz enormes saldos de 
exportação e, portanto, uma. enchente da base monetária (no mês 
de Qezembro as receitas de .exportação, feitas à custa da fome in
terna, quase afogaram as "autoridades monetárias" e levaram ao 
desespero os monetaristas: vender títulos da divida pública, ape-
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nas, não era mais suficiente para enxugar a aValanche e. por isto, 
foi prCciso esterili2'JU' dinheiro na poupança. elevando os juros 
mensais a mais de 50%). Uma sociedade dividida cm classes so-
ciais opostas - trabalhadores e não trabalhadores- objetiva, neces
sariamente, no total das mercadorias produzidas, as relações so
ciais de produção, as relações de exclusão dos trabalhadoros dos 
meios de produção e das mercadorias de luxo que eles produzi
r.un. A reprodução das meroulorias como partes diferenciadas da 
totalidade dó produto social capitalista só se dá na medida em que 
as relações de distribuição da renda cacional assegurem aos 10% 
mais ricos da população um Divel de renda elevactissimO. 

Fernando Henrique Cardoso sabia que 11
8 mercadoria, que 6 

o poolo de partida para a anMise do capitalismo, 6 tamb6m o pooro 
de chegada'6 . Como os Estados nacionais em liquidação e os go- · 
vemos em crise de legitimação nio cooseguem -controlar as con
ln!dições do capitalismo - o desemprego crescente, a divida públi
ca proxima dos 90% da renda nacional (nos Estados Unidos. na 
Itália etc.), o d6ficit comercial dos Estados Unidos - qUe expres
sam suas relações de apropriação de- riquezã ieãi -líquida do exte
rior e seus limites, a tend&lcia será sempre a dC, em nome do libe
ralismo, prcpamr os instrumentos mais fortes e despóticos de ação 
govemamental; introduzir, mais uma vez,_ os ingredientes ditato
riais necessários para enfrentar as contradições acirradas. Mais 
uma vez. o neoliberalismo prepara o terreno para o totalitarismo 
político. a única forma que o liberalismo econõmico jamais conhe
ceu de administração de suas crises. Incapaz de garantir a reprodu
çio ampliada do sistema. os liberais ressuscitam o mercado sc:xer
rado pelo capitalismo de Eslado, pelos preços pollticos, pelos pre
ços determinados por guerras (como as do petróleo), por monopó
lios e oligop6lios gerados pela acumulação capitalista, a fim de la
var as mãos dos governos perdidos e lançar a culpa da crise sobre 
a falta de mercado que o desenvolvimento capitalista sotexrw: "a 
conc_Cill"ência mata a concoiTêitda", cõmO-sabia Fernando Henri
que Cardoso antes de assumir a forma acanhada de FHC. 

Os neoclássicos, "neonadas". todos monetaristas e idealis
tas, se mantêm. de acordo com Fernando Henrique Cardoso. no ní
vel da aparência: "O ponto Ele partida imediato ... transfigura·se_na 
análise dialética, nuina série de mediações peras quaiS as determi
nações imediatas e siiÍlples (e por isto mesmo parciais, ABSTRA
TAS) alcançam inteligibilidade ao circunscreverem-se em conste
lações globais, Concretas". Por isto, diz Fernando Henrique Cardo
so, "o concreto foi definido em conhecida frase de Marx, como "a 
síntese de muitas determinações, a unidade do diverso"7

• 

rias, cujos preços sobem livre e liberalmente; -iodas, com exceção 
da força de trabalho. 

Assim, é nas relações sociais de produção que se encontram 
as respostas para os fenômenos da realidade aparente, para a infla
ção, para a deflação, pata as 0scil3.ções da Bolsa, para o desequilf
brio orçamentário etc. A crise e dissolução do sistema só pode ser 
determinada a partir do desenvolvimento das contradições que ele 
''traz (ia) em seu bojo-."· ''A escravidão", escrevia o então maiXis
ta, "fora o recurso escolhido para organizar a produção em grande 
escala visando o mercado e o lucro (formação do sistema capitalis
ta), mas o desenvolvimento pleno do caPitalismo (a exploração da 
mais-valia relativa) era, em si mesma, incompatível com a utiliza
ção de mão-de-obra escrava através da quaJ não é possível organi
zar técnica e socialmente a produção para obter a intensificação da 
exploração da mais-valia relativa'.s. Seria importante determinar-
se IX'fque a inflação perdeu sua "funcionalidade11

, sua capacidade 
de dinamizar o sistema via reduçio de salários reais, exigindo ta
xas cada vez mais elevadas e menos fuocionais, mais problemáti
cas. a ftm de aumentar a massa de mais-valia. A aboliçi.o da aboli
ção da escravidão deverá ser sugerida como um remédio de com
~~te à inflação pelo próximo grupo de pacoteiros rucionários_. 

Fernando Henrique Cardoso sabia, confonne escreveu à pá
gina 16 de seu livro já citado, que "a mais-valia Dão se inscreve 
como um dado da realidade empírica, como o lucro". O lucro sur
ge .à superfície e parece governar as decisões e o comportamento 
dos capitalistas; a mais-valia permanece oculta, latente, e é ela que 
detém a chave das determinações fundamentais.- "S6 a partir da

. quele conceito é possível entender o sistema capitalista como uma 
totalidade concreta", afirmou Fernando Henrique Cardoso9, e, por
tanto, a própria inflação. FHC. ao abandonar o conceito funda
mental de mais-valia, quebra os óculos do entendimento do siste
ma. Com a visão perturbada, amçaça dar uma "paulad.l na infla
ção", no coítado do índice de preços, que parece ter se enc:apctado 
e passado a governar o governo, feticbi.stamente. 

Ao invés das contradições antigas, FHC passa a prcm.eter 
uma "estabilização em marcha". Esquecido de que o arrocho sala
rial. necessário -para aumentar a massa de mais-valia, atingiu seu 
limite traçado pela fome e miséria da massa, incapaz de lembrar-se~ 
de que, tal como ocorrera com o desenvolvimento do sistema es
crnvista no sul, talveZ a intensificação do processo de trabalho, a 
incorporação de novas técnicas que aumentariam a mais-valia re
lativa, e a taxa de inflação capaz de reduzir o .salário real e assegu~ 
rar a lucratividade de novos investimentos, tenham, também. en
contrado seus limites, impondo a "desagregação da otdem escra
vocrata", no primeiro caso. e a crise e o caos da ordem capitalista, 
no segundo. FHC em seu artigo no Jornal do Brasil de 3011:1/93 
patina, sorridente, no nível da aparên~: "A aprovação do ajlste 
fJSCa! está nas mãos do Congresso. E ums decisão fundamental 
para que o Brasil entre no ano de 1994 com a esperança de ter 
completamente saneadas as finanças públicas. com déftcit zero 
no Orçamento da Uniio, e, ao mesmo tempo. com possibilidade de 
iniciar com real sucesso o ataque direto à inflaçio. Assim vamos 
consolidar o crescimento sustenlado (em que?, se perguntaria) e 
assegurar o caminho da estabilidade e da justiça social". 

Enquanto para Fernando Henrique Cardoso as relações so
ciais de produção - correspondentes a dado nível de desenvolvi
mento das forças produtivas - são os determinantes, em última 
instância, dos fenômenos superestruturais, jurídicos. políticos, etc .• 
os ''neonad.as'' não sabem o que é istO.-FernandO Hemique Cardo
so deve ter percebido que os níveis relativamente baixos da infla
ção brasileira, no século pas.-;.aJu, tinham uma conexão íntima com 
a presença do trabalho escravo, que ele estudou tão bem. A infla
ção encarece a mercaâoria escravo, faz elCvU:O CustO-de produ
ção, dificulta a exportação de mercadorias mais caras; reduz a taxa 
de lucro. Sob o capitalismo, ao contrário. a i.nfliçio desvaloriza a 
força de trabalho, reduz a parcela do produto coletivo ap:opriado 
pelos trabalhadores assalariados, aumenta a parcela exportável do 
produto s_a_cial. reduz o "custo primário", a folha de pagamentos e 
aumenta os lucros obtidos mediante a venda de todas as mercado-

7 
8 
9 

Idem. ibidcm. p. 14. 
Idem. itidcm. p. 25. 
Idem. itidcm. 

Se Fernando Henrique Cardoso não tivesse assumido a for
ma menor de FHC, ele não teria escrito tamanho despautério. 
Como uma simples redistribuição da massa de mais-valia, em be
neficio da parcela apropriada pelo governo na forma de impostos, 
poderia ampliar a própria massa de mais-valia produzida pela 
exausta economia? Como um governo, que se propõe a 0011tinuar 
sua retirada da esfera da produção. poderia transformar o acresci-
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mo de sua quota-parte da massa de mais-vapa em ma..is--capital. salarial. a acumulação problemática. O capital coisa, constante, ab
isto é, em investimentos produtivos adicionais, sem-os quais nio -SCive ·todas as energias coletivas. todas as preocupações do gover
existir.í "crescimento" eoonélmico algum? Como investir numa es- no, e, fetichistamente, sucateia o homem. o trabalhador, exclui as 
trutum dinamizada pelas mercadorias de luxo, que exige a presen- crianças do acesso i comida., ao ensino, i saúde. ao lazer, canali
ça de um mercado privilegiado, alimentado por altíssimas rendas zçdg bldo para o altar do fetiche, o capital ''produtivo" CCDtraliza
disponíveis, e~ ao Iriesmo tempo, falar-se que aqueles invcstimen- do em. Sio Paulo. 
tos que reativarão o modelo perverso brasileiro, agora, ''assegura- A crise das fmanças póblicas., o desequilíbrio orçamentário, 
rão o caminho da estabilidade e da justiça social''? FHC se esquece seria um fenômeno reflexo, conseqüência da crise de sobreacumu
de que ele prega o retomo do "desenvolvimento e segurança", esta Jaçio que acabou exaurindo os recursos do governo e as energias 
última agora apelidada estabilidade, cuja critica lhe retirou a Cáte- vitais da sociedade. A crise de insuficiência de consumo, outra 
dra e lhe abriu as portas do exílio, em 1969. modalidade de crise que Fernando Hemíque Carooso al""'deu 

A social democracia brasileim ~ defensora de um modelo cem Man, é, no caso particular bnlsileiro. o resultado da pobreza 
cconOm.ico excludente, anti-social, favorecedor do capital-coostan- crescente da massa. O capital transplantado do centro para. a peri

feria, oos anos 50, trouxe as indústrias de luxo e instalou-as na po-
te, tecnicista, que exige a presença de um sistema político autocrã- drã dis ·oo . da 
tico apto n:~<r.~ assegurar a "estabilidade!! diante de in}lstiças so- breza perif6rlca. Se o Brasil alcançasse um pa o trt uvo 

~- renda nacional semelhante ao do Japão, as indústrias de caml&, de 
ciais crescentes. A ditidura politica "auto-sustentaria" o desenvol-

fHC sabe televisores, de faxes,_de computa.Qores, de fomos micro-o[ldas, de 
vimento perverso. a reprodução do famigerado "milagre". -telefones celulares etc. teriam se mostrado inviáveis. No Japão, os 
que· a porta dos investimentos auto-sustenl:a.dos e n!o-:in.fla.cioDári 20% mais ricos da população recebem uma renda apenas quatro 
está fechada para as sociedades e 05 govemos periféricos. vezes maicr do que os 20% mais JX>bres~ ·como a renda per capita 

Para aqueles neoclássicos que não penettam além da apa- uo Japão é de 33 mil dólares por ano, aquela dislribuiçio bastante 
rência, cabeças geoc:éntricas, as crise_s ~~-~são_~-~- igualitária da renda não impediu que um amplo mercado para os 
turbações tópicas de um sistema que tende ao auto-egu~ôrio. artigos de luxo fosse criado e ampliado até o túvel ab.lal. No Bta
Como as partes e momentos-da totalidade capitalista- produ~ sil, a }X)breza e a miséria da massa da populaçio tiv~m de ~u
coletiva e consumo global, ofert3. agregada e demanda efetiva, mentar, a renda teve de concentrar-se a ponto de os 20% mais pc
poupança e investimeotos ( equilibrados, vejam s6, pela taxa de bres receberem cerca de 32 vezes menos do que os 20% maiS Ii
juros), exportações e importações etc.- tendem a se auto-ajusta- cos, a funde sustentar um mercado limitado, estreito para as mer
rcm. são conduzidas paxa o equiliôrio, não bá crise no sistema. cadorias de luxo. 
QUalquer perturbação é exógena., externa ao mecanismo de merca- A polreza periférica, espoliada externamente. mostrou-se 
do. O governo, ao piocurar elevar o volume de emprego, elevar o incompatível com a expansio das indústrias de luxo que violenta
DÍvel combalido da demanda efetiva (por causa de uma insufi.ciêo- ram as sociedades hospedeiras. Enquanto os Estados Unidos pro
cia do volume de investimentos ou de um estrangulamento do duziram 5,3 milhões de canos em 1929, o Brasil. após trinta anos 
men:ado provocado pela tepartição pervCISO da ~nda)~ ou par.l SU· de indústria, só agora produziu 1 milhão de unidades pam o mer
prir a incapacidade privada de reali:mr ~des ~vesbmenl~ (h•· cado intemo. A pobreza da massa, como dizia Marx e sabia Femaudo 
~tétricas. estradas., termonuclea.res, stderurgta, comumcação. Henrique Can:ioso, "é a causa das verdadeiras crises: capítalistas" 
saúde, educação etc.), se I.IllnSforma uo graude culpado pelas per- Aprofundada a crise diante da miopia neoclássica, que só 
turbações do sistema "auto-equilibrante". tem olhos para 0 desequili'brio orçamentário, a pobreza. que pro-

Femando Henrique Canloso sabia que a forma mercadoria voca a crise de subconsumo das mercadorias de consumo de mas
é altamente coo.traditória, que a acumulação e o desenvolvimento sa, se transforma em agressividade social, meninos da Candelária.~ 
capitalista contêm sua.negação, que·os investimentos capilalistas dis- prostituiçio infantil, assalto etc. Sem ideología, sem condução. 
pensam ttabalhlldo<es. reduzem, po<tanto, a fODte de produção de sem sentido, sem esttatégia, a massa da popolação se I.IllnSforma 
mais-valia. o capital variável, e aumentam relativamente o componeo- em soldados esfarrapados de uma lula caótiCa, ensandecida. En
te tisico meramente técnico, as máquinas e equípamelll.OS Exacerbt. quantô isto, FHC e seus '!&onadas'' cuidam do cquilibrio orça
assim. ~ coi:ttradição entre capital coostante em crescimento e o capi- mentário imposto pelo FMI e do combate fetichista !\ inflação, 
tal variável. o trabalho vivo, provocando a queda da taxa de lucro dando paulada 00 termômetro. Nem sequer a saída trilhada por 
média e, portanto, uma crise de sobreacumulação. Se o probl"":"', Roberto Campos e DelfiiD NeUo. aplis 64, a da dinamização con· 
quando se trata de crise deste gênero. é o de acumulação exCCSSlVa cent:radon de renda, voltada para o luxo de um lado e exclusão na 
(em telação à Juaatividade do capilal), a soh.Ição não pode ser a sugo-. outra ponta, pode ser reaberta ao governo periférico, ao capitalis-
ridapelos ''neooadas'' desde 1982: o aumento de investimentos. mo que deixa de ser dificil para ser impossíveL 

A capacidade ociosa do capital constan~ do equipamento, A falta de coerência de_ Fernando Henrique Cardoso é um 
de um lado, e o desemprego dos trabalbadotcs, do ootro. mostram fato singular. que se -remeteria a FIWd. Como portador particular 
que o aumenJ.o da produção se tomou imJXISsíYe_l ~entro _das rela- de relações de classe, xevela a est.anecedora falta de quadros, o 
ções capitalistas. A acumulação sel~agem. bras~etra, ~~tada caos e 0 beco sem saída em que se meteu a burguesia naciooa.L em 
pelos investimentos privados nacionaiS e estmngelt"OS, pelos mves- especial a paulista. que se encontra no epicentro da_ convulsão. 
t:imentos estatais. provocou uma crise de sobreacumulação que dez quando entrega seu destino ao banido, ao outrora execrado e in
anos de paralisação e de crescimento negativo ainda nio puderam conrlá.vel Fernando Henrique Caxdoso. Assim, o ímprevisivel so
supemr. Para tentar sustentar o insustentável, o gov~ burgu&, ciólogo, personaliza em suas metamorfoses e versati_lidades a pró
despltico, desde o governo Geisel, vem agravando a cnse de so- pria burguesia nacional. completamente desnorteada, 6rfil de líde
bteacumulaçio, empnnmdo com estímulos, incentivos, doações. xes e destituída de propostas sérias de recomtrução de uma soc:ie
assalto ao Orçamento, desvios de fundos sociais, calotes e arrocho dade, que não seja a simples repetição do triste milagre delf~Ilia.D?

FHC desiste de qualquer solução sistêmica. sociaL O seu rem6cho 
individual vai sendo aviado: o que não tem remédio, remediado 10 Idem, Moddo Político Bnsileüo, DIEL. pp. 149·50. 

11 K. Marx. PJ. Capital., R:E, 1931. p. 1317. 
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está. FHC vai se convencendo de que a entrega total às forças im- "um novo estágio do capitalismo" que ''não pode ser considerado 
periaiistas rebatizada de globalização mundial e de nova: inserçOO como um novo modo de organização eoonômica11

• Ambos os está.
no contexto internacional é a inexorável JXJSium de seu governo. gios - o con~ncial e o imperialista - têm como determinantes 

Fernando Heorique CardoSIO ac:ompauhou as metamor- comuns "a aammlação de capital baseada na Pm!'riedade privada 
foses do objeto, o capitaHsm.o, servindo-se de Lênlne para de- e na exploração capitalista da força de trabalho"13

• 

terminar a nova fase do c:apitalismo bém -Ferrumdo Hel"ique Cardoso conOOida com LêDine tam 
Fernando Hemiqu~ Cardoso compreendeu, como poucos, a em que sob o imperialismo ''o mercado competitivo é substituído 

economia de mercado. E que ele teve a fortuna de apn=ender o nos seus ramos básicos pelo mercado monopolista", para concluir 
principal, oo seja. os determinantes que dão concreticidade à pro- le ando nio 
dução mercantil, capitalista. desenvolvida. Ele não se deixou entu- que: ''Esta tendência realizou-se historicamente. v so.. 
siasmar pelo ''Capitalismo Financeiro .. , notáverObn: de Rudolpb mente à formação de um estrato fmanceiro ene: os empresários, 

mas também a uma marcada preeminência do sistema bancário no 
Hilferding. Naquele livro, a unidade cnlie as m!s formas de ex is- modo capitalista de produção", tendSncia que. na Prcsidencia, 
t&cia do capUJ.- o produtivo, o merc:adaria e o capit.al-dinheiro -, se 
apresenta como o coroamento do desenvolvimento dO capitalismo, FHC id ~forçar. "Al&n disto", prossegue o ilustre sociólogo pau-
sob 0 império do capital fmanceiro. Fernando Henrique Cardo- lista, "a fuslio do capital industrial com o capital fmanceiro, sob o 

coo.trole deste último, tomoo-se fator deciSivo- nas relações polfti
so sabe que Marx, em "O Capital",já detemrinara conetamente case econômicas entre as classes capitalistas, com todas as conse.
esta tendência de o capital se con~n~, assumindo o mercado - qUências práticas que tal sistema de relações apresenta em termos 
a forma monopolista, processo que viria aCompanhado da cen- da organização estatal. da política e das ideologias'M. 
tralizaçlo da propriedade capitalista. O capital fmanceiro seria 
o dominante e unificador das três fO!'IDJlS de exist&.cia assumidas A doação das empresas estataiS brasileiras, realizada ~b a 
pelo valor. forma de pagamento da Dívida Pública Mobiliária Federal aos 

Fernando Hemique Cardoso segue o caminho COITeto e pas- bancos, será a maneira pela qual fHC verá cumprir o prognóstico 
sa das determinações de Marx. interrompidas com seu falecimento de· Lênine. que ele esposou. As empresas estatais brasileiras coos
em 1883, pam as de Lên.ine, tal como foram feitas em seu livro tituem um reduto que não foi apropriado Pelo" capitalismo imperia
"Imperialismo, a Última E lapa do Capitalismo". O sociólogo bra- lista, resíduo que Femaodo Henrique Catdoso deseja entregar à sa
sileiro tem certeza de que a concentmçio e a centnlizaçio do ca- nba dominadora do capital estrangeiro. Ele se~ esteve conven
pital empurmm o mercado de sua fonna simples o embrionária de cido de que o processo de globalização do capitalismo mundial, 
exist!ncia, a concotrencial, para sua completude f"mal:_ a monopo-- que antes chamava de imperialismo, segue o caminho inexorável 
lista. Como se pode acreditar que Femaudo Henrique CardOso te- · da conquisla e da incorporação de novos campos ao domínio do 
nha voltado a crer na atualidade da forma pretérita. superada.. de capitalismo cênlrico. 
um mercado COJlCOimlcial e auto-ajustáv_el, ncoc.USsico? Esta A sociologia de Femando Henrique Cardoso--é- qualitativa
coo.clusio seria completamente equivocada diautc do travejamento mente superior à daqueles que despe:za.mm as bases ec:onômicas 
do pensamento ~nriquiano qtie se caracteriza pela mais sólida e como determinantes dos fenômenos superestruturais (políticas, 
negativa visão prospectiva c!o desenvolvimento periférico em sua ideológicos, sociológicos). isto é, daqueie.S adepto$ dO positivismo 
fase de acumulação imperialista. Como o nosso _sociólogo, _qu~ __ que retn:aram as bases económicas e a ]X6pria economia do uni
tem consciência de que a ideologia neocl&sica é-ã e:<pressio no verso "sociológico" de análise. Ao c:ontrário dos discipulos positi
pensamento econômico burguês da ideologia iluminista, poderia vistas de Augusto Comle oo idealistas de Max Weber, Fernando 
afumar que a sociedade se rege por leis mednicas. racionais, que Henrique Cardoso cmvejou' toda sua sociologia na economia e é 
sio naturais, sociais e eternas, visualizáveis em condições de per- isto que faz dele um dos maiores economistas brasileiros. ~ 
feita liberdade social e que Ievariain. se fosse_m Seguidas. i máxi- Quem conhece e reconhece a teD.d&cia que impulsiona a 
ma eficiência e -à mais justa distribuiçi.o do prochlto social entre os economia concorrencial, de mercado, a se transfmmar em ll10IJ.OP" 
ageDtes atomizados que teriam participado-, ôe folma CÇoperãliva e olista e cartelizada. não pode acreditar oas virtudes, nem na real 
harmônica, em sua alegre produção? possibilidade de :retomo da economia brasileira a uma forma ante

Esta :representação panglossiana do mundo, que o mundo 
desmentiu, nio é digna nem de Fernando Henrique Cardoso, nem 
mesmo de FHC. O m6todo dialético, o acompanhamento do de
senvolvimento das contxadições e de sua globalização, o agrava
meoto das relações internacionais movidas pelas necessidades do 
capitalismo cêntrico de conciliar o processo-de explomçio das ma
térias-primas perif6ricas e de realização de parte do "exeedente 
cênlrico" de capital nas economias hospedeiras, fazem da obra de 
Fernando Henrique Cardoso o Iq)el16rio mais crítico e negativo 
que a análise da aamm!Bçio depcodente, o chamado desenvolvi
mento cconômico periférico, jamais produziu na Am6iCL 

O eminente sociólogo-Presidente~ regiStroo. que a ''teoria do 
capitalismo na fase imperialista atinge seu tratamento mais s-ignifi
cativo DOS trabalhos de Lênine"12• Femando Henrique CMdoso re
sume o processo de concentração de <apitai ao qual cor=ponde 

rior de existência. isto ~ à fase neoclissica. iluminista e cerebrina 
de existê~ Chamberlain e Joo.n Robinson. que deram um passo 
ortodoxo nos estudos formais da ccocortEDcia petfeita para as for
mas imperfeitas de men:ado DOS anos 20, acabaram, na confissão 
da última, afll'IDaildo que "não a.c:tedita.va mais que ensinar a eco
nomia neoclássica era uma fonna honesta de ganhar a vida". 

Quando uma versão ideológica nOva. ncCes~ para revo
lucionar oonserva.doramelll.e o capitalismo e romper suas contmdi
ções aprofundadas e lllliDifesladas numa crise, surge. eocontia pela 
frente os obstáculos represenrados pelas velhas trilhas mentais que 
dominam o pensamento vigente: mais do que a força conservadora 

-presente nas velhas trilhu mentais., o poder conservador das estru
blras materiais da produção, as bases de uma tecnologia voltada e 
impulsionada para o luxo, para a guerra e para o espaço, da distri
buiçio e do consumo sociais; de verdadeiros enclaves de grandes 
espaços em que a agropecuária de grande escala se escoa por uma 

·rede viária ligada aos mercados extemos, S<IDJXC priorit.ãrios em 
12 Fernando K Cardoto, O Moddo Político B!'llllileiro, p. 186. -
13 Idem. ibidem. p. 187. 
14 Idem. ibidem. p. 188. 

IÕ!ação ao intemo; de uma supe=trublra jurldica reuógmda. das 
~ -~---- fonna.s monetária e cmdíticia. entre elas a do crédito público e da . 
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divida pública que permitem que os bancos govemem o govcmo e 
emageçam os coosu:.midos consumidores; das relações internacio
nais que tmnsformam um po.ís que vende mais do que compra. qü.e 
exporta valores superiores aos de suas importações e que deveria 
ser =dor do resto do mundo, em devedor permanenle da banca 
Dllllldial; da dislribuiçio da n:nda, da técnica, do poder e da divi
são do trabalho inlemo e internacional, estruturas estas que se 
apresentam com lodo seu poder consetvador. 

Na fase inicial de nascimento de uma nova versão ideológi
ca. a propagação da nova visio da sociedade. que ~ga consigo 
um diagnóstico diferente dos velhos problemas e aponta para um 
coojJnto de soluções embasadas em novas palavras, numa lógica 
diferente da anterior, encontram uma resistência importante à 
tr.msfonnaçio da vmiD ideológica em processo de objelificaçio, 
de encamaçio em prática. 

À medida cm que as novas instiruições, as mudanças estru
tura!s tomam corpo c se reificam. a produção real:!sorvc parte do 
desemprego por meio doS gas10s bélicos e o Poder Executivo se 
hipertrof1a, a luta teórica vai perdendo importância., vai se esmae
cendo diante dos argumentos silenciosos já encrustmdos na prática 
vitoriosa. Passa-,. da fase de inovação ideológica. que deslr6i por
te dos velhos obstáculo$ mentltis e objdivos, para uma fase vito
riosa em que as novas cstrubJIU po.ssam a falar no lugar dos idcõ
logos que adotam o sil~ncio dos vitoriosos.. as coisas passam a fa
lar a nova linguagem e as palavras das coisas adquirem maior po
der do que a linguagem dos ideólogos vitoriosos. aqueles profes
sores reacionários que até pouco tempo rezavam· o Credo da versão 
ideológica dntrica que entrou em crise. agora passam a professar 
a nova "ci&lcia", cheia de novas e eternas invenlades. 

o primeiro momento em qUe a "pródüçio ideológica da bur
guesia mosb.'otl ser um auxiliar indispensável para organimr e DJOo. 

ver as revoluções bu,guesas dos s6culos xvn e XVlli correspon
deu àquele da luta e penosa mm:cha da ideologia clássica que res
paldou, no mundo das idéias e no refazimento das concepções e 
instituiÇões, a revolução da burguesia em dm:ção ao poder, des
truindo e superando o men::antilism.o e o despotismo esclarecido, 
pois "tbe purpose of laissez.fairc- Was destruct the king and the 
cburd:J."1

', para usar a_expressão sintética de Keynes. 
Oulra coolribuiçio importante que a produção ideológica 

forneceu ao processo de afmnaçio da sociedade burguesa se deu 
quando o capitalismo se enconttava em crise aparentemente termi
nal, a partir de 1929. Com a ideologia keynesiaua, que jlstiflcou o 
intervencionismo, o dirigismo e a qucirilâ instituCiooalizada do ex
ccdenle de capilalnoo paises capitalistas c&!trioos, surge o despo
tismo moderuo. Em menor escala, tr.msplantada por Prebisch para 
a América Latina. sob o r6n.do de ideologia do desenvolvimento, 
anti-populista e justificadora do traospla.nte do capital c&trioo 
para a periferia. a ideologia kcynesiana prestou sua cootribuiçio à 
acunmlaçio perif6rica oode jlstificou a presença do Estado despó
tico no pólo da acumulaçio depeudeme e todas as medidas cam
biais, fiscais, salariais, credilfcias e de preparnção da iufra-esll'Ubl
ra viária e ener#lica~ adequadas para preparar as economias peri
féricas, hospedeiras, a fim de que melbor recebessem o hóspede 
ilustre. o capital sohlt:acuimdado no centro c necessitado de ser 
transplantado. Em nome da necessidade de ''romper o cín::ulo vi
cioso da pobreza", à acunmlaçio selvagem privada se somou a 
govemamental e a ttansplanlada. 

Para Fernando Hemique Cardoso, as detemtinações de La
nine contímiam- cclretas. Elas são mais atuais. quando apontam a 

tendência inexOrável do capitalismo para se coocentrar e centrali
zar sob a égide do capital financeiro. monopolista do que a Ídeolo
gia noo-neoclássicilijUC bucólica e saudosista acredita no autogo
verno das forças do mercado concorrencial, ser cerebrino que 
Adam Smith sabia inexistir, a nio ser como um modelo ideal. 

Uma versão ideológiCa nova não pode ser portadora apenas 
do passado. não pode deixar de trazer consigo uma perspectiva de 
coostrução _futura. de reaúvação do ttaba.Iho coletivo que a crise 
paralisou. E por isto que o retomo neoclássico, não contendo os 
ingmdientcs básicos de uma versio ideológica redinamizadora do 
capitalismo, nasce com clleiro de putrefação. possuí um caráter 
retrógrado. Léf'Cbvre em seu uabalb:o sobtc 'X> ExistCncialismo" 
refere-se ao escolaticismo de tais versões que são obrigadas a limi
tar o universo de análise e a maquiar suas i<Mías pen::mptas:. Fer
nando Henrique Cardoso é muito inteligente e culto para engajar
se nesta triste e lngl6ria jogada. Os neoclássicos propõem a des
consttução, a. desregulamentação. ~ desprivatizaçào, a desconstitu
cionalizaçlo, a destruiçio do Estado, o desemprego e o sucatea
mento de sua burocracia civil e_ niilitar, a volta ao ouro ou a uma 
forma monetária "neutra e forte". em que a moeda fosse um mero 
catalisador das trocas, A crença em relações. intemaciõnais auto
aj.lstáveis onde inexistisse O imperialismo e o oco-imperialismo 
que Femando Henrique analisou de forma magistral. FHC oão ad
mite a ideologia neoclássica, natimorta. Ele é obrigado a incorpo-·
rá-la ua falta de algo melhor ... 

_ A ideologia neoclássica só pode ser a ü.OOa de salvação 
a~da de que o capitalismo pretende lançar mão quando a 
~lização e a monopOliZação do capital. em sua fase im:perialis· 
·ta, nio podem mais se valer das alavancas keynesianas de regula
IDCIUÇio e coarole, diante da crise do próprio govemo e de seus 
instrumeu<O. despóticos de açio e de dominaçio. As crises das fl
!WlçaS píblicas, da divida píblica, do cr&lito privado, do desem-
1""80 de 820 milhões de trsbalhadores em escala mundial, da que
da disfuçada da taxa de lucro, ainda susleDiada pelos governos fa
lidos ou pró-falimentai<s t&n como causa xeal, p<nm oculta, a 
crise de sob<eacumulaçio de capital ag""' em escala Dllllldial. Por 
isto, esta crise nlo pode ser redinamizada por uma acumulação 
adicíõiiãl nem no departamento I, nem no n. nem ta.mpruco, como 
aconteceu na ncuperaçio dos anos triDt.a., DO departamento ID que
tem nos governos capitalistas. agora em regime forçado de defi
nhameor.o. seu comprador monopsônioo. Os setores Mlicos, espa
cWS, as empnoiteinls de estmdas, de hidrelétricas e de todas gran
des obras píblicas, as pesquisas que se articulam na esfem estatal, 
a bJrocmcia civil e militar periféricas n:ceb«ii o impacto direto 
da crise fmanceira do estado capitalista. Ela será mais grave nos 
Estados e Municlpios que nio detém sequer o poder emissor resi
dual. esgotado, que a Uniio refém como rem&lio heróico. Esta cri
se etlCe1l'liii o artificio axial 00 kcynesianismo que consistiu em 
tomar lucrativas as atividades destruidoras, inúteis e improdutivas 
voltadas para o governo Leviatl. 

Quando o amai FHC troca a companhia de Unine pelas de 
Bann e Sweezy, de Mandei etc .. adota a concepção seguudo a 
qual o capitalismo tem de ~ssariameote "queimar" o excedente. 
O social democrata FHC escreveu, naquela ocasilo que a ''queima 
do excedeDle11 se faz por meio de gastos bélicos ou de despesas so
cial-democn.tas com o social... Não se trata. pcrtaDlo, de obedecer 
a uma prioridade por motivos humanitários, fralemos, mas de gas
tos no social como forma de queima oeoessária do excedente gera
do pela a acumulaçio capitalista, na falta de melhor opção de quei
ma. Repetindo o Presidente-intelectual: "Neste ponto, alguns auto-

15 "'objetiV('. Jo l.&i•-..rareeradestruirüh•i e11 Igreja",ln J.M. Keynca.lAI.ez·Faire.ud CoDUDUIIiml. 
I6 Femand fi Cardoso, O Moddo Politio;) Bra• deiro. p. 193. Grifo Nouo. 
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res consideraram o fortalecimeniO dos laços entre a expansão mili- bancos que têm Do serviço da dívida pública sua principal fonte de 
tar e o :tefOIÇo do controle militar sobre a sociedade. através de lucro? No regime bancocrático brasileiro, a dívida pública ressur
uma economia de guerra. como o meiO bási~ da realização do ca~ gíria como forma de alimentação direta dos lucros dos bancos que 
pital. Como segundo aritimeo.ro. mas ainda como fator importan- os repartem com os industriais e comerciantes, portadores dos pa-
te, os. gastos do estado com o bem-estar sio focalizados como saí- péis da imensa e cara dívida. -
das alternativas para a acumulação de capita1"16• ''Além disto", continua o Ieninista Fernando Henrique Car-

A ressu~içio da ideologia neoclúsica., enterrada com a doso. "a fusão do capital industrial com o capita1 fJ.Da.Dceiro, sob o 
crise de 1929, é um dos sintOmas de que esta~ a crise fmal e com- controle deste último, tomou-se fator decisivo nas relações políti
pleta do capitalismo: ela é o flm da liDba do capitalismo keynesia- case econômicas entre as classes capitalistas, com todas as canse
no nos países capitalistas adjqnrpdos (ACC). Tamb6m na União qüências práticas que tal sistema de relações apresente em termos 
Sovi~ca e na periferia subdesenvolvida., a aaunulaçio capitalista de organização estatal, da política e da ideologia"

18
• 

se deparou com um beco sem saída. a nio ser a falsa soluçAo do · O governo FHC cumpre a previsão de Marx e de Lêoine 
retomo ao passado. A crise da década de trinta, ~ coatrúio do e usa a doação das empresas estatais aos banms a 6m de mo-
que previa a maior parte dos maaistas e dos sociais-democratas, solidar 0 capitalismo 6oanceiro periférico _ _ 
ao inv~ de encontrar sua solução no socialismo, encontrou~a no FHC assunie a PresidêDcia e não pode deixar de perceber 
IectUdescimento da superestrutura político-ideológica do próprio que as empresas estatais serão vendidas, não porque sejaoi mal ad~ 
capitalismo, o nazi.~fascismo. De novo, facilitada pela crise doso- ministradas. ineficientes, ou para que seu governo social-democra
cialismo real no leste eu[QJ)CU, a dita.dum do mercado livre poderá ta "queime" no social os recursos obtidos por meio_rl:a troca do pa
recorrer, como sempre, ao despotismo político, ao neonazismo. lrimônio das estatais por títulos da díVida mobiliária. salvam~o, de 

Mas, se a ".uida" da crise for esta, a solução autoritária terá início, os bancos privados. O capitalismo fmanceiro lxasileiro, que 
pouca duração: 0 despotismo estala] modemo se apOioU Dei -au- resultará da doação de empresas estatais aos banqueiros nacionais 
mento da dívida pública, que sustentou OS govemos de Hitler, de e estrangeíros19, só garantirá sua sobrevivência na medida em que 
Mussolini, de F. O. Roosevelt etc. A dívida pública é o sustenlácu~ a dívida pública se recompuser e, com ela, a seiva de seu serviço 
i? indis~sável pua que a autoo.o~ relativa da esfera polí~ midásico, alimento principal dos lucros dos bancos. sem os quais 
ti<:&.se .verifique com t~ estrutma militar, com todo aparatO pu- os bancos quebrariam. como já ocorreu na Venezuela. Os gastos 
blicitário, com todos OS mstrumentos .de coopta~o e de ~st.enta~ da própria receita monetária adicional. extraordinária, obtida pelo 
ção do Estado forte, pobremente a~ na ~i~tcia ptíbfi~ e 00 governo como resultado da venda das empresas estalais, que fos~ 
papel~moeda ... Todavta, desta vez, a dtvxda publica e as ~sões • sem feitas "no social" ou em qualquer outro emprego, obrigariam, 
de papel~moeda não mais poderão fazer o papel dos ombros de em nome do controle da inflação, a funde "enxugar a base mone
Atlas do fascismo, pois ela ~ passa de uma viga ~ que já tária" alagada pelas despesas do govemo estroina. neo-desenvolvi· 
não sustenta sequ~ seu flf?Pri.? peso.~ f~ta d~ possx~ilidade de mentista, vendedor daqueles ativos públioos, a que o Banco Cen
supera~ verda.de~ em~? ao sociabsmo~~ternac~ e de· trai vendesse títulos da dívida tública. reiniciai:Kio o processO de 
mocrátt~ e os limi~ estreitos unposto~ pela dtvtda púbhca. ao n:~ endividamento do setor público ... Sem as estatais, o govemo teria. 
crudes~enl? fascista do ~stado COD.S~em ~das caxa~ósti- trocado 0 património coletivo de boje pelas dividas renovadas de 
cas nws inédttas da atual cnse econômíca capttalista.. amanhã. Triste e pobre programa de desgoverno o herdado _por 

. A fase de acumulação ';llle ~gora se en.cerra. disto Fernando FHC: 0 pessimismo emerge do real concreto e se apodem da Ccm
HeJJnque CardoS? tem consctência clara, f01 sustentada pelo go- ciência atormentada. 0 melhor é não ter consciência. não se c:Ieixar 
vemo que, para xsto, se mantev.e no p6lo ~ acunn:I~ção. eotnc;> envolver pela angústia, esquecendo tudo. 
aconleceU entre os su~se~vo~v11:f9's e na Uniã_o Sov1éUca. <?uC: o A atual crise demonstrou que. apesar de terem vivido 11ma
Estado fosse um auxiliar m~irelo do processo de ~lillllaçao. mando nas tetas do governo'', como declarou Delfim Netto. ~ es
com.o ocorreu nos Estados Umdos e nos co~textos sociaJ.-d~~ gotar·1he 0 úbere, os empresários brasileiros sempre foram iDcapa
tas. de qualquer fama, o preces~ conduZJu .à monopolizaçao de zes de se manterem nos mercados sem o auxilio constante dos estf~ 
tal ~odo que o mercadodo competlopol.tiv?,1~ suEbstitu!do nos seus ra;: mulos, incentivos, perdões de dívidas_ por meio de correções mo
bási~ J?Clo merca mon tsta • maiS: quem cone netáriaS dos débitos abaixo da taxa de inflação, doação de ~os 
com Lênine, em seus avanços ~ ~trada abe~. por ~· em que e plantas, taxas cambiais favorecidas e urocb.o salarial permanente 
0 processo de ~cumulação cap1tali~ conduz à f~çao de um -, respaldado pela JuStiça empresarial e govcmista do Trabalho. 
estrato fman~,!R' _entre ~ empresanos •. mas também a ~~ mar- Como, em nome de uma mãior eficiência da admin.istraçio priva~ 
cante p~mmenc1a do s~s~ ~ancário no modo cap!talista de da. entregar a díreçio das empresas estatais exemplarmente lucra
produção.' ~abe que a pnvat~çao das e~sas estalaiS aca~ tivas aos empreiteiros e industriaiS brasileiros fal.ida5, ou a cami
por substxtuir a tecnoburocrac:r.a que as dirige pelos banqueiros nh da insolvência apesar do amparo do BNDES? 
cada dia mais proprietários e gestores das três formas de existência 

0 

do capital. 
No Brasil, o governo de FHC prepara a doação das empre

sas estatais aos banqueiros nacion31S -e aos_ estrangeiros, empresas 
que seriam trocadas pela dívida púbüca mobiliárii detida pelos 
bancos. Uma vez realizada a operação de mudança de mãos dos 
monopólios e liquidada a dívida p6blica, como sobreviveriam os 

t7 
t8 ,. 
20 
2t 

Idem, Ibidc:m, p. 187. 
Idc:m. Ibidem, pp. 187·8. _ _ 
Lauro C:mpos. &tllliZIIçio. Privatiuçlo c Oise, Unb. 1982 
Fem.ando H. Cardoso, op d 1ocus antes citados. 
ldc:m, Moddo Político Brasileiro, p. 192 

Alguns sociais democratas que considenun que o govemo, 
ao gastar na satíd~ na educação, na a.Jltura., está. "queimando o ex
cedente no social' 0

, dizem que desta vez as privatizações confem.. 
piarão os trabalhadores e a venda de ações será feita nos Correios, 
nos bancos. livre e de:DlOCI'aticamente-. Esta visão caolha e calbor~ 
da do processo não teria o respaldo da pe=pção dialética de Fer
nando Henrique Cardoso. Pulveriz,ada nas mãos individuais de pe
quenos possuidores, cada ação significa apenaS um empréstinio 
feito à grande empresa monopolista: está é uma verdade partilhada 
por Mux e por Keynes- As alterações quantitativas, a deteÍlção de 
um grande número ou da maioria do capital acionário muda quali~ 
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tati.vamenle o significado da ação, confere poderes especiais à di- pital produtivo constitui uma manifestaÇão inequ(voca daquela 
reção, lucro real e acesso ao caixa dois aos reais donos das socie- meSIIla: contmdiçíio. "Se existe, sob o capitalismo monopolista. um 
dades anõnimas. Da mesma forma que o aumento dOS graus de real ~lema de milização de capital arumulado nas ecaxmias cen
temperab.lra da água acaba por transfC' "'Ilá-la em vapor, com out.ms. tra.is'õ24. Isto significa que, o transplante de capital ocoaido para a pe
propriedades e obedecendo a outms lets que não à doslfquidos. as- riferia mundial e, em especial para o Brasil, na d6cada de cinqtlen

-sim também o aumento da quanticl; 1e apropriada de ações nas ta, é apenas a ponta do iceberg. um momeniD do processo contí
mãos de um só grupo, provoca suo: metamorfose, a mudauça de nuo de invasão do espaço hospedeiro .pelo capital monopolista. 
suas qualidades e poderes. Como o mercado nacional já foi completamente ocupado pelo ca-

No arasil, onde os !:lancos governam 0 govemo, não se ve- pita! transplantado anteriormente. cm conseqüência do bito da 
rificou a fusãO das três formas de e~istêncit do capital a que se m- aanmlaçio nos setoms: de produção de luxo, de duráveis, novos 
fere Femaodo Henrique Cardoso. E que a taxa de juros se .mos- setores deverlo ser abertos pua dar vasio "ao Capital excedente DO 

trou sempre tão elevada que, ao invés de iL testimentos nos seloRis centro 1IIU.Ddial". 
industriais e no comer:cial, os Bancos, alé recentemente, s6 _inves- . Fernando Henrique Cardoso considera que "o aumenco. de 
tiam no próprio setõr, Banco comprando Banco. Os mais- de seis- --Cíi:lpr6stimos e ajldas (toam and aid) é, como j! foi dito, de 1m
centos estabelecimentos existentes nos anos sessenta se reduziram portincia: crescente no imperialismo ecooômico"15

• Assim, a divi
a cerca de duzentos, sendo que os seis maiores se ap[opriani de ·aa ex~-flui e cre~e c:omo ~~Ido pua a ampli~ do ~ 
90% do mercado financeiro. ~ - ~ de dmJm•çilo do capital imperialista e de suas n«<SSidades de reaJi. 

A metamorfose de Fernando Henrique Cardôso erii FHC s6 
pode ser compreendida por meio da releitura critica do sociólogo 
paulista. Ele adola de forma defmitiva as detennina.ções de Unine 
que considera que o circuito e a reprodução ampliados do capital 
imperialista, em escala mundial, obedecem a alguns poucos e fim
damentais motivos. ·~onvém. esclarecer, para evitar equíVOcos, 
que a expansão capitalista internacional contemporânea, e o con
trole das economias dependentes que dela docotre, não dissolvem 
o caráter imperialista da dominação econômica"21• Para Fernando 
Henrique Cardoso, o capitalismo internacional arrasta conSigo e 
universaliza as contradições fundamentais do sistema capitalista. 
A produção de um valor excedente que encontra nos 11gastos mili
tares ootros meios que proporcionam novas válvulas de escape ao c:a
pilal'.22. e os investimeotos diretos. nas economias dependmres do 
capital produtivo excedente. "Se existe Sob o capitalismo monopo
lista, um real probletP.a de realização, a nova arma da dependência 
irá aumentar a necessidade de enconlrar novos cam.J)q! de aplica
ção para o capital acumulado nas economias centrais'aJ. Havendo 
ocupado entre 80 e 90%Cfo campo prOO:UtiVo brasileiro, os setores 
principais de produção - carros, duráveis, químiCo-fa.riria~tica, 
metais-mecânica. produtos de limpeza, artigos de beleza e higiene, 
alimentos, frigoríficos· etc. - quanto mais acumula, mais necessi
dade tem o capital monopolista de ocupar novos campos. 

FernandO Henrique Cardoso. ciente do poder ineiciri.vel das 
relações inremacioDais de dominação do capital mooopolista. abre 
o espaço residual, o do subsolo, do petróleo, das telecomm.icaçõ
es, dos microrganismOS~- da engenharia genética, das fibras 6ticas. 
dos recursos da floza medicinal etc., para ajudar a ampliar o campo 
de ocupação do capital imperialista voraz e insaci8vel. Resta a 
FHC presidir a concordata, a divisão do butim, assumindo as 1:'1§. 

deas fracas daquilo que ele chamou de anti-Naçio. 
Fernando Henrique Cardoso considera. como todo bom 

ma.IXista, que existe uma contradição fundamental entre as condi
ções de produçio e as condições de n::alizaçio do capítal. Mas, 
muito particularmente, ao contrário de Rosa Luxemburg e ootros 
que explicam as guenas de cooquista como forma de ampliaçio de 
novos mercados, expressão daquela necessidade de realização do 
mercado de mercadorias, de produtos r mais, o sociólogo brasileiro 
percebe, com razão, que a ampliação do espaço mundial pomo ca-

ução. O capital dinheiro de empréstimo. ctmrioo. tanto quanto oca
pital p-ockltivo e o capitalmen:adoria. apre>enUm a mosma pllsio in· 
tema.ciocalizante e cbnioadom, de acordo ca:n Femando Hemique 
Cardoso. Seu governo deverá abrir mais o esp6ÇO oconômicx> l:nsilei
ro à "colalxnçio concorrencial" da banca mundial, e ao "auxílio 
complem"'""'' do capital produtivo à llCUI!llllaçllo perif6rica, selva
gem ataviada com o nome de desenvolvimento ccooômico-sociaL 

A visão Henriquiana é a mais completa e mais fechada con
cepção do circuito internacional do capital e de sua necessidade de 
acumulação, jamais escrita por- qualquer cientista social nas econo-

. mias periféricas e hospedeiras das tres formas de existência do ca
pital. O pessimismo que emana dessa visão que Fernando Henri
que Cardoso formula é atemldor. A concepçiio de um modelo her
mético, sem janelas e sem portas de saída para a situação de misé
ria perifericamente produzida pelas relações imperialistas, s6 
aponta pora. a salvação de uns: poucos eleitos, os capitalistas bmsi
leiros, sócios menores do grande capital transplantado. fornecedo
res de partes e peças para a grande indústria e para os montadores 
de computadores, telefones celulares etc. Não há como escapar de 
uma das três formas de existência do capital, proteger-se coll1ra os 
efeitos espoliadores de algumas, remendar as manifestações de ou.,.. 
tras: as tr€s partes do capital constituem uma unidade na diversida
de das formas de existência do capitaL Mas o capital-dinheiro, o 
capital-produtivo e o capítal-mercadoria fazem parte do circuito 
do capital necessário para que ele recobre e abandone suas suces
sivas formas de existência. E o produto fmal destas relações inter
nacionais imperialistas não é o "fun do imperialismo". ''Pelo con
trário", afll11l8 Fernando Henrique Cardoso, "a inferência mais 
adequada é a de que as relações entre países de capitalismo avan
çado e nações depepdentes leva de preferência à 'marginalização' 
dessas últimas no sistema ~bal de desenvolvimento econômico 
(como frisru Am'bal Pinto)" . 

As análises de Fernando Henrique Carooso indicam sempre 
a vi.t6ria esmagadora das forças capitalistas centralmente dominan
tes sobte o resto da humanidade. A modernidade das relações im
perialistas centradas nos Estados Unidos permite que os velhos 
insrrumenl.os de dominação e de exploração sejam abandonados. 
''Na prática.", a[l[D)a o pessimista Femando Henrique Cardoso, 
"esta pluralidade de 'vias para o capit.alismo' tem servido na am.é
rica latina, como a versão cootemp<rinea da realpolilík. não mais 
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Idem,ibidem.p.198. 
Idem, ibidem. 
Idem, ibidem. 
Idem. itidem. p. 199. 
Idem. ibidem. 
Idem. il:idem, p. 7. 

__ aquela do big stid:. que se ~ou desnecessiria po~e atualmente 
se di~ de bastões loca1s com controle remoto' • Sempre se 
soobe o nome dos brasileiros que se colocaram como testas de fer
ro.lobbistas e sócios menores, os ''bastões locais com controle re-
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moto" a que femando henrique cardoso se referiu. agora. movido 
pela completa desesperança de que uma via fudependCnte seja en
COD.trada pela periferia. nosso presidente-intelectual se junta aRo
berto Campos, a Delfim Netto, a Roberto SimOnsen, ao PFL. igua
.laudo-se a eles em seus objctivos e em_ sua servil mancipação aos 
intemsses do velho imperialismo, neomaquiado. Como no pórtico 
do i.ofemo de Dante, O capitalismo globalizante, modemoso, imperia
lista. teria inscrito cm sua fronte: lasciai gli speranze o voi eh' enlmi. 

Aos trabalhadores brasileiros cujas organizações sindicais 
teriam um poder desprezivel diante da organização e das técnicas 
de dominaçio e manipulaçio da opinião pública, resta um futuro 
de deirOtas inglórias ..• Talvez a opçio que eles poderão exett:itar 
seja pouco mais do que a de eogmxar sape.tos em Nova Iorque cu 
na Praça da Só._ 

Conseqüências poKtiC115 do capital-imperialismo sobre o 
poder periférico 

''Capital6 poder sobre coisas e pessoas', poderia ter cardo
so repetido de marx pua melhor sintetizar as consci'iüEncias políti
cas que o capital transplaotado passa a exercer sobre os países hos
pedeiros. para o ilustte rn.arxista paulistA, "parte da 'burguesia na
cional' (a principal em termos de poder econômico-agrária. có
mercial, industrial ou rmanceira) é a beneficiária dir :.:.a. como par
ticipante minoritária, do interesse estrangeiro''. O p~ucesso de en
volvimento dos nativos nas novas relações de exploraçio- ".linda 
vai além, e não somente parte da 'classe média' (intelecbJais, bu
rocracias estatais, forças a.J.llladas etc.) está eovolvida ao novos 
sistema, mas inclusive parte da classe trabalbã.dora. Os trabalhado
res empregados no setor 'interoaciooa.lizado' pertencem esttutuml
mente a este grupo''!28 como se aiert.use a CGC e a CUf acen::a de 
seu processo de: cooptação e envolvimento pelo grande capital. As 
cooseqüêocias {>oliúcas do processo de dominação imperialista scbn: o 
estado periférico levam .à formação do antiestado perif6rico, da 
anti-nação, e a um cOnflito entre a naçio e o estado e seu compo
nente oposto em expansão". 'Da medida em que progride o proces
so de internacionalização das nações dependentes, toma-se difícil 
perceber o processo político em termos de- um conflito entre a na
ção e a anti-nação, sendo esta última concebida_ COIQP o poder ex
temo (intemacional), do imperialismo. a anti-nação estará dentro 
da 'naçio' - por assim dizer- no seio da populaçio local e em di
ferentes esuatos sociais"(29 

Fernando Heorique Cardoso não põe fé na c.lpaeídaae dé
fensiva dOs sindicatos e das organizações populares no enfrenta
menta com o "inimiSo" que, como ele diz.. se misturou mediante a 
caJa dos interesses econõnúcos e políticos com os setores nativos 
da populaçãO. As relações de dominação se transfomwn em gri
lhões sólidos dia.nte dos quais os esforços dos Tira.dentes naiívos 
se baterão em vão. Os Silvérios dos Reis venceria sempre, parece 
advertir o pessimismo Henriquiano. 

Com o transplante do capital céntrico e suas ali~ças com a 
burguesia nacional. os limites à acUmnlaÇão estio cravados tanto 
quanlo sua dinâmica. As economias hospedeiras Dão podem teotar 
Iimu:-se de suas contradições por meío de recriação ·de relações 
externas que reproduzissem o imperialismo c&.trico e que teriam 
dado certo, lá. Além disto, "em termos do esquema IDaiXista de re
produçio de capital. isto signifiCa que o setor I (produçio dos 

mei<?'s de ~çio)- a parte estrat~gica do esquema reprodutivo
virtualmente pode não existir !lliS ~· dependente., ou quan
dQ existe, não se desenvolve plenamente' • Assin;l. a dependência 
téci:lica em relação à matriz se reproduz e se transfonna em neces
sidade t6aúc:a. mas as ecooomias sem.i-integrildas pa.ssam a sofrer de 
uma maio< dificuldade de realiuçio do que as canct..<sticas do cen
tro, JXl!11Ue uma part<o do valor tora! produzido devo realizar-se oo de
portamenlo I oode os trabalhadores ali ·empregados o os c.pi1a!istas 
constituem um mercado pam_ as mercadorias do setor II. 

Femaodo Henrique Oudoso detecta as gcmdes difiaJldad<o 
que envolvem a acumulação periférica de capital .na fuc imperia
lista atuaL Na periferia se constrói o capitalismo ditlciL quase im
possíve~ mas 6 esta a única alternativa que possui o lra.balbo cole
tive nos trópicos espoliados. Sua obra não deixa esperanças de 
construçic independeDle de uma sociedade industrial periférica 
voltacla para o bem estar da gran&; massa da pop1laçio. A eslreila 
dinâmica da acumulaçio depeodente, apelidada ideológica o falsa
men!o de deseovolvimmo. est4 delenninada de f<n, pehls mulúna
clooais ~ a~ associa.du ao Estado p:r JJJCio de ''j:Niw ~ 
n:s~1 '!31 • R=aaos 1'noooadu'' midaronomedasrosas: ~ 
dalismo possa a chaiJW"-se globalizaçio; abertum as relações técni
cas imperialistas. modernização; sobemúa naclOOa! adquire o .podo de 
vellw:ia. desmantelameoto do &lado. Max Weberizaçio da adminis
lraÇio. Mldam os mmcs, mas a rosa 6 a rosa. 

Yer-se-á,logo adiante, que o antiEstado periférico que é co
·mdãdO de feira. pelo I'ML Banco Muodiale outras organizações 
.postas a serviço dos interesses imperialistas, dirige a anti-nação 
peneúadi pelo capital e pelo poder imperialistas. perde todo o po
der e o controle de suas variáveis económicas estratégicas: não 
pode determinar o vo~ume dos gastos públicos nem o correspon
dente _volume de emprego, porque o FMI e o Banco Mundial im
põem a peia do equihôrio orçamentário à açilo dinamizadora do 
Estado; não pede determinar o volume de suas exJX')rtações, e. por
tanto. a quantidade_ de._meios de consumo que comporá a oferta 
global interna, porque o FMI obriga a consecução de superávits de 
exportações, por mais inflac:ionários que eles sejam.- a fim de pa
gar o serviço da divida externa. Tal superávit comen::ial provOca a~ 
entrada de d6lares e seu câmbio IXJr moeda nacional, encharcando 
a base monetária que será reenxugada mediante mais arrocho sala
rial, demissão de funcionários, redução de gastos em consumo e 
elevação dá taxa juros e da carga tributária SÕbre pessoas tisicaS:. 
Os fundos obtidos median!e coolribuições dos trabalhadores dedu
zidas de suas folhas de pagamenlo. o Fundo Social de Emergência, 
o FAT e tudo mais~ saqueado pelo governo e pela OOrguesia im
punes e queimado na fogueira social democrata do "excedente". 

Abre-se um fosso cada dia maior entre o discurso grandilo
qüente e a prática aviltada c aviltante. As palavras perdem credibi
lidade e o espaço político, o locu.r do diálogo e do verbo entram 
em total de~ilidade. As velhu formas de cooptação política 
adquirem modernidade, mas o evangeJbo ~ o velho: é dando que 
se recebe. 

Sem saber at~ quando pod.eri contar com os novos cristãos, 
FHC jXOpõe a desoonstituciooalizaçio a fiiD de poder mudar as re
gras pélmls da Coo.stituiçio de 1988 por maioria simples e saruja. 
dos poHticos que Dilo abondooaram o boreo das ânoons pmlidas. O 
"é dando que se n:c:ebe" oontinua sendo alei e Cl6 profetas dos adepws 
da religiio wjodeus de outro se eocootra no allar do Forte Knalt. 

28 Idem, i-l:idcm. p. 200. 
29 Idem, itidem. 
30 Idem. il:i.dem, p. 197. 
H Idem,il:idc:m.p.lQ( 
J2 JrY.r:l,( ·: 

A coocepção da história que so formou na cabeça de Fer
nando Henrique Canloso abandooa a percepçio dial6tica. iniciaL 
Para ele, a aboliçio da escmvidilo resultou do falO de que aquelas 
relações de trabalho nio petmiliam. uma exploraçio tio grande do 
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escravo quanto u relações de assalariamento permitem. Foí para tão o valor da mercadoria (C+V+S) é superior ao dos pagamentos 
"aumentar a maiJ..valia relativa", pra explorar mais intensamente efetivados "aos fatores", A produção nio cria seu próprio -merca
o trabalhador brasileiro é que a esaavidlo teria si~ "supemdau do, ao coolrário do que afu:mam Say, monetaristas, caballistas e 
cmanci~dos pua uma mail inteDS&, dun. e modema escn.vidio, "neonadas". A deficiência de demanda cfetiva. a contradição entre 
os trabalhadores brasileiros nio poderio, em horizonte temporal mercadoria e dinheiro, deoorre da produção de mais-valia, valor 
visíVel. ser senbon3s da história, prognostica FH Cardoso, já em que se transformará em lucro quando • se a mereadoria for vendi
processo avançado de metamorfose. Fetna.ndo Henrique Cardoso da. Se a ecooomia não fosse capitalista, se o lucro não fosse cssen
nio pode esperar o fuluro ineetto e sofrido_ Na Prosid&lcia, ele vai cia! à reprodução do sistema, então FHC teria razio em liquidar o 
~:eferir-se aos esquerdislas brasileiros que nio percebem o !amanho déficit ~ellláriO: as m>das geradas na produção garantiriam as 
dos ohsticuloa o a difiCUldade da luta pela independ.!ocia o pela vendas (a realização), logo, a oferta c a demanda globo! se iguala
dignidade social de 

11
esquerda bwra". A iuleligente, adere à cor- riam, em qualquer nível de emprego c proó.lçio. Mas ele e todos 

rentcza, O. ao inv" de dar Dlllii'O em ponta de faca. segura no cabo os monetaristas, 1'neonadas'' e pacoteiros, deveriam. :occessaria
do punhal. - -- mente, combater com o mesmo vigor o superávit na balança co-

Vejamos, agora,. se uma vida nw:xista da divida pública, mercial, tão ou mais desequilibrante e inflacionário do que o d6fi
da divida externa, da poHtica salarial, das possibilidades =is de cit orçamentário. Deveriam liquidar, também, o seMço da divida 
cstabilizaçiio social em plena convulsio poderia injctar otimismo, pública, que levou para os bolsos dos banqueiros 75% da receita 
nacionalismo, vomade de proteg« u riquazu eu potcnciali<fades da União em 1989. , 
econômicu e humanas dQ pais. - No sistema capitalista, déficit zero eotrespOllderá sempre a 

O equWbrlo orçameutú'Jo numa IOdedade dellequlBbrada uma taxa de lucro próxima de zero. A rcduçio dos gastos do go-
Se FHC não tivesse esquecido bldo que Femando Henrique vemo agmvará.. certamente, a crise de malização e o caráter ex.clu

Cardoso apm>dera. eotlo a qucstiio do equilfbrio orçamentário doo,. e desumano da produção de mcn:adorias_ Se os gastos do 
não estaria sendo tratada nos tennos primários e aut.oritúios como governo, causadores dos déficits orçamentmos permanentes, fos
uma verdade indiscutíveL Transformado em tabu. o feticbismo do sem provocados por investimentos produtivos do govemo, o que 
déficit orçamentário zero ·passa a justificar bldo e qualquer coisa: para os pacoteiros inctcmcntaria a produtividade e a eftci&lcia do 
os fms justificam os meios. O :ãiJinentO da carga tributária. tal Estado, o espaço e as oportunidades de investimentos privados e a 
como ocotre com o imposto de renda sobre pessoas físicas. ape- "eficiência" privada seriam estrangulados. Por isto, Keynes acon
nas, ~ a pedra de toque do govemo FHC. Se tivesse sobrado algu- selba o governo capitalista a ''realizar despesas nio apenas parcial
ma memória de Fernando Henrique Ou:doso na cabeça menor de . menle dissipadoras, mas completamente dissipadoras" (wholly 
FHC, ele saberia que não ~ passivei entender-se a questio do equi- wasufol). 
Iíbrio açamentário sem referência à mais-valia, pais "só a partir O sistema capitalista não se limita ao momeuiO da produ~ 
daquele conceito é possível enlender o sistema capitalista como ção, dos investimentos. Ele 6 uma totalidade em que os diversos 
uma Totalidade Concreta.'P3• Porque não se pode determinar o pa- momentos- a produção, a circulação, a distribuiçio e o consumo 
pel, o funciOD8lllCilto, a natureza das questões orçamentárias, par- são muttlamentc dependentes. O govemo capitalista,. para assegu
tes da Totalidade Concreta, sem levar em conta o conceito funda- rara reprodução do processo contradit6rio, deveria corrigir as con
mental de mais-valia? É que,. se o ~tema oio fosse produtor de tradições que surgem enm; a produção e o consumo, cntm a distri
mais-valia (''a produção de mercadorias cessa quarido cessa a pro- bui~o. a produção c o CODSUJllO.- entre o consumo e a produção 
dução de mais-valia 11

, confoone Mar.t), a reprcdu~ do sistema etc. E por isto que o governo capitalista nio pode ser míope, redu
estaria assegurada diante do equih"brio orçamentário. É a rilais-va- zir as necessidades do sistcÔla ao momento dos investimentos e da 
lia. valor extrai do do trabalho vivo sem qualquer pagamento, que acunmlaçOO ceDlmdo em São Paulo. O sistema capitalista eleva ao
impõe a presença do desoquilibrio orçamentário penilãriC.õ.te. Os máximo a extração da mais-valia relativa. aumenta a eficil!ncia da 
monetaristas. oS partidmos do CUTTent:y Principie, os discípulos produçã~ intensifu:a o processo de trabalho, desenvolve ao máxi
de Jean Ba]Xiste Say, os Caballos periféricos conSideiam que a mo as forças produtivas e, com elas. as contradições entre seus 
produção de produtos eleva a remuneração dos "fatores", cria ren- Momentos. Por isto, se as forças produtivas· crescessem a taxas in
da disponível em quantidade e pxler de oompm exatam.ent.e iguais contidas. as contradições entre produção e consumo, entre o capi
ao acréscimo da oferta de produtos. "A produção gem. seu próprio tal constante e o variável, enlte mercadoria e dinheiro etc., leva
mercado", donde decorre que não há limites à expansílo do capita- riam o capitalismo ao colapso. 
lismo, segundo eles. Não pode ocorrer um "general g/MI', um rro
blema de Iealizaçiio, uma crise de insuficiência n:lativa de deman
da. Se o govemo se apropria de parte da renda disponivel sob a 
fa:ma de impostos, só oiio havm problema de ioflaçiio w de defla
ção se ele gastar um n:iontaiile exatameotc igual aO~ 

O pressuposto deste raciocínio é que os produtos não têm 
mais-valia. que ela não existe, que o sistema. não 6 capitalista. que 
a ''taxa n01'1lla! de lucro~ zero", confonne afmDava Leon Walras. 
ilusrre neoclássico e monetarista. Se cada meiCadoria coo.Mm. 
além dos valores correspondentes aos salários (V) e dos valores 
correspondentes aos custos das matérias-primas e das máquinas 
desgastadas (C), uma paroola de valor (S) produzida sem paga
mento, acima do .preço de custo despendido pelos capitalistas, en-

33 Idem. O Modelo Político Brasileiro, p. 25. 
34 K. Marx. O Capital. vol. IL p. l2l. 

Por isto, o sistema capitalista não pode, sob pena de ent.Iar 
em crise, desenvolver as forças produtivas senão dentto de limites 
mais estreitos. O Sovemo capitalista é obrigado a palrocinar a ine
rlciência. remunerá-la muito bem. fazer "despesas completamente 
dissipadoras", em guerra. em espaço, em funcionários públicos, 
em ''pirâmides". pam evitar que o sistema capitalista se destrua 
pelas fooras que ele é capaz de produzir, mas que ele não pode 
comportai". Femando Henrique Cardoso sabia disto. No entanto, 
FHC opta pelo inealizável. pelo incompa.ríVel com o de$envolvi
meD1o .sustenlado que, paradoxalmente, diz ele ter como meta de 
seu govemo: o desquilibrado equilíbrio orçamentário. 

Fernando Henrique Cardoso diante do Imperialismo de 
Lênine e da destndc;ão do acedente. A dialética esquecida por 
FHC como único método capaz de determinar as cont~dições 
Das relações ecouômicas internadonak. 
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Se cada mercadoria contém, além dc?s valores CCII'It:spon- mab.Jração longa ou infinita (despesas bélicas. espaciais etc.), gera
dentes aos salários (V), pagos com a importância em dinheiro 01, doras do déficit orçamentário, criarem unlã fenda disponível para 
e dos valcxes conespondentes aos cusros das matérias--primas e o consumo numa quantia equivalente a 03. Assim. S poderia se 
máquinas desgastadas, pagas pelos capitalistas com a quantia em realizar, assumir a forma dinheiro, ser comprada por 03. 
dinheiro D4 uma parcela de valor (S), produzida sem pagameniO Quando o governo periférico, ao contrário do norte-ameri
algum, então o poder de compra gerado na produção (D l+D2) nio cano, do japonês. do cêntrico em geral, cona gastos, enxuga, reduz 
é suficiente para adquirir, para demandar o valor das mercadorias, a demanda e o consumo coletivos, a crise de realização se apro
C+ V +S. "De onde vem o dinheiro?''. a quauJ.ia 03, necessária para funda e o FMI bate palmas. A contradição entre mercadoria e di
que o valor da produçio. C+V+S, possa. ser vendido. Não vem; a nheiro é que se manifesta sob_ a forma de déficit orçamentário oe
demanda gerada n~ sociedade mercantiL capitalista, (Dl+D2) é cessário. Equilibrado o orçamento, a crise de insuficiência de de
insuficiente para comprar o valor das mercadorias (C+ V +S). manda "efetiva" s6 não se manifestaria se grancks- iD.VestintentOs 

Ao longo de lodo o tomo H do Capital, Maa. tepele esta in- em mawração fossem feitos para lançar dinheiro em circulação, 
dagaçio pa.n. demonstmr que a contradição entre men;adoria e di- pagar os fatores, sem retirar dinheiro algum dela, pois as indús
nheiro não encontra solução numa sociedade mercantil, desenvol- trias, de edifícios. navios, esttadas de ferro etc., ainda não teriam 
vida, capitalista, produtora de mcrcadoriu. "O objetivo _do c:apita- receitas, é a mais-valia um dado essenCial para a compreensão da 
lista nlo ~ igualar sua oferta c sua demanda. mas o de tomar a de- totalidade capitalista e de seus componentes e momentos contradi
sigualda.de entre elas, o excesso de sua oferta sobre sua demanda o tório~. entre eles a dívida pública. . 
maior possível'.3

4
, maximizando o lucro. O capitalista~ o poolO de Como, a partir da crise de 1929, os governos de Roosivelt, 

partida do circuito, vende metcadorias e lança dinheiro em circula- de Hitler, de Mussolini etc. foram obrigados a incotTer cm enor
çào, cria demanda (Dl+D2) ao pagar C+ V, mas a cria em volume mes despesas capazes de elevar o nível 4a combalida demanda 
inferior ao valor da oferta. (C+V+S). Falta a quantia 03, que nio efetiva.-·os fornecedores do governo, empreiteiras, indústrias béli
foi lançada em cirrulação, de vez que o val_or S, a_ mais-v~. não cas e semelhantes, aproveitaram as benesses 4o consumidor sobe
foi paga. Do ponto de vista do circuito, Marx detecta a mes~ ran('l _verdadeiro, o governo despótico-comprador. A moeda de 
conlradição: os capitalistas investem a quantia D, em dinheiro, ouro se tmnsfonnou num empecilbo para o aumento dos gastos do 
igual a Dl+D2, e vendem as suas men::adorias por D+d'. De onde governo. O papel-moeda mostrou-se muito mais funcional, dinhei
vem o acréscimo, o lucro;d', que não foi lançado no circuito'? ''De ro facilmente produzido, sem os limites do sistema metálico. Ao 
onde vem o dinheiro adicional necessário para nmlizar a m.ais-va- incon:er em déficit orçamentário, o gOverno anticíclico emite pa
lia adicional agora contida na [orma de mercadorias?", pergunta , pel-moeda para instilar 03, para cobrir o déficit De lnlcio, parece 
Marx, desaEadoramente35• Não vem. a não ser por acaso, respoii· que as emissões podem ser coorroladas de forma a permitir que o 
de Marx. Ele se refere expressamente, à página 481. do citado nível da demanda efetiva se deslOque do-Dível de subemprego para 
tomo II, aos investimentos em maturação, à construção de ferro- o de "pleno elllp11:go" keynesiano. As indústrias, empreiteiras e 
vias. às obras públicas, como supridoras de parte de 03, geradoras prestadoras de serviços ao governo acumulam capital rapidamente, 
de rendas adicionais. às quais não corresponde, ainda. nenhum não têm problemas de realização, de falta de mercado solvente. 
acréscimo de produção e de oferta de mercadorias. "Durante este Elas se transfcmnam no setor dinâmico da economia, capitaneada 
período (de mab.lração, esclareça-se), o dinheiro lançado pelos ca- pelos setorcs b6licos.. O governo não pode mais limitar seus gaslOs 
pitalistas em circulação serve para converter o valor-mercadoria, ao montante suficiente para elevar o nível de demanda efetiva as
incluindo a mais-valia nela objetivada, em dinheiro. Este fator se segurador do ''pleno emprego", isto é, a quantia D3 capaz de per· 
torna muito importante nuni estágio avariçado dã produção capita- milir a venda do valor S. da mais-valia. Se o governo é obrigado 1 

lista no caso de empreendimentos de longo perlodo de maturação, abandonar o antigo parâmetro keynesiano, teórico (limitar seu dé
tais como os realizados por sociedades anônimas etc., por exemplo ficit orçamentário ao quantum necessário para que a economi; 
na construção de estradas de feno, canais. docas, grandes edifícios atinja o "pleno emprego''· pua elevá-lo ao nível capaz de assegu 
públicos, construção naval, drenagem de terras em larga escala rar a reprodução, a não-falência das indústriaS e dos fomecedore 
etc.'o36 Sãoasobraskeynesianas,a.zjafunçãoMarxdeterminouno do ·governo comprador. Se o governo equilibrar o orçamente 
século passado... aquele setor entra em falência e esta se espalha por toda a econc 

Rosa Luxemburg pensa que as exportações permitiriam Cn· mia. O nível de gastos do governo, capaz de garantir a reproduçã. 
contrar nos mercados externos. coloniais, ou em setores atrasados, ampliada dos setores que têm o governo como seu principal coo: 
agrícolas, 0 dinheiro (03), que não foi lançado em circulação pe- prador, produz uma elevação do nível da demanda efetiva que cot 
los capitalistas. Kalecki não chega sequer a perceber que os capi- responde a uma inflação crescente. A solução keynesiana, a suple 
talistas são 0 ponto de partida da ciraJlaçào de mercadorias e do mentação de demanda efetiva, a irijeÇio de D3. pór meiO do défic: 
dinheiro. sim. mis que as importâncias em dinheiro (DI +02) pa- orçamentário, se tnm.sfcifn:iii em problema. 
gas aos "fatores", o preço de custo. são inferio_res ao valor das A tendência à deflação. presente nos Estados Unidos at 
mercadorias (C+ V +S), que deveriam ser vendidas não ape~ por 1937, se transforma em inflação ameaçadora.. O governo, que pod. 
DI +02, mas por DI +02+03. Se "os capitalistas ganhassem o que _ emitir dinheiro, não tem porque lOmar empréstimos. O papel-moe 
gastam", eles não seriam capitalistas. O problema é que eles têm da deveria ter eliminado a dívida pública: o governo que pod1 
de ganhar (Dl+D2+D3) mais do que gastam (01+02). a f!ID de criar dinheiro, não teria porque elevar a díVida pública, tomar di 
obterem lucro. "De onde vem o dinheiro?", continua Marx a per- nheiro emprestado. Mas ao elevar seus gastos a um nível que ga· 
guntar. para real.izar o valor total das mercadorias? Não vem. a não ranta a reprodução de seus fornecedores, o governo cria uma cres
ser por acaso. Este acaso ocorre quando os investimen-toS em ma- cente pressão inflacionária, sendo obrigado a retirar parte do podei 
turação. acima referidos. mais os gastos do governo em obras de de compra que ele teve de lançar em circulação. Ele é obrigado a 

35 
36 

Idem. lbidem. p. 349. 
Idem. 1bidem. p, 481. 

vender títulos da dívida_ pública, "bonds", para evitar a pressão in
fl3d0riária que -o nível de seus gastos, impostos pelos pagamentos 
a empreiteiras. fornecedores de armas etc., provocaria.. fatalmente. 
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guém pode assegurar que o direito c;le abenura de depósitos bancá· 
rios em dólar, no país, possa -exercer o papel de substituto do au
mento da dívida pública (venda de tltulos), no enxugamento da 
base monetária. Logo, os superávits oomerciais produzem, -em últi
ma instâricia... um aumento da dívida pública interna. O país que 
boje melhor evidencia esla relação interila é o BrasiL 

A dívida pública passa a ser o coolra-po!o do dinheiro-estatal: se a 
dívida pública não esterilizar o excesso de 03, de dinheiro-estatal -
IançaOO acima do nível que asseguraria o "pleno emprego", a taxa 
de inflação se elevaria exponencialmente. A dívida páblica tem de 
aumentar para esterilizar o dinheiro-estatal: se a díVida pública não 
aumenta. a inflação dispara, atinge a hiperiiúlação. Para tentar 
controlar a inflação decOITeD.te da decuplicação dos gastos bélicos 
-do governo federal dos Estados Unidos em 1939, a dívida pública 
se elevou a 120% do PIB norte-americano, em 1945. Se a dívida 
pública não tivesse se elevado àquele nível para esterilizar parte do 
poder de e<>rnpm gerado pelos gastos do governo, a inflação nono
americana teria atingido, sem dúvida, os três dígitos. Se o orçameluo 
se equilibrasse, por meio de oortes de despesas. os Estados Unidos te
riam perdido a segnnda gneml mundial Os monelaristas equiblxam o 
orçamento, mas perdem as guenas contm os adversários extemos, 
contra o desemprego, contra a fome etc. Hitler elevou a dívida pública 

Os_ países -da OPEP, há vinte anos atrás, diziam que seu 
maior problema era o excesso de dólares recebidos da exportaçlo 
do ~leo e que provocavam uma invencível p[essio inflaciooá
ria e o aumento da dívida JXÍ.blica. da venda de títulos que se mo..~
lrava insuficiente para "enxugar a base monetária". Mas, se o su
peráVit comercial tem este efeito perversO interno, o déficit na ba. 
lança comercial, por caminhos e motivos diferentes. acaba obri· 
gando governo a aumentar a dívida pública e o déficit orçamentá
rio federal, como ocotte com os Estados Unidos desde 1971. 
Acontece que uma economia nacional, que importa um valor supe· 
rior ao de suas exportações de mercadorias, deve, internamente, 
realizar não apenas os valores C+ V, com as quantias em dinheiro 
automaticamente geradas- Dl+D2. mas também o valor não pago 
S (que não gerou 03). e os valores ilnportados a maiOI' do que os 
exportados. O déficit Da balança coWercial o6iig3-0 país deficitá

rio a realizar, a vender, em seu mercado interno o valor correspon~ 
dente ao excesso das mercadorias importadas sobre o valor das ex
portações. O governo de uma economia nacional que ap11:senla um 
déficit em sua balança comercial t obrigado a criar um poder de 
compra que petmita não apenAs a. venda de S, a realiuçio da 
mais-valia., e, tamb6m, a compra interna das mercadorias rujo va

.lor de importação supera o valor das exportações, isto é, o mon
tante do déficit da balança cometciaL 

a níveis himalaianos, dívida contrã. a ·qual o monetariSta IXXIgC; usan
do os braços das forças de =poção. den o calote em t948. 

A mais-valia, como Fernando Hemique Cardoso escreveu, 
é conceito" essencial para qUe se compreenda o déficit público: Se 
S, a mais-valia, foi produzida de graça, nada custou aos capitalis
tas, não houve qualquer pagamento correspondente àquele valor, o 
sistema não pode gerar um "débouché", um mereado, uma deman
da fmal correspondeJJle ao valor S. O ~ficit do governo federal 
na falta de outras _fontes geradoras de 03, deverá alcançar um 
montante igual ao de 03, instiiar poder de compra suficiente para 
que S possa ser comprada por 03, suprindo a defici&cia capitalis
ta de demanda. A:s: contradições internas enlie mCrcadoria e di
nheiro, que se refletem nas contas públicas. se somam As contmdi
ções presentes nas relações capitalistas internacionais. O governo 
emite para cobrir o déficit orçamentário, aumentando a dívida pú
blica. o crédito público, o_ poder de compra adicionado pelo gover
no; a dívida das famílias se amplia para que rendas futuras. ainda 
não ganhas, sejam gastas agora, ampliando o mercado presente; a 
dívida externa, o crédito ex temo também crescem para aumentar 
03, para ampliar as compras atuais. Toda a ampliação dos crédi
tos: público, externo, de família. e empresas reduz a capacidade de 
compra fubua da coletividade no montante correspondente aos 
serviços daquelas dívidas ••. 

Marx dizia que era justamerite -nas ielações internacionais 
que as contradiÇões do capitalismo se concenb:am e encontram na 
violência suas soluções. Sem cavalgar as conttadições que impul
sionam o coméK:io C as fwan~ intemacionais, t impossível en
tender como tanto um superávit na balança comercial quanto um 
déficit da mesma provocam uma resposta úriica do govemo capita
lista: o aumento da dívida píblica interna. Um superávit rul balan
ça comercial produz um efeito inflacionário visí\iel e dual. O supe
rávit na balança comercial desfalca a oferta interna de mercado
rias, provocando uma p11:ssão inflacionária por escassez de merca
dorias; mas, ao elevar a renda dos exportadores, outra pressão in
flacionária- é criada, por excesso relativo de m1da disponível. O 
goveroo, através do Banco Cep.tral, é obrigado a '1utar contra a in
flação", que. no caso, significa vender títulos da dívida pública a 
fliil de retirar"o excesso de dinheiro provocado pela câmbio de dó
lares provenientes das receitas de exportação, por reais. Se os dó
lares que entram no sistema supera.vitáiiõ na balança comercial 
puderem ser depositados livremenJ:e em bancos nacionais, quanto 
maior sua permanência na forma de depósitos menor a p11:ssão in
flacionária que os su-perávits comerciais Jirovocariã.m. Na medida 
em que a própria unidade monetária bnsileira for o dólar, nin-

37 Fernando R Cardaõo, Capitalismo e cscravidlo, p. 26. 

Será que o capitalismo brasileiro poderá viver sem o oxigS
nio do "déficit s~nding11 enquanto a dívida pública dos Estados 
Unidos ultrapassa os 4.5 trilb.ões de dólares e o déficif orçamentá
rio de 250 bilhões anuais? Não é claro que o déficit orçã.mentário 
do governo federal dos Estados Unidos tem por razio de ser a ne
ceSsidade do sistema de elevar o· nível da demanda efetiva, criar 
D3 em escala necessária- para permitir que S, a mais-valiã, seja 
realizada. vendida, juntamente com as mercadorias importadas em 
valer superior ao das exportações dos Estados Unidos? 

Na mesma semana em que Fernando Henrique Cmloso ~ 
mobilizava suas tropas pacoteiras, partidos e seguidores do feti
chismo do 01débito orçamentário zero". a avalanche real do dinhei
ro externo, especulativo. hot money, e a c:lec.onente dos fantásticos 
saldos ex temos, fazia elevar a tax.a de juros a mais de 50% ao mês. 
Esta avalanche car:regw consigo o diretor Pinto do Banco Central 
e demonstrou que não adianta fmgir que um problema. nio existe, 
"afogando-o no poço do coeteris parihu.r", pua. que ele deixe de 
convulsiooar a realidade ideologicamente simplificada. Na mesma 
semana agitada. os latifundiários e os grandes fazendeiros conse
guem fazer passar na câmara da decn:pitude um perdão sobre a 
cor:reção monetárlá. das dívidas por eles contraídas junto ao Banco 
do Brasil, no montante de 97 bilbões de dólanos. Do "fundo do 
poço do coeuris paribus", onde os neoclássicos afogam as variá
veis incômodas, SUig6IIl perturl>ações insopiláveis cal"""' de ttans
fa:mar sonhos ideológicos de equilibrios em pesadelos sanbudos. 

Crise e dissolução do sistema como revela9)es de sua 
anatomia iotema: De Fernando Henrique Cardoso a FHC. 

Fernando Henrique Cardoso sabia que a crise e dissolução 
do sistema revelam sua anatomia interna., sua realidade dissimula· 
da pelo auge e pelo vigor da versão ideológica. equilibrista, positi· 
vista. ''Retoma-se a discussão sobre o sistema escmvocrata", escre
veu Fernando Henrique Cardoso, "porque s6 na desagregação do 
sistema revelam-se de forma nítida as condições, fatores, proces-
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sos e mecanismos que interfcm:m no seu funci()t)amen!,o:_ ã violên
cia como vinculo Msfcà da relã.ção escravista aparece claramente 
na antiviolência, também violenta, do escravo que se :rebela; e, por 
outro lado, as condições de funcio~ do sJSfem..a. eviden
ciam-se, para os coevos. nos momentos de sua desagregação, a 
impraticabilidade do capitalismo expandir-,. além de certos limi
tes attavés da escravidio delllODStra-se no esforço ingente de cria
ção de formas de retribui~ peetuiMria aos escravos no periodo 
de dissolução do regime"3 

• isto é, femando hemique cardoso afii'
ma que a economia de mercado, capitalista, é capaz de explorar 
mais os trabalhadores do que a escravidão podia fazê-lo. FHC está 
perdendo a oporllloidade, que esta crise •Jlll'setlla, de detenninar 
as formas assumidas pelas ccotradiçõea: intemu e inlemacionais, 
de entender as crises capitalistas como um processo movido por 
contradições crescentes, cada vez mais completas tanto do pooto 
de vista da estrutura quanto das relações intemacionais de mlitua 
dependéncia, de polarizaçio e de exclusio n>efproca. Se FHC não 
tivesse se tomado prisioneiro do modelismo neoclásSico e dos cli
cbês melllais fabricados pelo FMI, talvez ele JXIdesse compr<ender 
criticamente o ablal momento da crise completa do capitalismo. 

Quando os estados periféricos, a começar pelo Panamá. se
guido pela Argentina, pelo ~ico e pelo Brasil, ab=n mio de 

. su:t moeda nacional, da centralização triOO.tária, reduzida ao "equi
líbrio" orçamentário que ioma os governos naciooais inermes, 
completamente incapazes de planejar seus gastos necessários, tal
vez Fernando Henrique Cardoso percebesse que ele está contri
buindo para a dissolução dos estados nacionais que se formaram 
como conchas protelaras da acumulação capitalista. Sem a "divida 
pública, o protecionismo. a exploração colonial", e poder-se-ia 
acrescentar, sem a moeda nacional, o exército permanente e cen
tralizado, o poder de pesquisa. os estados naciOnais jamais teriam 
surgido, pelo menos como os conhecemos hoje. As "alavancas da 
chamada acumulação primitiva - a dívida ~blica. o protecionis
mo, a exploração colonial", a moeda, o exército nacional e a acu
mulação estatal (a partir das companhias de navegação e das em
presas regias e privilegiadas do tempo de Colbert) - estão sendo 
sucateadas na periferia e se concentrando nos Estados" Unidos. Se 
aqueles elementos são constituintes e foram iDdispensáveiS pari a 
fonnaç3o do capitalisdlO em todas as latitudes, o projeto neoliberal 
aplicado na periferia mundial pode estar condÚzindo ã dissoluçio 
dos Estados Nacionais, conforme a previsão de Marx. Mas esta 
destruição dos Estados Nacionais não virá como supCmção,-mas 
ccmo tragédia e barbárie ditadas pelos interesses do capitalismo 
cêntrico em crise. Na periferia· se instala o anti-Estado nacionaL 
Como a atual crise do capitalismo cêntrico é uma crise de sobre
aauwlação e de realização. de falta de mercado para a escala 
mundial de produção, o capital produtivo, que não emigroo pua o 
espaço da CEI, não emignuá, senão em dosCS bOmoopáticas, para 

a periferia. cuj~ mercado foi destruído pela pobreza e peiÕs juros 
escOrcbantes das dívidas internas e externas. 
_ Ao contrário do que "pensam'; os "ídiOtas da objetividade" 

da FIESP, a invasão do subsolo pelo capital eslrangeiro, a apro. 
priação indébita de empresas estatais e as privatizações da saúde. 
da educação. da aposentadoria, que já começam a- mostrar seus 
problemas e aplicar golpes em seus clientes e assegurados, ajuda
rão no processo de destruição do mercado interno: as despesas 
com saúde, educação, aposentadoria privada reduzem as rendas 
disPJD.Íveis par.s outros fms, agravando &crise de insufici8ncia de 
demanda, de realização. As empresas privadas Dilo poderilo ser in
defmidamente sustentadas pelo BNDES, pelo assalro ao FGTS. 
pela expropriação do FAT etc. Falidas as empresas nacionais, se
remos obrigados a importar as modernidades que provocam a crise 
de realização cêntrica, que sobram no Japão depois de terem inva
dido a Europa e os Estados Unidos. O NAFTA, ampliado para a 
América Latina (naftalina?), obrigará a periferia sucateada a vol
tar-se para as atividades extrativas. agropecuárias. primárias, de 
onde sairão os parcos recursos para a elite importar o luxo e a mo
dernidade do centro. 

A meio caminho do famigerado Cruzado I. João M. Cardo
so de MeDo, acompanhado de sua inseparável empáf.w.. veio à TV 
3Dllnciar que, com a adoção dos empréstimos compulsórios e do 
FDE. "a dívida pública foi liquidada para sempre.- podem come
morar'', dizia o ilustze campineiro. AgOCa., :FHC repete o mote se
diço e af1Illl3 que sem o Fundo Social de Emergência o "plano" 
não dará certo. Mas, com esses recursos extras. com esta fatia 

'maior da massa de mais~ valia apropriada pelo governo que ele diz 
ser totalmente ineficiente, a danada da inflação será enterrada e os 
problemas sociais serão resolvidos. 'Tudo pelo social", sempre 
emergencial. •• 

Os pacoteiros que cercam FHC conseguiram eleger vinte e 
um governadores do PMDB, ao tempo de Samey. Sua economia 
não é política, é "~conomics" politiqueira. Desejam repetir a mági
ca em proveito do PSDB, após o congelamento de preços no zêni
le, no tcto, pua onde o governo os espanr.oo, e de salários no na
dir, no piso, onde a cormçiÓ defasada e a inllaçio de mais de 40% 
ao mês os fez cair. Como sabia FemandO Hemique Cudooo, a histó-
ria s6 se repete <:ano fazsa. Dosta vez, é a liiisa do plano FHC 2, qu&
rendo !Op<tir a farsa do Cruzado L TiilU história, ''~ristes tiópicoo"_ 

FHC se convenceu de que a avalanche da correnteza impe
rialista. "globalizante", é inexoo\veL Ao invés de lutat"conllll a 
commteza., FHC se entreSa a ela. Ao invés de dar- Dl.11lt'O em faca 
de ponta. FHC segura o cabo do punhal-- "O que nio tem remé-
dio. remediado e~" este é o lema ooulto do governo, que s6 pode
rá ser lido e entendido por aqueles que tenham decifrado ., hiero
glífico FHC. 

Ata da 768 Sessão, em 2 de junho de 1995 
1" Sessão Legislativa Ordinária. da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney e Renan Calheiros. 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

Ademir Andrade- A Carlos Valadares- Arlindo Porto- Bello 
Parga- Beoi V eras- BenllUdo Cabral- C.Sildo Maldaner- Edisa:t 
Lobão- Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira- &peridi.io Amin -

Femando B= - Flaviano Bezena- Flaviano Melo- Freilas Neto 
- GeJ>.liiO Meio- GetsOn Canlaia- Gilvam Borges- Guilbeane Pal
meim - Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Jader Barbalho- Jef
feiSOD Peres- João Fiança- Joilo Rocha- Joel deHollanda -José 
Anuda - José lgnácio - José Samey- Lauro Campos - Levy Dias
LuizAiberto- Marina Silva- Nalxr Juoior- Odacir Soares- Osmar 
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Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Renan CaD:J.eiros- RomeroJuca
Sergio Machado- ValmirOunpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A lista de pn:
sença acusa o comparecimento de 41 Sr.;. Senadores. Havendo nó~ 
mero regimental, declaro aberta a sessio. 

Sob a proteção de Deus, iriiciamos-nossos trabalhos. 

O Sr. t• Secretário em ex=fcio. Seoador V a1mir Campelo, 
procedenl.lleilura do Expediellle. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO PRESIDEmE DA REPÚBLICA 

Submetendo à apn:eiaçio do Senado Fedem! 
no""' indicado pont. cargo rujo pro~ depende de 
sua pmvia aquieSdncia: 

MENSAGEM N"l99, DE 1995 
(n• SIJ7195, oa origem) 

Senhores Membros do Senado Fedenl, 
Nos termos do artigo 84, inciso XIV, combinado oom o ar

tigo 52, inciso UI, letra d, da Constiruiçio Federal, sub""'to à con
sideração do Senado Fedenl o nome do Senbor Gustavo Jorge La
boissiére Loyola para exercer o cargo de Presidente do Banco 
Central do Brasil. 

O Senhor Gustavo Jorge Laboissiére Loyola é pessoa de re- . 
conhecida competência para o desempenho dessa elevada função, 
como se depreende do anexo mrriculum vitae. 

Brasilia, 1° de junho de 1995.- Fernando Henrique Car· 
doso. 

CURRICULUM VJrAE 

- Consultor da Federação Br.osileim das Associaç<les de 
Bancos- FEBRABAN. 

3. Em outubra/89, retomcu ao Banco Central dO Bmsil, 
passando a exero:r a função de Consultor Especial do Gabinete do 
Pn:sidcnte. 

4. Em 15-3-90; é einpossado DO carso de Diretor de Nor-' 
mas e Organização do Sistema FinanCeiro do Banco Central do 
Brasil, função em que permanece até novembro de 1992. · 

S. Nessa função. repeesentoo o Banco Ceniial do Bl1lsil nas 
Comissões, Conselhos e Grupos de Trabalho. a seguir discriminados: 
- Comissão Consultiva de Mercado de Capitãís ~ COMEC 

Portaria n• 269, de 16-5-85 
Perlodo: de maio/85 a curubra/87 

- Conselho de Previdência Complementar- CPC 
Perlodo: de 15-3-85 a 15-10-87 · 
- Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço- CC/FGTS- MI'PS, con:x> Suplente do Sr. Presidente do 
Banco. Lei n• 8.036, de ll-5-90 (DOU de 14-5-90) 

- Comitê Nacional de Habitação - MAS/SecretAria Nacio
nal da Habitação 

Decreto de 4-7-91 
-Conselho Curador do Fundo de Compensação de Varia

ções Salariais- CC/FCVS- MEFP 
Portaria n• 380, de 3-7-90 
- Comissão Especial incumbida de promover o acompanha

mento e o gerenciamento dos recursos destinados ao custeio agri
cola salill 1991/92- MEFP/Secre!Aria Executiva/DAP 

Portarian'650,de 10-7-91 
DOU de 10-7-91 
- Grupo de esUJdos para criaçio de mecanismos altemati

vos de financiamento, atrav~ do Mercado de Capitais à jm>dução 
asropastoril- CVM 

Portaria s/n•, de 21-3-91, do MEFP 
DOU de 22-3-91 

Gustavo Jorge Laboissiire Loyola Previsão: 120 dias 
- Conselho Nacional de Seguros Privados. como Suplente 

Nome: Gustavo Jorge Laboissiére Loyola do Sr. Presidente do Banco- MEFP/SUSEP 
Data de Nascimento: 19-12-52 Decreto n• 94.110, de 18-3-87 e Lei n• 8.056, de 28~-90 
Naruralidade: QOiânia (GO) Lei n• 8.127, de 20-12-90 
Endereço Residencial: Rua "Escobar Ortiz. D

0 615. aparra- Lei 0 o 8.201. de 29-6-91 
mento 41 -Vila Nova Conceição _ Consellio OJrador do Fundo de Desenvolvimento Social 

CEP: 04512-052- São Paulo (SP) _ FDS _ MEFP/SECRE EXECUT!V A:SFN 
Formação Profissional: Economh:ra pela..Universidade de Decreto 0o !93, de 21-8-91 

Brasília, Mestre e Doutor em Economia pela Fundação Getúlio - Plano Diret.Or -do Mercado de Capitais - COmissão para 
Vargas. implementação do Plano Diretor do Mercado de Capitais Brasilei· 

ro-CVM 
FUNÇÕES EXERCIDAS Portaria n"!SO, de 14-3-91, do MEFP 
1. Funcionário de carreira do Banco Cenrra.J. do Bi:asU. apro- ----- --DOU de 15·3-91 

vado em concurso público em 1977. Noperlodo 1977-1987.exer- 6. Em 17-11-92. assume o cargo de Presidente do Banco 
ceu no Banco Central as seguintes funções: Central do Bmsil. onde pennanece a~ 29-3-93. 

- Assistente, no Departamento de Qrsanismos e Acordos 7. Licenciado do Banco Centml do Brasil desde 1"-8-93, é 
Internacionais; --- -- atualmente S6cio-Diretor da empresa MCM Consultores Associa-

- Assessor no Departamento de Organ.ismos e ACordos ln- dos Ltda., sediada em São Paulo. 

temacionais; - - • MISSÕES ESPECIAIS EXERCIDAS 
-Consultor Especial do Diretor da Area Externa; COMO FUNCIONÁRIO DO BANCO CEN'JRAL DO BRASIL 
- Cbefe do Departamento de Normas do M=ado de Capitais. 
2. Em cublbro de 1987, licenciou-se do Banco Celllral do Bn- 1. Participante da IV Reunião da Comissão Assessora para 

sil. tendo exercido as seguintes atividades na iniciativa privada: Assuntos Financeiros e Monetários da Associação Latino-Ameri-
- Diretor Operacional da PLANIBANC Corra tora de V alo- cana <1ç Integração (ALADI), no pet!odo de li a 16-9-83. 

res, de novembro'87 a janeiro/89: · 2 Delegado brasileiro na Vll Sessão do Conselho de Governa-
- Dirctoi' Adjunto do Banco de Investimento PLANIBANC _ do<es do Fundo Jntemacional para o Desenvolvimento Agricola -

S.A., de fevereiro a ourul:.-o/89; . · FIDA, de 6 a 9-lz-83, confcxme Decreto Presídencial de 29-ll-84. 
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3. Participante da V Reunião da Comissio Assesom de As- 3. Curso de Dou10ramento em Economia, realizado com 
suntos Financeiros e Monetários da ALADI, rea!Wida em Monte-__ ~lsa de esOJdos fornecida pelo _Banco Central e pela Fundação 
vicléu (Uruguai), no período de 26-2 a 4-3-84. Getúlio V "'llas, 198U82. 

4. Participante, em Fuerto Plata (Repóblica Domioicana), Tese: A variação de preços relativos em um processo infla-
de 12 a 19-9-84y-das reuniões a. seguir discriminadaS: cionário. 

- VI Reunião da Comissão Assessom de Assunros Monetá.-- LIVRO PUBUCADO 
-da~~ - • 

XXXIX R ·- de Ban n. . , _,. - . PREÇOS RELATIVOS EM UM PROCESSO INFLACIONARIO 
- eumao cos \...C:Dtra.ts Llll..mo-Amencanos Editora da Fu ..J ...... 1r ... Gen1li v 

e Espanha; . n~ o argas 
XXI R ·- de Gov--•- La· A . da RtodeJanerro-1991 - eumao o;;.u.uwvu::S tino- mcncan,OS. 

Espanha e das Filipinas, junto ao FMI/BIRD; - São Paulo (SP), maio de 1995.- ilegível. 
- Reuniio da Junta de Govemadore.> do Centro de Estudos 

Monetários Latino-Americanos: e 
- VII Reunião do Cocselho de Política Financeira e Mooe-

tária da ALADL- - -

(À Comissão de A.uunios Econômicos.) 

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO 

S. Delegado brasileiro da vm Sessão do Conselho de Go- - N" !45195, de 18 de maio, do Ministro das ColDliDicaçõ-
vemadorcs do Fundo ln!<macional Para Desenvolvimento Aglf- es, referente ao Requerimento de Informações n• 545, de 1995, do 
cola- FIDA, realizada em Paris (Fumçã), de 22 a -28-10-84, con- Senador Gilberto Miranda; , 
forme Decreto Presidencial de 19-10-84. _ - N" 3S9!95, de 18 de maio, do Ministro da Fazenda, refe-

6. Participante das reuniões no âmbito do Clube de Paris rente ao Requerimento de !nfOIIllllções n• 446, de f995, do Sena-
(F ) di sã da di 'da dor Jefferson Péres; 

rança' para seus o VI extema da Polônia, noo perío- -· - N" 315/95, de 24 de maio, do '"-'-Iro da Prevt'••nc,·a·· e 
dosde22a23-!0ede24-1!al'-12-84. "~ ~ 

7. Participante das negociações relativas à ITI Fase do Pro- AssiStência Social, rCJerente-iO Requerimento de hirormações n<> 
grama FlDaD.ceiro Brasileiro, nos Estados Unidos da América. de 503, de 1995, do Senador Humberto Lucena; e 
novembro/84 a fevereiro'85. - N" 398/95, de 24 de maio, do Ministro da Fazenda, refe-

8. Participante, como expositor, em Santiago do OJile, do rente ao Requerimento de Informações no 515, de 1995, do Sena~ 
2" Congresso da Federação Ibero-Americana de Associações Fi- dor José Eduaxdo Outra. 

nanceíras, de 5 a 9-S..S5. As informações foram encaminhadas, em c6pia, 
9. Participante do 7' Cu= Intemacion.il de Capijjj,-, reO!izado - aos requerentes. 

em Nova Iorque e Cbicago (EEUU), 00 período de 8 a 18-9-86. Os requerimentos vão ao Arquivo. 
10. Participante do Seminário sobre Regulamentação e Li

beralização do Setor Financeiro, pa[f()Cú:iado peh Banco Muo
dial/IFC, em Cambridge, Massacbusdls (EEUU), de 10 a 15-6-90. 

1 L Representante do Banco Central, como Governador AI
temo, da Ln Reunião de Governadores de Bancos Centrais Lati
no-americanos e da Espanha e XIX Reunião do Conselho de As
suntos F'manceiros e Monetários da Aladi, em Havana, Cuba. no 
período de 5 a 11-3-91. · 

12. Representaóte do Banco-Central, como Governador AI
temo, da LN Reunião de Governadores de Bancos Centtais da 
América Latina. e da Espanha e da XX ReuniãO- do Conselho para 
assuntos Fmanceiros e Monetários. em El Sâlvador (San Salva
dor), de 2 a 7-5-92. 

13. Representante do Banco Central, como Governador AI
temo, da L V Reunião de Governadores de Bã.ncos Centrais dã 
América Latina e da Espanha e da XXIX Rewllilo de Governado
res da América Latina, Espanha e Filipinas ante ó FMUBird e da 
XXI Reunião do Conselho para Assuntos FlDaD.cefróS--e- Monetá
rios da Aladi, Curaçao (Antilhas Holandesas). 

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA 
1. Professor de Análise Macroeconômica I e II de Moedas e 

Banco., das Faculdades Integradas Benett - Rio de Janeiro (RJ), 
198U82. 

2. Professor de Política -Monetárii e de Análise MaCroeco
nômica da Fundação Getúlio V "'ll"' -São Paulo (SP), 1988/89. 

CURSOS REALIZADOS 
1. Bacharel em Ciências Econômicas pelã. Universidade de 

Brasília, 1978. 
2. OJrso de Mestrado em Economia, realizadO com bolsa de 

estudos fornecida pelo Banco Central e pela Fundação Getúlio 
v"'lla5.1980'81. · · 

AVISO 
DE MINISTRO DE ESI'ADO 

N" 219195, de 29 de março, do Ministro da Administração 
Federal e Reforma do Estado, referente ao requerimento de Infor
mações n• 321, de 1995, do Senadoc Gilberto Miranda. 

As infoonações foram encaminhadas, em cópia, ao 
requerente. ~ 

O requerimento vai ao Arquivo. 

AVISO 
DE MINISTRO DE ESTADO 

N" 388/95, de 18 de majo, do Ministro da Fazenda, referen
te ao Requerimento de Informações n° 499, de 1995, dos Senado
res OSmat Dias e Vilson KleiDiibing. 

As jD.formações parciais foram encamiDbadas, em 
cópia, aos requerentes. 

O requerimento aguardará na -Secretaria-Geral da 
Mesa as informações complementares. 

OFÍCIO 
DO t• SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPIJT ADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetas: 

PROJETO DE ÚÚ DA CÂMARA N° 78, DE 1995 
(N° 3.8IlJ93, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da RepúbHca) 

Altera dispositivos do Código de Processo Ci .. 
v.il, relativos ao procedimento sumarissimo. 



26 ~AIS 00 SENADO FEDERAL Junho de 1995 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os arts. 275 a 281 da Lei n° 5.869. de !! de janeiro 

de 1973- C6digo de Processo Civil. sob a rubrica ''Capítulo m
Do procedimento sumário11

, passam a vigorar Com a seguinte reda
ção: 

vistas nos arts. 329 e 330: I e II, será designada au
diérlciif de instrução e jUlgamento para data próxima:, 
não excedente de trinta dias, saJvo se houver determi
nação de perícia. 

Art. 279. Os atos probatórios realizados em au
diência poderão ser documentados mediante taquigrafta, 
estenotipia ou outro método hábil de documentaçio, fa

. zCndo..sc a respectiva t.ranScrição se a detemúnar o j.Iiz. 

"Art. 275. Observar-so-á o procedimento sumá-
rio: 

Ii:_-;;;:;;;:7is:;-;;:.i";~-q;~~;j;·;~;.;; .. --...... Parágrafo único. Nas comarcas ou varas em que 
a) de !IImldamento rural e de paiCCria agricola; não fa: poosível a UtqUigmfia, a estenotipia ou outro mé-
b) de cobrança ao cond6mino de quaisquer quan- todo de documentação, os depoimentos serio reduzidos 

tias devidas ao condomínio; - a termo, do qual const.ará apenas o essenciaL 
c) de ressarcimen<o por danos em tm<llo url>ano Art. 280.No ~ento snmário: 

ou nístico; I - não será admissível açio declamtória inciden-
d) de ressarcimento por danos causados em aci- tal. nem a inteJvenção de terceiro, salvo assislêDCia e re-

dente de veículo de via terrestre; curso de terceiro prejudicado; 
e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos II- o perito terá o prazo de quinze dias para apre-

causados em acidente de veiculo, ~ssalVados os casos sentaçio do laudo; 
de processo de execução; UI - das decisões sobre matéria probatória, ou 

f) de cobrança de honoráriOs dos profissio- proferidas em audiência, o agravO serii sempre retido. 
nais liberais, ressalvado o disposto em legislação Art. 281. Findos a instrução e os debates orais, o 
especial; juiz proferirá senteilça na PróPria audiência-oo -no prazo 

g) nos demais 'casos previstos em lei;. de dez dias.'' - --

Parágrafo úD.ico-. Este procedimento nio será ob- Art. 2° Fica revogado o § 2° do art. 315, passando o atual § 
servado nas ações relativas ao estado e à capacidade das 1 o a panígrafo único:-
pessoas. Art. 3° A expressão "procedimento sumarlssimo", constante 

Art. 276. Na petição inicial, 0 autor apresentará 0 de dispositivos do Código de Processo Civil, é substittúda pela ex
rol de testemunhas a, se requerer pericia, formulará que-- ·pressão "procedimenlO sumário". 
sitos, pcxiendo indicar assistente técnicO: - -- Art. 4° Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de 

Art. 277. O juiz designará a audiência de concilia. sna publicação. 
ção a ser realizada no prazo de trinta dias, ·cruu:ido-se o 
réu com a antecedência mínima de dez dias e sob a ad· MENSAGEM N'238, DE 1993 
vert.Sncia Prevista no § 2° deste artigo, determinando o Senhon::s Membros do Congresso Naciooa.l, 
compaxecimento das partes. Sendo ré a Fazenda Pública, Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, subme-
os prazos colltar-sc-io em dobro to à elevada deliberação de Vossas Excelências. acompanhado 

§ 1° A conciliação será reduzida a termo e ho- de Exposiçio de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Jus
mologada por sentença, podendo o juiz ser auxuliado tiçit., o texto d6 projeto de Jei que "Altera dispositivos do C6di-
por conciliador. go de Processo Civil~ relativos ao procedimento sumário". 

§ 2° Oeixando injustificadameote o réu de campa- Brasília, 7 de maio de 1993.-ltamar Franco. 
recer à audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos ale-- Excelentíssimo SCD.hor Presidente da Repiblica, 
gadoS na petição inicial (art. 319), salvo se o contrário "Submeto A elevada consideração de Yossa Excetencia o 
resultar da prova dos autos, proferindo o juiz, desde anexo projeto de lei, que cuida da reforma do Código de Processo 
logo, a sentença. Civil, no que se refere ao procedimento amalm.ente denominado 

§ 3° As partes comparecerão pessoalmente à au- suma.dssimo. 
diéncia, podendo fazer-se representar por preposto com 2. A proposta resulta de estudos efetuados_ pelo Insti-
poderes para transigir~ - tuto Brasileiro de Direito Processual e pela Escola Nacional 

§ 4° O juiz, na audiência, decidirá de plano a im- de Magistratura, com amplo apoio -do Ministério da Justiça, 
pugnação ao valor da causa ou a controvérsia sobre a que, buscando democratizar a reforma do ordenamento cedi
natureza da demanda, determinando, se for o caso, a ficado, realizou numerosos encontros e simpósios. Seu texto 
cooversão do procedimento sumário em ordiriário.. básico, amplamente divulgado, mereceu análise de advoga-

§ 5° A convenão tam~m ()C()[Iefá quando hoovc:r dos, magistrados, representantes do Minist~rio Público e 
necessidade de prova técnica de maior complexidade. professores. 

Art. 278~ Não obtida a conciliação, oferecerá o 3~ A redação fmal do projeto foi elaborada por uma co-
réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral, missão de especialistas na matéria, sob a coordenação dos Mi
acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, nistros Sálvio de Figueiredo Teixeira (presidente) e Athos Gus
se tequerer perícia, formulará seus quesitos desde mão Carneiro, secretariada pela Desembargadora Fátima Nancy 
logo, podendo indicar assistente técnico. -Andrigbi, e contou com a participaçãO-dos professores Ada Pel-

§ 1° É lfcito ao réu, na contestação, formular legrini Grinover, Celso Agricola Barbi. Humberto Theodoro 
pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos Júnior, José Carlos Barbosa Moreira, José Eduardo Carreira 
fatos referidos na inicial. Alvim, Kazuo Watanabe e Sérgio Shaione Fadei, levadas em 

§ 2° Havendo necessidade de produção de pro- consideração as inúmeras criticas e sugestões recebidas no am
va oral e não ocorrendo qualquer das hipóteses pre- pio debate. 
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4. A proposta ora encaminhada diz respeito ao procedi- ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉ-
mento que o Código de Processo Civil denominou, impropria- RIO DA JUSTIÇA N" 161,13-4-93 . 
mente, de "sumaríssimo". máxime ante a adoçio de um proce- 1. Síntese do problema ou da situação que rec1ama provi-
dimento realmente sumaríssimo para as causas processadas pe- ciências: 
rante os Juizados Especiais previstos no art. 98 da Constituição 2. Soluções a providências coo.tfdas no ato nonnativo ou na 
Federal. medida proposta: 

5. Embora as normas vigentes possam. à primeira vista. rea- 3. Alternativa existente às medidas ou atos propostos: 
lizar o ideal de concentração e oralidade, na aplicaçio revelam de- ProjeiD de Lei n• 4636, de 1990, da Deputada Rito Camato, 
feitos de tJL! monto que advogados militantes e a própria doutrina que dispõe sobre o acréscimo de § 6' ao art. 20 do Código de Pro-
estio a exigir urgente refommlação. cesso Civil". 

6. Os maiores defeitos da atual sistemática residem na im- -Projeto de Lei n° 114, de 1992,doSenador Márcio Lacer-
possibilidade do julgameniD antecipado da lide - quiçã a maior da, que a=sceota parágmfo ao art. 20 da Lei n' 5869, de 11-!-73 
conquista do Código de Processo Civil em vigor-. e na inclusio. - Código de Processo Civil". 
no rol das causas que autorizam o proceCimento sumarlssimo, de - Projeto de Lei n° 969, de 1991 do Depuado Osvaldo 
ações que demandam provas complexas e demoradas. Outrossim, Melo que acrescenta palágmfo ao artigo 45 da Lei n• 5869, de 11 
a intervenção de terceiros se tem revelado como causa freqüentfs- de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
sinta de procraslinaçio do processo, descaracterizando totalmente -Projeto de Lei n' 101, de 1991 (PL 475191, na Ciman 
suas pretendidas sumariedade e simplicidade. dos Deputados). do Deputado Jurandir Paixão, que dá nova reda-

7. Dentre as alterações propostas, merecem destaque: ção ao artigo 38 do Código de Processo Civil. -· 
a) o procedimento passa a denominar-se "procedimento su- _ _ - Projeto de Lei n°4631. de- 1990 da Deputada Rita Ca-

mário"; - --- - mata, que acrescenta parágrafo ao art. 20 do Código de Proces-
b) é racionalizado o elenco das causas sujeitas -ã-esse proce- so Civil. 

dimento. afastando aqueles que normalmente exigem umcoD1Iadi- -Projeto de Lei n° 1216, de 1988,do DeputadoSolon Bor-
t6rio de maior amplitnde (art. 275, § 2"); ges dos Reis, que acrescenta palágmfo ao art. 33 dO Código de 

c) a JX)Ssibilidade de realização de prova pericial é mantida, Processo CiviL 
mas com sugestões simplificadoras e a previsão _c.!~ COI'!vers!o do -Projeto de Lei n° 969, de !991, do Deputado Osvaldo 
procedimento sumár_!o em OidináriC? nos casos em que é necessária Melo, que acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei n° 5869, de 11 de 
prova técnica de maior complexidade (art. 276,277, § S', 278, _janeirode1973-CódigodeProcesscCivil.-
280, 1etm b ); 4. Cuslos: 

d) para. permitir m:iior-eficiência ilo rito sUmário, é prevista 5. Razões que }.lstificam a urgência: 
uma audiência inicial de conciliação, para a qual seni o rW previa- 6.lmpacto sobre meio ambiente: 
mente citado. Com a adoçã.o de pr.itica cuja efici~D.cia foi compro- 7. Síntese do Parecer Juridico: 
vada nos Juizados de Pequenas Causas, o juiz "poderá'' ser auxilia
do por conciliador (art. 277, §§); 

e) nào obtida a conciliaçio nessa audiência preliminar será 
a defesa oferecida de imediato, possibilitando-se na oportunidade, 
a extinção do processo (art. 329) e o julgamenlo antecipado da 
lide (art. 330). Se necessãtio, designará à juiz audi~ncia de instru
çio e julgameniD (art .. 268 e § 2'): . 

f) pelo código vigente é proibida a reconvenção no 
procedim.ento·dito sumarlssimo (art. 315, § -20), o que moti
va, com extrema frequSncia o ajuizamento de I.Ções conexas 
v.g., nos acidentes de trânsito por colisão ~~veículos e da
nos recíprocos. O prOjeto resolve o problema permitindo em 
ação "dúplice", que o réu, na contestação, formule pedido 
em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos (art. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

lns1ltui o C6dfgo de Processo Civil 

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

1trutovn 
Do Pro...,. e elo Procedimento 

CAPÍTULOID 
Do Procedimento sumariW.mo 

278, § 1'); .. __ .. _ . Art.275.0bservar-se-áoprocedimen1Dsumarlssimo: 
g) o projeto incotpom. os ~odemos métodos de documenta- I- nas causas, cujo valor não exceder 20 (vinte) vezes o 

çio processual (art. 279); maior salário minimo vigente no Pais; 
h) afastando como já foi referido a maia causa de Jentidio e II- nas causas, qualquer que seja o valor. 

"~'; dO procec;rnento su:mário, -o projeto veda a inter- a) que versem sobre a posse ou domínio de coisas m6veis e 
venção de terceiro, exceto nos casos de assistência e de recur:sqs de de sei09Venles; 
terceiro prejldicado (art. 280, letm a). Evidente que eventuais pre- b) de arrendamento rural e de pm:eria agricola; 
tensões regressivas seiio exercidas em demanda autôncma.; c) de responsabilidade pelo pagamento de imp::lstos, taxas, 

f) o projeto, em atitude realística, estabelece que a sen- contribuições, despesas e administrações de prédio em condomí
tença será. proferida na_ audi~ncia, ou no subsequeOte decénio nio; 
(art. 231). d) de ressan:imento por danos em prédio urbano ou IÚstico; 

8. Acredita.odo que o projeto, resultante de longo debate, 
cootribuirá pam uma melhor distriOOição de justiça. como exige os 
jurisdicionados, tenho a honra -de apresentá-lo ao descortino de 
Vossa Excelência. 

Atenciosamente, Mauricio ~a. MiniStro &-Justiçá. 

e) de reparação de dano causado em acidente de veículos; 
f) de eleiçio de cabecel; 
g) que tiverem por objet:o o cu~ento de leis e posturas 

municipais quan~ à distância e.D4'e prédios, plantio de árvores, 
Construção e conseiVaçio de tapumes e paredes divisórias~ 
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h) oriundas de comissão mercantil, condução _e transporte, 
depósito de mercadorias~ gestão. de negócios. cor.D:~to._ ~dato 
eedição; · - o 

i) de cobrança da quantia devida a titulo de retribuição ou 
iodenização, a depositário c leiloeiro; 

§ 2° Não se admitirá reconvenção nas causas de procedi-
mento sumãrissim.o. · 

.......................................... ": ................ ____ _._,_ .......... _. ___ _ 
j) do proprietário ou inquilino de um prédio para impedir, 

sob cominaçio de multa, que o dono ou inquilino do prédio vi.zj- -
nho faça dele uso nocivo à segurança, sossego ou saúde dos que 

-- ;w,) 
(À Comissão de Constituição, .lustiça e Cidada.-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"79, DE 1995 naquele habitam; -
I) do proprietário do ptédio e!IC11lvado pam lbe ser permiti

da a passagem pelo pr&Jio vizinho, ou para restabelecimento da 
servidio de caminho, perdida por culpa sua; 

m) para a cobrança dos bononirios dos profissionais libe
rais, ressalvado o disposto em legislação especial. 

Parágrafo único. Esse procedimento não seni observado nas 
ações relativas ao estado e 1 capacidade das pessoas. 

Art. 276. Na petiçlo inicial, exporá o autor os fatos e os 
fundamentos jurídicos. formulará o pedido e indicará as provas, 
oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Art. 277. O juiz designará a audiência de instrução e ju 1-
gamento. deferindo as provas que nela houverem de se produ
zir. 

Art. 278. O réu será citado para comparecer à- ãi.Jdiência 
que não -se realizará ein prazo inferior a 10 (dez) dias contados 
da citação, nela oferecendo defesa escrita oU oral e produzindo 
prova. 

§ 1 o Na audiência. antes de iniciada a instrução, o juiz 
tentará. conCiliar as partes, observando-se o disposto no art. 
448. 

§ 2" Se o réu pretender produzir prova testemunhal, deposi
tará. em cartório. 48 (quarenta e oito) horas antes da audiência, o 
rol respectivo. 

Art. 279. Os .depoimentos das partes e das testemunhas 
serio reduzidos a termo, do qual constará apenas o essen
cial. 

Art. 280. Finda a instrução, o juiz dará a palavm ao advoga
do do autor e ao do réu, bem como ao representante do Ministério 
Pllblico - quando este tiver de funcionar - sucessivamente. pelo 
pazo de 10 (dez) minntos, pam alegaçõeo f1111ÚS. Em seguida pro
ferirt a sentenÇa rnidesignará data para sua Ieitum no prazo máxi
mo de S (cinco) dias. 

Art. 281. No procedimento sumaclssim.o, todos os atos, des
de a propositura da ação até a sentença, deverio realizar-se dentro 
de 90 (noventa) dias. 

rtruwvm 
Do Prooedimenlo OrdiDiirio 

CAPITuLO II 
Da Resposta do Réu 

(N' 3.849193, na Casa de origem) 

Dispõe sobre autorização para foncionameuto 
e cadastramento de empresas destinadas ao desmon
te de veículos auto motores e dá outra5 providêndas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I" Dependen\ de autorização do órgão público compe

tente a instalação e funcionamento de empresas que se dediquem. 
total oo parcialmente, a operação de desmonte de veiculos, aliena-
ção de suas peças oo sucata. _ 

Art. 2" A autorização somente será concedida após o JXOCn-
cbimento dos seguintes requisitos~ --

I - comprovação do registro do contr.t.to social ou deii19.Í$ 
atos constitutivos da empresa; 

II- expedição de alvará dispondo sob!e a instalação da em-
presa em local permitido;_ e _ 

m - apresentação do livro de registro de comercialização 
de peças e acessórios de veiculas desmoota.dos. 

§ 1" A autorização de quelnla este artigo vigora!á pelo pmzo 
, de 2 (dois) anos, contados de sua expedição, podendo ser prom>
gada por iguais pelfodos sucessivos, a requerliÍlei:tto do autoriza
de>. 
- § z· o requerimeolQ de protrogação a que se refere o paní
grafo .interior deverá estar acompanhado dos documentos referi
dos nos incisos do caput deste artigo e ser apresentado ~ últi
mos 6 (seis) meses de vigência da autorização, al~m das eertidões 
negativas criminais dos sócios da empresa. 

___ Art. 3" O livro de comercialização de peças e acessórios de 
veículos desmontados a qu~ se refere o incisO m do artigo ante
rior, além de outms exigeocias constantes da n:gulamentação de.. 
trânsito, conten\ infonnaçõeo relativas a: 

I- identificaçio dos ve!culos e, quando for o caso, das pe-
ças ,adquiridas. estocadas ou vendidas; e . 

n - identificação civil e fJSCal das pessoas que vendam ou 
adquiram produtos de empresas de desmonte, indicando, inclusive, 
as peças vendidas ou adquiridas. 

Art. 4° A efetiv:içio do desmonte somente poderá oc:oner 
após realização de coosulta ao 6<gão oficial oompetente sob!e a 
proced&lcia do veículo, acompmbada, pam =!bimento, do res
poc:tivo certificado de registro. 

Parágrafo único - A não observância do disposto neste 
artigo sujeitará o infrator a imediata interdiçio administrativa e -
ã.preeosio dos veiculas e peças cuja procedl!ncia seja dcsconhe· 
cída, at6 que se esclareça a licítilde de sua origem e comerc:iali-

-··---·-··-··----·-·-·-··-··-··------·----··-··-··-··-··--··-- · zação. 

SEÇÃON 
Da Reconvenção 

Art. 315. O réu pode :reconvii' ao autor no mesmo processo, 
toda vez que a reconvenç:io seja conexa com a açã.O Prin.cipaf oo 
com o fundamento da defesa. 

§ I 0 Não pode o réu, em seu próprio nome. ~~ao au
tor, quando este demandar em nome de outrem. 

Art. s• A violação de qualquer dos dispositivós desta lei 
constitui c:rime de ação pública, punido com pena de 1 (um) a 3 
(tles) aoos de detenção, e mulla. 

Art. 6° As autoridades administrativas que tiverem conheci
mento de crime previsiD nesta lei, inclUSiVe em autos e papéis que 
cooheeerem, sob pena de responsabilidade, remden1o ao Minislé
rio Público os elementos comprobatórios da infra.ção, para instru
ção do procedimento criminal cabiveL 
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Art. 'r Em tudo o mais em que couber e não coot..taiiar os 
artigos desta lei, aplia.r-se-io o C6digo Penal e o Código de Pro
cesso PenaL 

Art. 8• As empresas já existentes procederãÓ, no praw de 
180 (cento e oitenta) dias contados da regulamentação desta leL à 
regularizaçio de suas atividades. 

Art. 90 O poder Executivo Iegulamenrl.rá estã lei no pmzo 
de 90 (noventa) dias contados de sua publicação. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. II. Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 80, DE 1995 
(N° 746191, na Casa de origem) 

(De iniciativa do P=idente da República) 

Modifica os Incisos II e IV do art. 3" da Lei 
n° 8.090, de 13 de novembro de 1990, que altera a 
estrutura básica da Secretaria de Ciência c Tecno
logia da Presidência da RcpúbUca c dá outras pro
vidências. 

O Congn:sso Nacionaldecma: 
An. l 0 0s incisos II e N doart. 3°da Lei D

0 8.090, de 13 de 
novembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte reda.çio: -

IIArt. 30 ·--··-··--··----·-··----·-·---·-

Brasilia,25 de abril de 1991.- Fernando CoDor. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.090, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1990 

Altera a estmtura básica da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia da Presidência da RepúbHca e 
dá outras providências. 

Art. 3° O CCT é constituído dos seguintes membros~ 

_ _n- um representante do: 

a) Ministério das Relações Exteriores: 
b) Ministério da Educação; 
c) Ministério da Saúde; 
d) Ministério da Economia,' Fazenda e Planejamento; 
e) Ministmo da Agricultura e Reforma Agrária; 
f) Ministério da Infra-Estrutura; 
g) Estado-Maior das Forças Annadas; 

N - seis representantes das comunidades científica, tecno
lógica e empresarial, designados pelo Presidente da República, a 
partir de listas Uiplices apresentadas pelo Secretário da Ciência e 
Tecnologia. 

--·-··--·-··-··----··-··-·-·-·-··-··-··-·--.-.. ..-.-... -.-........ -... --.-........ _,, .. ~ .................. _______ , .......... ______ ,,_,,, ... 
U- um representante de cada um dos seguintes . ··-··············-······-·······-·-·-··-··--··--··-·-.. ··-····-· .. -··-··-·-···· órgãos: - -

ção. 

na!: 

a) Ministério do Plaoejamento e Orçamento; 
b) Ministério da Justiça; 
c) Ministmo das Relações Ex.,riOIOS; 
d) Ministério da F112enda; 
e) Ministmo dos Transpóites; 
f) Ministério da Agricullurn, do Abas.,.imento e 

da Refonna Agrária; 
g) Ministério da Educação e do Desporto; 
h) Ministério da Saúde; 
I) MiDistmo de M)nas e Energia; 

. j) Ministmo daS Comunicações; 
I) Ministério da Ciência e Tecnologia; 
m) Estado-Maior das Forças Annadas. 

IV - oito representantes das comunidades cientí
ficas, tecnol6gica, empresarial dos trn.balhadores; desig
nados pelo Presidente da República a partir de listas trl
plices apresentadas pelo Ministro de Estado da Ciência e 
Tecnologia." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publica-

MENSAGEM N" 182 

Excelentissimos -Senhores Membros do- CÕn8fesso Nacio-

Nos termos do artigo 61 da -ConstituiçãO Federal, te
nho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas 
Excelências o anexo projeto de lei que "modifici-oS incisos 
II e IV do art. 3"0 da Lei n° 8.090, de 13 de novembro de 
1990, que 'Altera a estn!tura básica da Secretaria da Ciência 
e Tecnologia da Presidência da República e dá outras Provi-
dências". - · 

(À Comissão de Consliluição, Justiça e Cidada~ 
nia.) 

OÁCIO 
DO DIRETOR-GERAL 

SfNO, de 16 de maio do corrente, do Diretor-Geral do Sena
do Federal, referente ao Requerimento n• 418, de 1995, do Sena
dor Jáder Barbalbo. 

As infonnações foram encam.i:Dbadas, em cópia, 
ao .requerente~ 

O ~uerimento vai ao ArquiVo. 

PARECERES 
PARECER N• 347, DE 1995 

Da Comissão de Fiscali711ção e Controle; sobre os 
esdarecimentos prestados pelo Poder Executi.vo ao em
préstimo .conoedido pelo Banco Naclooal de Crb:lito 
Cooperativo (BNCC) à Cooperativa Agroiodustrlal do 
Vale do Rio Guaporé Lida (Copa-guaporé~ 

Relator: Senador Coutinho Jorge 
Antes de apresentar o Relat6rio quero deixar registrada a 

miDba estr.mheza em relação ao fato do processo não conter ne
nhum documento enCaminhando a matéria ao Senado Federal. Ig
noramos, portanto, a sua origem se do Legislativo ou do Exeruti
vo. Sugerimos que se adote maiores cuidados para que o fato não 
mais suceda. 

São submetidas à apreciação desta Comissão de Fiscaliza
ção e Controle os esclarecimentos prestados pelo Poder Executivo 
da União sobre o empréstimos con_cedido pelo Banco Naciooal de 
Crédiio Cooperativo (BNCC) à Cooperativa Agroiodustrial do 
V Ale do Rio Guaporé Ltda (Coperguaporé), em 1987. 
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Face às criticas ieCebidas pela imprensa. o então gestor dos § 3° É obrigatória ·a inseiçio da letra do Hino Na-
negócios daquela instituição fmanceira. Dr. Dejandir Oalpasquale, cional nas capas dos cadernos escolares distribuidos 
houve por bem prestar os esclarecimentos através de Exposição de pelo Ministério da Educação." 
Motivos n• I 04, de 18-10-93, dirigida ao Senhor Presidente da R e- A proposta apresenta como }lstificação 0 fato de que 
pllblica, quando exercia o cargo de Ministro da Agrieultura, do "(--)grande parcela da população gmsileira ignO-
Abastecim.ento e Reforma Agrária. ra até mesmo a letra do Hino Nacional. E comum e até 

A aludida Exposição de Motivos foi submetida à apreciação vergonhoso constatmooS que, dulante as cerimõminas 
da Advocacia-Geral da União. que requereu ao Sr. Ministro Clefe públicas, só uma maioria insigilificante consegue balbu-
cia Secretaria de Administmção Federal melhores dados que per- ciar alguns de seus tJ:echos." 
mitissem.-mais acumdo exame em tomo da mat6ria. 

Assim. de posse de um dossiê enviado pela SAFe elabora- ll- Voto 
do pela área de cootrole de operações do BNCC, com relato cir- É louvável a preocupação em difundir a letra do Hino N~-
cunstanciado sobre o curso de empréstimo e cópia dos documen- clonai. o que naturalmente contribuiria para que maior número de 
tos pertinentes. a Advocacia-Geral da União elaborou um exausti- pessOaS pudesse cantá-lo integralmente nas cerimônias póblicas. 
v o paxecer com as seguintes conclusões: A proposiÇão nio contraria nmb.um dispositivo constitucional. 

1 ") sob qualquer ángulo, pc :,, que se examine a questio, En!retanlo, quanto à técnica legislativa, a detmninaçio de se imprimir 
não há como reputar ilícita a operação do BNCC à face do paren- a letra do Hino Nacional nas cal'!' dos cademos distnbuidos pelo 
tesco apcotado (porticipoçio de seu r.Jho na Copergnaporé); MEC não cabe como potágrafo ao art.-25 da mencionada lei, pois este 

20) no tocante à operaçio em si em todos os seus trAmites, trata das condições de exerução do Hino Naciooa.l. 
não bá como negar algumas falhas petpetradas em desacordo com Assim. diz o art. 25: 
a boa técnica bancária, por sinal apontadas pelo órgão técnico do "Art. 25. Será o Hino Nacional exerotado: 
BNCC. Não vai dai, porém, se possa imP'llartais anomalias ao en- I- Em continência à Bandeira Nacion8l e ao Presidente da 
tão presidente do BNCC, ainda mais que elas, em grande parte, in- Repiblica, ao CoJJgiesso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, 
tegram a rotina dos bancos na prática 0... inovações que facilitem quando incmporados; e nos demais casos expressamente determi
ou acelerem a ptática das operações de crédito. nados pelos regulamentos de continência ou cerimônias de corte-

30) de resto, não vemos de toda a documentaçio examinada, sia internacional; 
referente a operação, dado algum que pudessem compremeter a · II - Na ocasiio do hasteamento da Bandeira Nacional, pie-

gestão do Dr. Dejandir Delpasquale. N.ão houve interferência sua visto no parágrafo único do art. 14." 
direta em qualquer movimento da rolagem da dívida., a qual a nos- · Ora. a impressão da letra do Hino Nacional em capas·de ca
so ver, se pautou até em termos razoáveis, tal a preocuptçio do demos, ainda que para o loo.vável flm de J:!lCmorização da mesma, 
Banco em obter maiores garantias e em evitar evenb.Jal nulidade não está compreendida entre os procedimentos de sua exeruçio. 
do título. como foi o caso da cédula ruml hipotccáriã. Por-outro lado. quanto ·ao mérito, julgamos que medida des-

Camo vemos, inexistem ·provas comprobatórias de ilicitude se porte não deveria ser tomada a partir de lei. mas sim deixada ao 
da operação de crédito eo"" BNCC e a Copergnaporé, bem oomo, âmbito de decisão de portaria do Minislério da Educação e do 
sobre a participação direta de seU Presidente n:a. concessio e na ro- Desporto. Pois -a utilização das capas de cadernos editados pelo 
!agem do crédito. MEC exclusivamente para a divulgação do Hino Naciooal, consti-

Dessa forma, a nosso ver, cabe a esta doota Comissão de tuir-se-iaemreslriçãodesnecessária.Porqueessesespaçosnãopo-
Fiscalizaçio e Controle promover o arquivamento da I:Ila1&ia. deriam evetualmente ser utilizados para outras campaDhas de caiá-

Sala das Comissões, 25 de maio de 1995.- Antônio Carlos ter igualmente educativo e que pcx:leriam tomar-se conjuntural:
Valadares, Presidente, em exercfcio - Relator- Coutinho Jor• mente necess.trias, como prevenções de doenças e Outras. 
ge- João Rocha- Gilberto Miranda - Jadcr Barbalho - Fran.. Em face das razões expostas, opinamos pela rejeição da 
cdino Pereira --Josaphat Marinho -Flaviano Melo - Edlçon proposta.. 
Lobão-LuisAlbertodeOUveira. Sala das ComiSsões, 23 de maio de 1995.- RobertA> Re-

PARECER N• 348,DE 1995 

Da Comissão de Educação, ao PrOjeto de Lei 
da Cimara D0 127}12, que •acrescenta parágraro ao 
artigo 25 da Lei D0 5.700, de 1° de setembro de 1971, 
que "dispõe sobre a forma e 11 aprcsco.tação dos sím .. 
bolos naàonais c dá poutras providências." 

Relator: Senador José Fogaça 

I- Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n• 127/92 (Projeto de~ Lei o• 
977/91, na ('..asa de origem). de autoria do nobre Deputado Rober
to França; obriga a inserção da letra do Hino Nacional nas capas 
dos cademos escolares dislribuídos pelo Ministério da Educação. 

o Projeto determina a adíção dó seguirile paragraro·ã Lei n° 
5.700'71, mnnemdo como§ 3°, renumerando-se os demaís: 

"Art. 25 ... -··---··-.. -··-.. - ...... - •. - ....... .' ... .' .......... .. 

quião, Presidente - José Fogaça, RelaiOr- Marina Silva - Mar .. 
lucc Pinto- Emilla Fernandes- Carlos Wilson- Jefferson Pe-
res -Sérgio Machado - Hugo Napoleão - Arthur da Távola -
Gc['SQD Camata - Lúcio Alcântara - Jader Barbalho - Reno 
Parga- Coutinho Jorge .. 

PARECERN•J49,DE 1995 

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n° 78, de 1993 (n° 296, de 1991, na 
Casa de origem) que "Discip6na as propagandas de 
fdmes eróticos nos veículos de comunicação de massa 
~dá outras providências". 

Relator: Senador João França 
De autoria do nobre Deputado Costa Feneira. vem a exame 

desta Comissão o Projeto de Lei- da Câmara n° 78. de J 993 (n° 
296-B. de 1991, na origem) que ''Disciplina as propagandas de ftl. 
mes eróticos nos veículos de comunicação de massa e dá outras 
providências''. 
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A medida proíbe a propaganda comercial de filmes eróticos Nota-se, pelo exposto, a existência de instrumentação le-
ou wtras que se constituem em atentado à moral e aos bons costu- gal suficiente para coibir os inegá-Veis descomedimentos que 
mes. através de cartazes e veículos de comunicação de massa; res- vêm sendo praticados na expressão artislica e de comunicação 
tringe a exibição de fUmes er6ticcs a locais reservados e. se pela ultimamente. A obscenidade e a pornografia e, porque não, a 
televisão, após as 22 horas, com indicação da faixa etárià a que se violência, d~ve~ ser repudiadas pela própria opinião pública 
recomendam; e estabelece penas pecuniárias aos in.fra.tores, nos que detém o direito de se defender por meio dos recursos juri-
montantes que especifica. .. ____ __ dicos clisponfveis. 

O projeto em exame envolve, a nosso ver, questões peculia- O projeto de lei em exame, no entanto, trata de, a pretex-
res a uma sociedade ainda às voltas com a_ legitilgaçio de sua inci- to de proteger a moral das pessoas, proibir pura e simplesmente 
píente democracia.. quais sejam, os limites entre_ a ~herdade de in- a propaganda atentatória aos bons costumes, em evidente ~so 
formação e o respeito aos ~itos e valores do público ~ptor de condenação aprioristica. A medida, talvez inadvertidamente, 
(ouvinte, telespectador ou ieitor), e:cCessos e abusos cometidos pe- reinstitui a censura prévia".~ eli.miri&da pela CoD.stiluição. exigin
los meios de comunicação eleuónicos em suas programações. me- do, por conseqüência, a reedição da burocracia censória para 
canismos de defesa da sociedade contra a m!dia e, acima de tudo, a fiscalizar com antecipação todas as propagandas a serem veicu
questio da censura. Busca, ainda, a sociedade brasileira o ponto de ladas. 
equilíbrio entre os excessos que se seguiram à abertura política e Há outro perigo, no entanto: ao pregar a censum para casos 
as restrições impostas sob a égide da censura durante o periodo -de pornografia ou obscenidade, ,a proposição cria um universo 
autoritário. Observã-se, e.m muitos casos, uma interpretação equi- propício c\ ocorr&tcia do arbítrio, do controle, porque a avaliação 
vocada da liberdade reconquis~ como se. agora, ~dq fosse per-,.. do que _são valores éticos ou não c~porta_ uma gama variada de 
mitido mostrar, dizer, expressar. E certo que a Constituição Fede- intetpretações subjetivas, que dependem daquele a quem caberá 
ral. em seu art. 5°, inciso IX. estabelece ser ''li~ a expressão da julgar. 
ativídade intelectual, artística, cienlifica e de comunicação, incJ.e.. Pretende, ainda. a medida. restringir a exibição de filines 
pendentemente de censura ou licença", vedando, mais adiante, em eróticos a salas especiais, como se a freqúência aO c4lema não de
seu art. 220, § 2°, 11toda e qualquer censura de natureza política, pendesse única e exclusivamente da opção do espectador sobre a 
ideológica e artística11

• Tal direito concedido pressupõe, entretanto, qual não cabe ao legislador inteiferir. 
observância a deveres mínimos exigidos do cidadão para com a Neste sentido, em que pese ao texto constitucional 
sociedade. De um lado, há o direítQ_do çidadão de receber uma in- remeter à lei federal a regulamentação das diversões e es
formação de qualidade; de outro, o dever do artista, do comunica- petáculos públicos e a defesa ctmtra programações de rá
dor, de não transgrediras fronteiras do senso médio comum. · dio e televisão que contrariem as finalidades educativas, 

Dentro deste princípiO de liberdade comresponsabili~. a artísticas, culturais e informativas, além dos valores éti
legislação ordinária brasileira, através do Código Penal, já. oferece cos e sociais da pessoa e da família, consideramos serem 
instrumento de defesa contra abusos cometidos contra a moral e os necessários princípios _ ;DC?~emos, .~ot~dos _ de conteúdo 
costumes vigentes. Estabelece, em seu Capítulo VL arts. 233 e científico correto e de eficácia jurídica. Cabe, sim, ao Po-
234, penas de multa ou detenção para os que distribuam, exibam der Legislativo, o papel de dar forma legal às demandas 
publicamente, ou vendam revistas, estampas ou objetos de caráter da sociedade, mas mediante uma legislação exaustivamen
obscencr. façam ou promovam representação de cará.ter obsceno te discutida e amadurecida, que não signifique limitação 
em teatro, cinema, televisão, ou os que realizem pelo rádio, ou ao de idéias, restrição ao conheCimento ou à opção de esco-
vivo, audição ou recitação de igual caráter. lha. 

Da mesma forma, a Lei n° 8.()69, de 13 de julho de 1990, _ À vista do exposto, somos de parecer contrário à aprovação" 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus do Projeto de Lei da Câmara n• 78, de 1993 (n°296-B, de 1991. na 
arts. 76 e 25~ prevê penalidades para abusos cometidos pelas origem), opinando pela sua rejeição. 
emissoras de rádio e televisão em suas programações. Sala das Comissões, 23 de maio de 1995.- Roberto Re-

Por outro lado, o Código Brasileiro de Auto-Regula?J1CD.ta- quião, Presidente - João França. Relator. Emília Fernandes 
ção Publicitária; inStituído por iniciativa de entidades repre- (contrário)- BeHo Parga- Leomar Quintanilba- Marina Sil
sentativas da área, e que regula a propaganda comercial no País, va (abstenção) - Carlos Wilson - Hugo Napoleão_-:- Jefferson 
assim dispõe em seu art. 22, sobre matéria relacionada com a da Peres - Jader Barbalbo - Gerson CãiD.ata - Sél-gio Machado 
proposiçãoemexame: - -Lúcio Alcântara --Marluce Pinto (abstenção)- Coutinho 

"Art. 22. Os anúncios não devem conter afliDla
ções ou apresentações visuais ou auditivas qüe-orenda.ii!. 
os padrões de decência que prevaleçam entre aqueles 
que a publicidade poderá atingir." 

Os infralores deste ou de quaisquer outros princípios estão 
sujeitos a penalidadeS-qUe variam da recomendação de alteração 
ou correção do anúncio a de que os veículos sustem a sua divulga
ção. 

Também as empresas de rádio e televisão vislumbraram 
uma alternativa entre a ausência total de regulamentaçio, que per
mite práticas desordenadas e abusos em suas programações, e a 
delegação da regulamentação ao Estado, através da elaboração do 
Código de Ética da ABERT- Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão. · · 

Jorge. 

PARECERN°3SO,DE 1995 

Da Comi.s:são de Educação, sobre as emendas 
de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara rf 140 de 
1993 (na Casa de origem D0 49, de 1991) que institui 
o • Ano dos Tramplantes•. 

Relator: Senador Jo.sé Eduardo Dutra 

1- Rdatório 

O projeto em pauta, de autoria do Dep. Geraldo Alci<Llin 
Fi.Ibo foi aprovado nas Comissões de Seguridade Social e Família 
(com emenda) e de ConstibJição, Justiça e de Redação (com voto 
cootrário do Dep. José Genoíno). Aprovado na Câmara dos Depu
tadOs, iniciou sua tramitação por esla Casa. 
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No Senado Federal recebeu parecer favorável da Comissão 
de Educação, também com emenda e em sua apreciação pelo Ple
nário, n:cebeu mais 2 (duas) emenda$ de autoria do Sen. Lúcio Al
cântara. 

A primeira emenda atinge o art. 1° De acordo com ela, o 
''Ano dos Transplantes" seria aquele compreendido entre 1" de ja
neiro e 31 de dezembro do zo ano civil seguinte ao da p.Iblicação 
da lei. 

A segunda recai sobre o art. 3° Ela propõe a substituição da 
expressão "com. a participação da União-" pela "pmi ·aquafserão 
convidados representantes da União .... " 

U- Voto 

A emenda ao art 1 o aprimom o texto do projeto de lei na 
medida em que estabelece o "Ano dos Transplantes" no segundo 
período correspondente ao ano civil posterior à aprovaçio da me
dida. 

Aprovando a emenda estaremos sendo realistas. Primeira
mei:tte,. quanto ao fato de Que o projeto ainda cumprirá parte ôe. sua 
tramitação regimental. E. em segundo lugar, quanto ao récoobeci
mento de que seria necessárias imímera$ providéncias para a efeti
vação do "Ano dos Transplantes". 

A segunda emenda, cremos, foi apresentada coP:t base no 
art. 18 da Constituição Federal, que estabelece a autonomia da or
ganização político-administrativa da UniãO,- dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios. Portanto, trata-se de uma comção 
com base em nossa Lei Maior. a qual só nos cabe aprovar. 

Assim sendo, votamos pela aprovação de ambas as emen-
das. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1995. - Robei-to Re
quiio, Presidente- José Eduardo DUtri~ R-Ciãtõr -.:Emília Fer~
nandes - BeBo Parga - Artbur da Távola - Marina Silva -
Marluce Pinto - Lúcio Alcântara - Jefferson Peres - Gerson 
Camata -Sérgio Machado -Hugo Napoleão - Jáder Barbalho 
-Coutinho Jorge.. 

PARECER N• 351, DE 1995 

Da Comissão de Educação sobre o Pl-Qjeto de 
Lei da Câmara n° 4, de 1995 (D0 5.315, de 1990, na 
Casa de origem) que "-dispõe sobre o arquivamento 
de có_pias de filmes cinematográficos e dá outras pro
vidências". 

Relatora: Senadora Emília Ferna.odes 
O Projc10 de Lei da Câmu:a n• 4. de 1995 (n• 5.315-C, de 

1990, na origeln) assegura aos auferes de obras cinC:m.atogr{ficas, 
nacionais ou estrangeiras, que foram exibidas no )?ais: o ~ireito de 
arquivar cópias de suas obras em -cinematecas púl5fiãS_Ou_ entídades 
sem íms lucrativos. devidamente credenciadas junto aos 6[gãos do 
Executivo (Jue se ocupam dessa área. 

Os próprios autores, conforme dctermiiia o parágrafo ónico 
do art. 1°, se encarregarão do bom estado das ccJpias fomecidas 
par.1 depósiiO. que s6 poderão ser exibidas. pelas referidas entida
des. em atividades culturais sem fuis lucrativos, vedada-a cobrança 
de ingressos ou contribuições indiretas. 

No caso de se verificar qualquer tipo de ganho pecuniário. 
os responsáveis ficarão sujeitos ao pa&amento de direitos autorais, 
e:omo reza a Lei D0 5.988, de l4de dezembro de 1973. 

O projeto em tela prevê. ainda. o arquivamento compulsório 
de obras cinematográficas nacionais que tenham- iecCbídO -fuiin
ciamento total ou parcial do Governo brasileiro no prazo máximo 
de sessenta dias após a sua prinieira exibição públiCa. · · 

Defme, além disso. no art. 4°, que caberá ao Executivo a 
responsabilidade pela preservação das cópias depositadas em con
formidade com o estabelecido nesta lei. 

O Projctifde Lei da Câmu:a n• 4, de 1995 (n• 5.315-C. de 
1995), foi, em sua forma origínal, apresentado pelo Deputado 
Eduardo Jorge, sendo aprovado com substibltivo apresentado pelo 
Deputado José Abrão A Comissão de Educação, CUlllml e Despor
to daquela Casa. Enviado ao Senado Federal, enconlnl-se em exa
me nesta Comissão de Educação, onde não recebeu emendas no 
pmzo regimental. -- -

Forma nobre do imaginário nacional, o cinema desempe
nha. com especial credenciamento, o papel de importante veiaJla
dor da cultura brasileira. Linguagem peculiar,!§ especialmente efi
caz no registro dos traços culturais inerentes ao cootexto- em que 
foi produzido. tendo sua relevância comprovada nos inúmeros ar
quivos das cinematecas que existem hoje no País. 

Vem. pois, em boa hora. o, presente projeto chamar a aten~ 
ção e instnimentalizar de modo mais eficiente os setores do Estado 
que se ocupam da preservação do patriniônio nacional. Alentado 
pelo advento da Lei n° 8.685. de 20 de julho de 1993, o setor, ape
sar de inúmeras dificuldades conjunturais. tem apresentado um 
substancial aprimoramento e dispensado atenção mais ruidadosa 
às condições de arquivamento e guarda da produção audiovisual 
aqui realizada. 

b projeto em tela contempla exatamenle a área cronicamen
te deficitária do arquivamento de cópias da produção brasileira e 
estrangeira, resguardando, Pela via legislativa, o direito de depósi
to em entidades credenciadas para fazê-lo. Mediante tal pr-ovidên
cia, parece-nos que uma forma nova e mais ágil de preservação fi
mica ficaria atendida, tendo os seus mecanismos de implementa
ção e vigilância estabelecidos pelo Poder Executivo, comtitucio
nalmente constib.lído para exercê-los, como bem ressalta o projeto 
em exame. 

É oportuno :recordar que legislação da mesma natureza é 
bastante comum em oulros países. consolidando a função de capi
tal importância do cinema enquanto indicador cultural. 

Com efeito, até pooc·o tempo, a precariedade dos nossos ar
quivos citremaiográficos- condição que, infelinoente, ainda per:· 
dura em muitas dessas coleções - indicava um fmal apocalíptico 
para a guarda da memória nacional sobre suporte film.ico. 

A cres~nte conscientização para a impTOrtâ.ncia do testemu
nho cinematográfico e a atenção mais cuidadosa dos órgãos gover
namentais têm contribuído para a reversão de_sse panorama e os 
prognósticos parecem menos sombriõs. -

É nesse contexto QUe o Projeto de LeT da--Ciffiari- n° 4, de 
1995 (n° 5.315-C, de 1990. na origem) demOns.lra a sua oporttmi
dade e, a nosso ver •. apresenta inegáveis méritos~ 

Por outro lado, o projeto atende claramente ao que dispõe a 
Lei Maior no que concerne à competência privativa do Executivo 
relativamente à deímição das atribuições dos órgãos públicos que 
estarão incumbidos da execução do estabelecido pelo projeto em 

exame. Ademais, o referido projeto de lei se adequa à perfeição 
-aos ditames constitucionais que dizem respeito à proteçãO que o 
Poder Público deve promover em favor do patrimônío cultural 
brasileiro, Previsto no art. 216. V. § 1°. 

R-elativamente à quesi.ãO do arquivamento compulsório dos 
rúnies- nacionais ou em co-produção com outros países que te-
nham rCCebido fmanciamCn~ tola.I ot(_parcial-do &overno brasilei
·ro,"-pfevíSta. no art. 3°, cabe uma consideração. Legislação mais re
cente ofereceu solução apropriada e que supre de maneira cabal a 
lacuna verificada no setor. 
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A Lei n° 8.685, de 20 de julho de 1993, regulamenta. em 
seu art. 8°, o depósito obrigar6rlo na: Cinemateca BZ.aiiieinl de có
pia dos f.tlmes reali.zados com recursos incentivadOs. indo; inclUsi
ve, mais além ao submeter à mesma obrigato_riedade as produções 
que receberam prêmio pecuniário proveniénte do governo.-O Paiá
grnfo único do referido art. 8° prevê a possibilidade de o depósito 
ser efetivado em arquivos e cinematecas devidamente credencia
dos. Ademais, ao atribuir esse pe.pel à Cinemateca """Brasileira, a Lei 
do Audio-Visual, como passou a ser conhecida, , legitimou uma 
competência que sempre pertenceu à CinemateCa.~aparelhada e-do
tada dos rec::ursos humanos indi.spensáveís ao bom atendimento 
aos arquivos cinematográficos. · . 

Considerando que, a partir da vigênciã da lei referida o me
canismo do depósito compulsório faz parte-dos proCedimen~s ati
nentes à preservação do cinema brasileiro, _a oportunidade do art. 
3° e seu respectivo Parágrafo úcico fica comprometida e pettÍe a 
sua efiCácia.. Nesse sentido, parece-nos oportuna a sua supressão, 
consubstanciada na emenqa of~ida no presente parecer. 

Por fun, tendo procedido à análise do Projeto de Lei da Câ
maran04, de 1995 (D0 5315-C, de 1990, na origem) e constatando 
a sua o~nidade. const.iblcionalidade e boa técnica_ legislativa, 
pronunciaDdo-nos a favOr' de sua aprovação com a emenda que se. 
segue. 

Emenda n° 1-CE ao Projeto de Lei da Câmara n° 4, de 1995 
(o"5325-C,de !990,naorigem). ~ · ~ 

Trind.a.cte, e aProvação unânime daq~ela Comissão. Já na Q,ris. 
_ ~ão de Constituição e Justiça e Redação daq"iJClã Casa, foi conside
r..do constiblciooal, jurídico e vazado em boa técnica legislativa. 

ll -Voto do Relator 

Regulado pelo Decreto o• 52.795, de 31 de oulllbro de 
1963,~com a redação dada pelo Decreto o• 91.837, de 25 de oulll· 
bro de 1985, o processo de autorização. pelo Poder Executivo, 
para exerução de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se 
ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos 
C3$0S de concessões ou permissões para exploração de canais co
merciais de rádio e televisão. A legislação citada. em ~eu art. 13, 
estabelece que a outorga para exploração deste tipo de serviço não 
depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão educati
va as exigências da Resolução do Senado Fedetal n° 39/92 que 
"dispõe sobre fonnalidades e critérios para a apreciação dos atos 
de oulOrga e renovação de concessão, permissão para o Serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens". 

Note-se que, por sua especificidade, os canais de radiodifu
são educativa são reservados à exploração da União, Estados e 
Municípios, Universidades e Fundações constituídas no Brasil, 
com fmalidade educativa. conforme preceiru.a o art. 14 do Decreto 
D0 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementoo e modifi
cou a Lei D0 4.117. de 27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro de 
Telecomunicações). 

''Suprima-se o art. 3° e o ParágrafO -iíriico do ait. Tendo em vista, ainda, a natureza do sezviço a ser prestado, 
3°. renumemndo-se os subseqüentes." a autorização recebeu parecer favorável da Fundação Roquele Pio-

Sala das Comissões, 23 de maio de 1995. _Roberto Re- , to, ã:gão do Ministério da Educação e do Desporto responsável 
quião, Presidente- Emilia Fernandes, Relatora _ Bello Parga _ pelo JUlgamento sobre a conveniência da execução de seiYiço de 
Coutinho Jorge - Gerson Camata _ Leomar Quintanilha _ radiodifusão e;ducativa. __ _ _ 
José Eduardo Dutra- Darcy Ribeiro- Marina Silva _ Arthur Dianle da regularidade dos procedimentos e do cumprimen
da Távola - Hugo ~apoleão - Flaviano Melo _ Sérgio Macha- to da legislação pertinente, opinamos pela aprovação do ato de ou
do- Marluce Pinto- Jefferson Pe~ torga em exame, na forma do Projeto de Decreto Legislativo ela

borado pela Câmara dos Deputados. 
PARECER N• 352, DE 1995 Sala das Comissões. 23 de maio de 1995.- Roberto Re

quião, Presidente - Emília Fernandes, Relatora - BeBo Parga -
Gerson Camata - Leonor Quintanilha - Marina Silva- Carlos 
Wilson - Hugo Napoleão·- Flaviano Melo - Marluce Pinto -
Jader Barbalho - Coutinho Jorge - Sérgio Machado - Lúcio~ 
Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros) - O expediente 
lido vai à publicação. 

Relatara: Senadora Emília Frrnandes Sobre a mesa. comunicação que serã lida pelo Sr. lo Secre-
tário em exercício, Senador V almir Cãmpefo. 

Da Comissão de Educação sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo n• 39, de 1995 (o0 396, de 1994, 
na Câmara dos Deputados) que "aprova o ato que 
outorga permissão à Fuõdação Nossa Senhora das Do
res para elecutar senriço de radiodifusão sonora em 
f'nqüênc:ia modulada, com fins exclusivamente educati· 
vos, na cidade de Limeira, E~o de São Paulo". 

I -Relatório 
É lida a seguinte: 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 300. de 1993. o en· 
tão Senhor Presidente da' Rep:íblica submeteu ao Congresso Na- Sr. Presidente: 
cional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o§ 1° do Comunico a Vossa Excelência,. para as providências que se 
artigo 223 da Constituição Federal, ato,- constãnte da Portaria n° fl.l..erem necessárias, que nesta data passo a integrar a bancada par-
470, de 29 de abril de 1993. que outorga permissão à Fundação lamentar do PMDB- Partido do Movimento Democrático Brasi
Nossa Senhora das Dores para executar, pelo prnzo de 10 (dez) Ieiro, nesta Casa, havendo assinado a ficha de filiação partidária 
anos, sem direito de exclusividade, seiViÇO de radiodifusão sonora que formaliza minta decisão. 
em freqüência modulada, com flns exclusivamente educativos, na Brasilia, 1° de junho de 1995. --Senadora Marluce Pinto. 
cidade de Limeira, Estado de São Paulo. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor- O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A comunicação 
ma que o processo foi eX:axiúnado pelos órgãos técnicos do Minis- lida vai à publicação. 
tério das Comunicações, constatando-se estar devidamente instruí- -~ S=obre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
do e em conformidade com a legislação pertinente. exercido, Senador V almir Cttnpelo. 

O presente projeto, examinado pela COmissão dC Ciência e - - - É lido 0 seguinte~ 
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ.Inaia dos -~ta
dos, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado-Erãldo ~ OFfGSCMAG/027/95 Brasília. 31 de maio de 1995 



34 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Cumprimentando-o, aproveito para comunicar, nos termos 

do art. 39, alínea a e parágrafo único do RegimenlO Interno dO Se. 
nado FederaL que me ausentarei do País, ficando impossibilitado 
decoznpai<CeràsSessõesdos dias,!•, 2e5 de junho de 1995. 

Por opommo, ap;esento a Vossa &a:IEncia _,s protestos de 
alta estima e coosi<!e<ação.- Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O oficio lido 
vai ii publieação. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretArio em exercício, Senador V almir Campelo. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 838, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, requeiro 

lice~a para me afastar ~s trabalhos da Casa. nos (_lias 2 e 5 de ju
nho do corrente ano, a fim de participar da reunião da Bancada da 
Amazônia em Porto Velho- RO, e visitar, com OOfros Parlamen
tares, a bacia de Urucum. no rio Juruá, no Amazonas. 

Sala das Sessões, 1° de junho de 1995. - SenadOr José 
Bianc:o. 

Sala das Sessões, 2 de junho de 1995.- Ramez Tebe~ Se
nador. 

REQUERIMENTO NO 843, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 13, § 1°, do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência para que seja cOriSi
derada como licença autorizAda, a minha ausência na ~ssio a ser 

_realizada no dia 2 de junho próximo, quando estarei em São Paulo, 
Capital, onde proferirei palestta no Encontro: A Energia Elfuica e 
o Empreendedor, promovido por Aranda Editora Técnica Ltda., 
corúorme correspondência anexa. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1995.-ToSé Fogilça. senador. 

REQUERIMENTO N• 844, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tenDas do art. 13, § 1°, do Regimento Inter

no, seja considerada licença autorizada.. os dias 20 e 24 de mar
ça'95 e 8, 11 e 24 de maio'95, em razão da psrticipaçio de de botes 
e palestras sobre Reforma Constirucional. em Minas Gerais. 

Brasília, 31 de maio de 1995.- SenadoraJúnla Marisc. 

REQUERIMENTO N° 839, DE 1995 REQUERIMENTO N• 845, DE 1995 

Senhor Presidente, Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 1° do art. 13 do Regimento Interno do Se- Requeiro que minha ausência nesta CãSa nos dias 8, IS, 25, 

nado Federal, requeiro seja considerada como licença autorizada 26 e 29 de maio seja- Considerada como licença autorizada. Escla
minha ausência dos trabalhos desta Casa, nos dias 2, 8, 22. 24, 26 . reço que nos referidos dias partidpei -da cerimônia de Instinaiçio 
e 29 de maio de 1995, quando me encontrava em Roraima tratan- do Dia do Trabalho Solidário e de reunião do Fundo Social de So
do de assuntos político-partidários. lidariedade, encontrei-me com representantes do PSDB jovem em 

Saladas Sessões, 2dejunhodc 1995.-SenadorRomc:roJucá. São Paulo, e participei de almoço com a Câmara Brasil-Israel de 

REQUERIMENTO NO 840, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°do Regimento Interno 

do Senado Federal. que seja considerada licença autorizada a mi
nha auséncia aos trabilb.os da Casa nos dias 16 e 22 de mirio pró
ximos, por estar em São Paulo, realizando exames de saúde. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. -·senadcr Ernandes 
Amorim, PDT:.. RO. 

REQUERIMENTO W 841, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro. nOs termos do art. 13, § 1° do Regimento Interno, 

que sejam considerados COillO licença autorizada os dias 16, 22 e 
31 de maio próximos passado, quando estive afastado dos traba
lhos da Casa. 

Sala das Sessões, 2 de junho de 1995.- Senador Emandes 
Amorim. 

REQUERIMENTO N° 842, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos regimentaís, &eja considerada licença 

autorizada o meu afastamento no dia 2 de junho do ca:rente, por 
estar em audiência com o Governador do Estado de Mato Grosso 
do Sul. elaborando a proposta referente a pauta da reunião de lide
ranças do plano de desenvolvimento do Centro·Oeste, no próximO 
dia 7 de junho em Brasília, bem como, seja considerada licença 
autorizada minha ausência na sessão do próximo dia 5, px estar 
participando, como debatedor, no 3° e último painel sobre Refor
ma Constitucional, na Assembléia Legislativa do meu EStado. 

Indústria e Comércio.- -
Sala das Sessões, 2 de junho de 1995.-Senadoc Pedro Plva. 

REQUERIMENTO N° 846, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art.. 13, do Regimento Interno do Senado Fe

deral, ~e iro que sejam ConSiderados como licença autorizada m 
dias 5, 8, 11, 12, 15,19, 22,26 e29 de maio de 1995, quando esti
ve afastado dos trabalhos da Casa. para tratar de assuntos partidá
rioS, no meu Estado. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995.- Senador Levy Dias. 

REQUERIMENTO N° 847, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 55, III, da Constituição e pani fms do 

disposto no art.. 13~ § 1°, do Regimento lntemo, requeiro sejam 
coosiderados. como licença autorizada, os dias 8, 19. 24, 25,26 e 
29 de maio, quando estive afastado dos trabalhos da Casa, a ftm de 
cumprir compromissos partidários em meu Estado. 

Sala das Sessões, 2 de junho de 1995.- Senador Arlindo 
Porto. 

REQUERIMENTO NO 848, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro~ nos termoS do art. 13, § l 0 doReginiento Intemo, 

seja cOnsiderada como licença autorizada minha ausência à sessão 
do dia 29 do corrente mês. em virtude de compromissos poUti.co
partidários. 
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Sala das Sessões. 30 de maio de 1995.- Senador Geraldo 
Melo. 

REQUERDMENTO N" 849, DE 1995 

Senbor Presidente, 
Nos termos do disposto no § 1• do art. 13 do Regimento Jn. 

temo do Senado Federal, requeiro seja considerada licença antori
zada minha aus!ncia aos trabalhos da Casa no dia 29 de maio do 
cotTODte, quando estarei em Porto Alegre - RS, participando da 
solenidade de posse do Superintendente Regional do DPF DB<JUOle 
Estado, que contará com a presença do Excelcnrfssimo Senhor Mi~ 
nislro da Justiça. Dr. Nelson Jobim. 

Sala das Sessões. 25 de maio de 1995.- Senador Romeu 
Tum a. 

REQUERDMENTON•~,DE1995 

Sr. Presidellle, 

Senador José Roberto Anuda, integrante do Partido Progressista, 
como membro suplente, da "Comissão feinponiria destinada a in
ventariar as obras não concluidas custeadas pela Uniio e exami
nar sua situação", recentemente aprovada peJo Requerimento n° 
651195, nesta Augusta Casa. 

Contando com plena aprovação de V. Ex• ao nome propos
to! apl'C{õento-Ibe os protestos de estima e apreço. - Senador Der .. 
1111nlo Cabra~ L!der do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Seroí feita 
a substituição solicitada pelo Senador BemS:rdo Cabral, Lí
der do PP. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr.l 0 Secretúio em 
exercício, Senador Valmir Cam.pelo. 

É lido o seguinte: 

SGM'P620 Bras!lia, 31 de maio de 1995 

Nos termos do art. 55, inciso m. da Constituiçio c para os Senhor Presidente, 
rms· do disposto no art. 13, § 1°, do Regimento Iõtemo, requeiro Tenho a honra de comunicar a VosSa Excel&.cia que o Par· 
seja considerada como licença autorizada o dia 29 do CO!l'eDte, ti<jo da Social Democracia Brasileira (PSDB) e 0 Partido dos Tra
quando e.tarei afastado dos tmbalhos da Casa. a fun de participar balhadores (P1) indicaram para compor a atual Comissio Mista de 
de reuniiio poHtico-putidária no Estado de SÇpe, como Presi- Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização. 05 seguintes Senbo
dente Regional do PP. 

Sala das Sessões, 26 de ntaio de 1995.- Senador Antonio res Deputados: 
PSDB 

Carlos Valadares. Titulares: Ildemar Kussler, Jorge Andeis, Márcio Fortes. ROO.Srio 
REQUERDMENTO N• 851, DE 1995 Araújo, Yeda Ctusius e Hercnlano Anghinetti 

Senbor Presidente, Sqplentes: Adroaldo Slreck e Arnaldo Madeira 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1• do RegimelllO Interoo PT 

do Senado Federal. seja considerada como licença autorizada mi· · Titulares: Celso Daniel, Joio Coser. João fassarella, Maria Laura 
nhaau~ncia aos tmbalhos da Casa nos dias 2, 5, 8. 10. 11. 12, 15, e Paulo Bernardo 
16, 17, e 26 de maio do eotrenle ano, em razio de estar, nesses Sqplentcs:: Joio Paulo e Paulo Rocha 
dias, tratando de assuntos partidários no meu Estado. CoUto o ensejo para renovar a Vossa ExcelBncia protestos 

Saladas Sess&., 29 de maio de 1995. -S<mda Dan:y Rlbdro. de apreço.- Luis Eduardo. Presidente. 

REQUERDMENTO N" 852, DE 1995 O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Seriio feitas as 
indicações solicitadas. 

Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A Presich!ncia 
Requeiro nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento ln- comunica ao Plenário qüe, uma vez fmdo o prazo frx.ado DO pará

terno do Senado Federal, licença autorizada por estar .ausente grnfo único do art. 254 do Regimento Interno. sem inteipOsiçio do 
de Brasllia e da Casa, nos dias 22 e 26 do corrente mSs, por es4 recurso ali previsto~ determinou o arquivamento defmitivo das se:
tar no Rio de Janeiro para aten.éler a compromissos políticos guintes matérias: 
inadioíveis. ·· ·· · · -Projeto de Lei da Câmamn•J41, de 1994(n°8.382186. na 

Sala das Sessões, 2 de junho de 1995.-Senadora Benedlla Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
da snva. dispõe sObre competência para eleger presidente dos órgios ÍlSCII.

REQUERDMENTO N" 853, DE 1995 

Sr. Pn:sidente, 
Nos termos do art. 43, II, combinado com o art. 13. § 2°, 

do Regimento Interno do Senado Fedefal, re<}uiiro 8. VOssa Ex
celSncia, licença para traW de assuntos particulares, no dia S 
de junho do corrente, quando estarei acompanhando o trata
mento médico de meu pai em São Paulo-SP. -Senador Rcnao 
Calhdros. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A vOIJIÇio dos 
requerimentos fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, oficio que seri. lido pelo Sr. 1 a Secretário em 
exercíc!o. Senador Valmir Campelo. 

E lido o seguinte: 

OfÍCIO 95- 0180 Brasllia, 31 de maio de 1995. 

lizadores do exercício profissional; e 
-Projeto de Lei da Câmam n• 20, de 1995 (n• 3.386/92, os 

Casa de Origem), que alteta dispositivos da Lei D.0 7 .986, de 28 de
zembro de 1989, que ''regulamenta a coocessio do beneficio pn:
visto no art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias, e dá wtras providências". 

Serão feitaS as devidas conmnicações ao Presidente da Re
pública e à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - De acordo 
com as indicações das Lideranças, a Presidência designa os 
membros da Comissão Temporária, criada atrav6s do Requeri
mento n° 518, de 1995, destinada a estudar a reform,a político-
partidária: · -

Titulares Suplentes 

PMDB 

Senbor Presidente: José Fogaça Casildo Maldaner 
Mauro Miranda 
Fernando Bezctra. 

Nos termos do arL 81, do Regimento Interno do_St:lnado Fe- Humberto Lucena 
deral, solicito a V. Ex .. , a substituição do Senador João França pelo Jader Barbalho 
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France!ino Pereira -
Joel de Hollimda 
Freitas Neto 

S&gio Machado 

Leomar Quintamlha 

Luiz Alberto Oliveíra 

José Roberto Anuela 

Eduardo Suplicy 

PPL 

PSDB 

Hugo Na]XJieão 
W aldeck Omelas 
Edi.ron Lobão 

Geraldo Melo 

PPR 

Luddio Poru:lla 

PTB 

Marluce Pinto 

PP 

OsmarDias 

PT 

JoséDulm 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - De •acordo 

com as indicações das Lideranças. a Presic:~Bncia designa os mem
bros da Comissão Tempmária, criada atravt!is do Requerimento n° 
470, de 1995, destinada a analisar a programação de rádio e TV 
DO País. 

Titulares 

José Fogaça 
PodroSimcn 
Roberto Requillo 

Hugo Napoleão 
José Agripino 
Edison Lobio 

Artur da Tivola 

Luddio Portella 

Valmir Campelo 

Autonio Carlos V aladares 

Benedita da Silva 

Suplent .. 

PMDB 

PPL 

Flaviano Melo 
Gilvam Borges 
Gilberto Miranela 

Odacir Soares 
Guilherme Palmeira 
José Alves 

PSDB 

Sérgio Machado 

PPR. 

Leomar Quimaiúlha 

PTB 

Emília Fernandes 

PP 

João França 
PT 

Lauro Campos 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória il0 

1.011, de 26 de maio de 1995, que "fixa critérios para a pro
gressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servido
res, altera o Anexo II da Lei n° 8.237, de 30 de setembro de 
1991, para implementaçio da isonom.ia a que se refere o§ 1° 
do art. 39 da Constituiçio,-e dá outras providéncias". 

De acotdo com as indicações elas Lideranças, e nos termos 
dos: §§ 4° e 5° do art. 2° da Resoluçio n° 1189-CN. fica assim 
CODStibJida a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a matéria: - --- · · 

Titulares 

Gilberto Miranela 
Coutinho Jorge 

José AlvO$ 
José Agripino 

José Ignácio Ferreira 

V almir Campo lo 

Titulares 

Jairo Carneiro 
JairoAzi 

Maroelo Barbieri 

Salvada: Zimbaldi 

Emldo Trinclade 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB. 

PPL 

Ney Suassuna 
Fernando Bezena 

Guilherme Palmeira 
Odacir Soares. 

PSDB 

Pedro Piva 

PL 
RomeuTuma 

Emilia Fernandes 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Wemer Wanderer 
Cliudio Cajado 

PMDB 

ZaiM Rezeode 

PSDB. 

Eduardo Mascanmhas 

PPR 

Jair Bolsonaro 

PRP 

Adhemar de Barros Filho 
.PT 

J~esWagner Arlindo Cbinaglia 

De acon:lo com a Resolução D0 I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguintt> calendirio para a tramitação ela matéria: · 

Dia Z-6-95 - designação ela Comissio Mista-
Dia 2-6-95- instalaçi!o ela Comissi!o Mista_ 
Ati. 3-6-95 :.:-prazo pua recebimenlo de emendas e pam a 

Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade
Até 12-6-95- JliliZO fmal ela Comissio Mista-
Até 27-6-95- piliZO no Congresso Naciooal 

O SR- PRESIDENTE (Renau Calbeiros)- O Senhor Pre
sidente da Rep6blica editou a Medida Provisória D0 l.OU, de 26 
de maio de 1995, que "dispõe sobm a fiXação das mensalidades es
colares e dá outms providi!ncias". 

De acordo com. as indicações das Lideranças. e nos termos 
dos§§ 4' e 5' do art- Z' ela Resolução n' 1/89-CN, fica assim coos
timída a Comissão Mista inannbida de emitir parecer sobre a ma-
téria: . 

Titulares 

Ney Suassuna 
Fogaça 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gilvam BorgesJosé 
FernandO Bezena 
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PFL 
Guilherme Palmeira Joio Rocha 

Júlio Campos Romero Jucá, 

PSDB 

Lúcio AlcAn!ara Artur da Távola, 

PSB 

Ademir Andrade 

PPS. 

Roberto Fn:i.te 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

PaesLLildim Betinho Rosado 
Roberto Jefferson Marihí Guimaries 

PMDB. 

Ivandro Cunha Lima Joio Thomé Mestriobo 

PSDB 

Ubiratan Aguiar Os:mânio Pereira 

PPR 

Paulo Bauer Fausto Martello 

PP 

Odelmo Leão Edson Queiroz 
PDT 

Miro Teixeira GioVanni QUeírot--

De acotdo com a Resoluçio D0 1, de 1989-CN. ftca estabe-
lecido o seguinte calendário para a tra.mitaçio da-matéria: - -

Dia 2-6-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 2-6-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 3-6-95 .... prazo para recebimento de _emendas e 

para a Comissão M~sta emitir o parecer sobre a admisSibili
dade. 

Alé 12495- prazo fmal da Comissão Misla. 
Alé 27-6-95- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Renan CalbeirOs)- 6 Senbor 

Presidente da República_ editou a_ f.:fedida Provisória n° 1.013, 
de 26 de maio de 199Sy- qUe 10ãltera as Leis n°s 8.019, de 11 de 
abril de 1990 e 8.212. de 24 de julho de 1991. e dá outra provi
dências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 1: da Resolução D.0 1/89-CN, fica assim cons
tituida a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma~ 
téria: - - -

Titulares 

Jader Barl>albo 

Gilberto Miranda 

Jonas Pinheiro 
Joei de HoUanda 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

-Gerson Cam.ata 

Onofre Quinan 

PFL 

José Bianco 
José Alves 

PSDB 

Pedro Piva Carlos Wilson 

PP 

João França Anldnio Carlos Valadares 

PPR 

Esperidiio Amin Leomar Quintanilha 

. DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Ursicino Queiróz Antônio Geraldo 

César Bandeira Carlos Alberto 

PMDB 

RitaCamata Saraiva Felipe 

PSDB 

sebastião Madeira Eduardo Barbosa 

PPR 

Arnaldo Faria de Sá Célia Mendes 

Bloco (PL-PSD-PSC) 

Luiz Buaiz Roland Lavigne 

Bloco (PSB-PMN) 

Femando Lyra José Carlos Sabóia 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN. fica estai:» 
lecido o seguinte calendário para_ a tramitação~ matéria: 

Dia ·2-6-95 - designação da Comissão Mista. 
Dia 2-6-95- inslalação da Comissão Mista. 
Até 3~6-95 -prazo para n:cebimento de emendas e para a 

Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. ... 
Alé 12-6-95- prnzo fmal da Comissão Misla. 
Até 27-6-95- prazo no Congresso Naci011al. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calhoiios)- O Senbor Pte

sidente da República editou a Medida Provis6ria o0 1.014, de 26 
de maio de 1995. que "cria a Gratificação de Desempenho e Pro
dutividade- GDP das atividades de fmaoças, controle, açamento 
e planejamento, e dá outtas provídências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. ? da ResoluçãO n° l/89~CN. fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

RamezTebet 

Ney Suassuna 

João Rocha 

Francelino Pereira 

SENADORES 

Suplentes; 

PMDB 

PFL 

Flaviano Melo 

Naboc Júnior 

Joel de Hollanda 

José Alves. 
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Beni Veras 

Júnia Marise 

Jos6 Eduardo Dutm 

Titulares 

Rubem Medina 

Jos6Jorge 

Roberto Valadão 

Arthur Vorgilio Nero 

Luciano Castro 

Agnelo Queiroz 

Sérgio Arouca 

PSDB 

Lúcio Alcântara, 

PDT 

Darcy Ribeiro 

Lauro Campos 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Mauricio Najar 

José Múcio Momeira: 

PMDB 

ZilaBezenoa 

PSDB. 

Jovair Aiantes 

PPR 

Maria V aladio 

PCdoB 

Jandint Fegbalf 

PPS 

Augusto Cirvalho 

De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN. fica estabe-
lecido seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 2-6-95 - designação da Comissão Mista. 
Dia 2-6-95- instalação do Comissão MistL 
Ati. 3-6-95 - prazo pora rocebimcnto do emendas e pora a 

Comissão Mista emiti.f o parecer Sobtc a admissibilidade. 
Ati. 12-6-95- prazo fmal da Comissão Mista. 
Ati. 27-6:95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O Senhor Pre

sidente da República editou a Medida Provisória n° 1.015, de 26 
de maio de 1995, que "dispõe sobre a orga.nização da Presidência 
da República e dos Ministérios, e dá ootras providências". 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos§§ 4" e 5" do art. '1:' da Resolução n" 1/89-CN. fica assim cons
tib.Jída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: .- - -- =- - -

Titulares 

Coutinho Jorge 

Gilbeno Miranda 

JcdBianco 

Waldeck Orne las 

SENADORES 

Suplenteo 

PMDB 

Fernando Bezerra 

Onofre Quinan 

PFL 

Carlos Paiiocínio 

loel do Hollanda 

Anur da Távola 

RomeuTuma 

Emilia Fernandes 

Tltulareo 

Vilmar Rocha 

Mendooça Filho 

Gonzaga Moua 

Roberto Santos 

Eurico Miranda 

Fernando Gabeira 

PSDB 

Teotooío Vilela Filho 

PL 

-- PTB 

Arlindo Porto 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Mauricio Najar 

Hedclito Forte~ 

PMDB 

lvaudm Cunha Lima 

PSDB 

Franco Montoro 

PPR 

Gerson Peres 

PV 

PRP 

Adbemar do Barros Filho 

De acordo com a Resolução n° I, de 1989--CN, fJCa estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitaÇão da matéria: 

Dia 2-6-95 - designação da Comissão Mista. 
Dia 2-6-95 - instalação da Comissão Mista. _ 
Até 3-6-95 - prazo para recebimento de emendas e pam a 

Comissão Mista emitir o ~r sobre a admissibilidade. 
Ati. 12-6-95 - prazo fmal da Comissão Mista. 
Ati. 27-6-95- prazo oo Congresso NaciO...L 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Será feita a de

vida comunicação à Câmara dos Deputados. 
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Prosideote. peço a pala

vra. pela Liderança do PMDB. 
O SR. PRESIDENTE (Reoan Calbeiros)- Concedo a pa

lavra ao nobre Líder Jader Barbalho, por cinco miriutos, pua co
municação urge11t.e de interesse do Partido. nos termos do art. 14, 
11 a. do Regimento Interno. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Udor. 
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Snt e Sts. Senadores, comunico ao Senado Federal que ontem fui 
procurado pelo Líder do Panido dos Tlllbaihadoros nesta Casa, Se
nador Eduardo Suplicy. que me trazia um documento com a assi
natura de Lideranças Parlamentares no Senado Federal e na Câma
ra dos Depltados, contendo um apelo dirigido aos petroleiros, à 
Petrobr.is e ao Governo. 

Apus minha assinatura ao documento, e, posteriormente, o 
Líder do PT me solicitou a interferência no sentido de fazer chegar 
ao Senhor ~idem~ 4a República a manifestação das Lideranças 
no Congresso Nacional. 
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Sr. Presidente. para que o Senado Fedem! possa tomar co
nhecimento, vou ler o documento assinado pelas Lideranças dos 
mais diversos Partidos coin assento no Congresso Naciooal. com o 
objetivo de encontrar uma solução para esta greve que preocupa 
não apenaS as lideranças politicas e sindicais~ mas, fundamental
mente, a sociedade brasileira pelos danos que estA a causar. 

O documento está vamdo nos seguintes tennos: 
Greve dos Petroleiros 
Apelo dos parlameotan:s . __ . 
Como I<jreseolaotes do povo brasileiro no Congresso Na· 

cional. atendendo solicitaçio de inlermedillçio das lideranças sin
dicais, tendo em vista os interesses da Naçio e a importância da 
luta sindical. dirigimos um apelo aos petroleiros para que conside
rem. diante da gamotia: 

1. de revisão das demissões; 
2. de que nlo haverá novas demissões; 
3. da programaçio dos descoo<os dos dias parados; 
4. da ~tomada urgente das negociações sobre as questões 

econômicas; - -

- a possibilidade de retornarem ao trabalho, retomando sua 
atividade ncxmaJ. de interesse fundamental pua o Pais. 

Apelamos. também. i Petrobris para que, oiim gesiO de 
concórdia e harmonia, examine a possibilidade, na revisio, de cao· 
celar as demissões efetuadas. 

Brasflia, J•dejuDhode 1995. 
Esse documento está assinado por todas as Lideranças Par

lamentares com representaçio no Congresso Nacional 
Sr. Presidente, sr-s e SE$. Senadores, em conversa can o 

Senhor Presidente da República. Sua &.celência, examinando item 
a item. admite. primeiro, orientar a Petroiris eni te"I.ãção à fevisão 
das demissões; segundo, que não haverá novas demissões, se a 
greve for encerrada; terceiro. a programação dos descoDtos dos 
dias parulos; e quar<o, a retomada urgente das negociações sobre 
as questões econômicas. __ _ 

Quanto a este último item, Sua Excelélncia fez a ressalva de 
que não aceitaria que fossem retomadas as questões_ aprccia.das 
pela Justiça do Trabalho. Porém, sobre ootrnS quest&S-di: oatu,.Z. 
econômica, oulras reivindicações, SUa Excelência admitiria orien-
tar a Petrobrá.s nesse sentido. -

Com relação à revisão do ca.ncelamento das: demis~ efe
bJadas, Sua Excelência oriemaria a Petrobtás nO seniído de exami-
nar esse item. jâ que foi feito em termos de apelo. - · · 

Re!Omei do Palácio do Planalto e COIDUDiquei ao Líder do 
Partido dos Trabalhadores a conversa com o_ Presidente da ~epú:
blica, já. que estava autorizado por Soa Excelência a informar ao 
Senador Eduardo Suplicy, que me havia entregue esse doalmento. 

Mais tarde, pol" volta das 22 horas, :mcebi um telefonema do 
Senador :&lgardo Suplicy, que colocou ao telefone o Presidente da 
Federação Unica dos Petroleiros, o sindicalista Antônio Carlos 
Spis. Transmiti aOifudi.calisla a conven;a com o Presidente e fiz a 
ele um apelo. o qual disse que se reuniriam para teiltar-eõc3rii:i.nbar 
uma saida para essa questão. 

Faço, porlaoiO, este I<gistro, Sr. Presidente, para demoos· 
trar a JX>SSibilidade que existe de que essa greve possa ser encerra
da. Tanto há boa vontade da parte do Governo- e ouvi isso do 
Presidente da República -,como interesse das Lideranças com as
seoiO no Congresso NacionaL Senti, da porte da liderança sindical, 
que existe, também, boa vontade nesse setitidO.- -

Considero que, a partir desses entendimentos essa gre
ve só não será encerrada se, efetivamente, não -Cxisih' boa 
vontade. 

Senti boa voo !ade da parte do Senhor Presidente.~ Repú· 
blica e da parte da Liderança Sindical. POI1alllo. estou confUUll.e e 

quero cumprimentar as Lideranças com assento no Congresso Na
cional. 

Desejo também participãi(jue fui procurado. já à noite. pela 
Liderança dÕ Partido dos Trabalhadores para assinar o documento, 
que, de certa forma, eu até desconhecia; mas ao qual apus a mioha 
assinatura. Depois. com grande alegria, fui portador desse docu
mento e encarregado de levar essa noticia, além de trazer, também, 
·o ponto de vista do Senhor Presidente da Reptl:blica 
__ Estoo certo, Sr. Presidente, de que, com esses gestos por 
parte das Lideranças com assento no Congresso e do Presidente da 
República, as Lideranças Sindicais haverão de encontrar, quem 
sabe no dia de boje, a saída para essa greve, que não colaOOra.. não 
coocorre nem em favor do Governo, nem em favor das Lideranças 
Sindicais e muíto meri.os concorre-em favor da sociedade brasilei-
ra. 

Era o registro, Sr. Presidente, que eu gosiãria de fazer, na 
expectativa de que, efetivamente, o caminho tenha sido encontra
do. 

Muito cibrig8do. 
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente. peço a 

palavra, çomo Líder do PP. 
O SR. PRESIDENTE (Reoao Calheiros)- Cooeedo a pa· 

lavra, como Lfder do PP, ao nobre Senador Bernardo Cabral para 
uma comunicação urgente de_ interesse partidário. S. Ex• dispõe de 
cínco minutos. -

O SR. BERNARDO CABRAL (PP·AM. Como llder. Para 
uma comunica.çlo. Sem reVisãO do orador)- Sr. Presidente, Sn e 
Srs. Senadores. a greve ~ o tinico recurso que o trabalhador possui 

. contnl __ o empregador no sentido de reivíndicação salarial. Nio há 
outiu caminho para o trabalhador. Mas quando essa greve inflecte 
para o caminho político, ela tem um desdobramento que s6 se sabe 
como começou e jamais -como- terminará. · 

O que se acaba de ouvir pela voz do Senador Jader Barba
lho, Lider do PtviDB, o maiOr Partido com assento nesta Casa, 
çpnftrina a: -íiiequívocã, a induvídosa manifestação de paCificação 
entre as partes envolvidas. 

Pedi a __ palavra. Sr. Presidente, porque n:um dos itens do 
ACcido. o Presidente da República é incisivo quando declara que 
respeitará a decisão da Justiça. Conseqüentemente, quantO-a eSte_ 
tópico, não haverá possibilidade de distorção de manifeStaÇõeS âi
versas. 

Agrada-me oovir isto, Sr. Presidente, porque no Capítulo I 
da Constituição de 1988, "Dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos" AUe compõe o Título 11Dos Dú:eitos e Garantias Funda
menúlis", ali há uma determinação- portanto, é um direito funda
mental - quanlO à coisa julgada. 

O TST, Si'. Presídente. fez coisa }ligada. Se nós. Lideranças 
do Pcxier Legislativo ou do Poder Executivo, incursionássemos 
naquilo em que já lroove manifestação, evidentemente, seria des
respeito ao equilíbrio que deve permanecer, assim como a inde
pendência dos Três Poderes. De modo que ~ auspicioso saber que 
esta greve pode chegar ao fliD,- sobretudo (>elo respeito ao direito 
do povo- quem está mais sofrida~ a sociedade brasileira-, ao se 
encontrar de ambas as partes uma conclusão que não deixe respal
dos amanhã com salpicos de dificuldades para o novo entendimen· 
to. 

É auspicioso para o Partido Progressista, Sr. Presidente, re
gistrar que, em nenhum instante, sobretudo naqueles mais diflceis, 
a sua Liderança ou qualquer de seus membros tenha contribuído 
para a exacerbação do movimento ou para seu enfraquecimento. 

Agora, sim, Sr. Presidente, na hora em que cada parte tran
sige - i falo aqui em termos de transação do C6digo Civil, ou seja, 
que as partes previnem litígios ou dão enCeriamento il eles atrav~s 
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de uma transação -, digo que é bom que as partes lenham chegado seovolvimcnto. QUanto inais cedo se diagnostica um problema, 
a este tipo de transigêocia. Sobretudo, quando no Legislativo, mer- mais fácil é conigir o ruinõ. Quanto-antes se reforma uma decisão 
cB de todos os seus Lideres, ninguém aqui buscou o palco ilumina- equivocada. menor é a cbance de que nosso objetivo fmal sofra 
do, permanecendo na platéia obscum. para que se chegasse a um um grande abo.lo e seja irremediavelmente perdido. 
entendimento. - O motivo de voltannos, bOje', à.lribuna do Senado Federal. 

É de se louvar que o Presidente da República tenha, junta- discorrendo, mais uma vez. sobre a evolução do Plano Real, coo
mente com as Lideranças Sindicais e aS Lideranças Políticas, cbe- siste em. novamente, chamannos a atenção das autoridades do Go
gado a um consenso que em breve a sociedade brasileira aplaudirt. vemo e dOs Parlamentares para algumas difiCuldades por que pas-

0 SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - H! oradoa:s sa a administraçio do PiaDO; difli:uldades q11e. caso nio fon:m 
inscritos. logo corrigidas, poderio significar o malogro desse imenso esfor-

Coocedo a palavm ao nobR: Senado< Carlos Bez=a.{P8llsa) ço que a Nação tem feito com o objetivo de alcançar um bem ines· 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.(Pausa) timável, cuja presença inestimável, cuja presença, de fato, distin-
Coocedo a palavm ao nobre Senado< Lauro Campos. (Pausa) gue ~os países do Primeiro Muudo das nações periférica>: uma 
Coocedo a palavra ao nobre Senado< Joel de Hollanda.(Pausa) moeda estável. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Joio Rocha. V. Ex• Nesse intuito, queremos realçar dois iteils., os quais julga-

tem a palavra por vinte minutos. mos mais importante para o sucessO da estabilizã.çio. 
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pronuncia o seguilllC O primeiro cooStitui uma lição que, dado aos epis6dios n=n-

discurso. Sem n:visão do oradcr.)- Sr. Presidente, S:n e Srs. Se- tíssimos, ~ deveriamos ter aprrnclido. Reportamo-nos aos capitais es
nadores, está-se completando um ano e dois meses desde que o peculativos de curto prazo, cuja volatilidade por pouco não nos anas
Plano Real foi implantado em nosso País. De inicio, Ciioti~se a ta. a exemplo do México, pam o Wra.oo negro da crise cambial. com 
URV, moeda que manteve uma correla.çio variável com o cruzei- todas as caiSoqúSncias malignas que iSso acamtaria. -
ro, reajustada dia a dia. até se transfonnar, ela mesma. após dois O segundo item, felizmente, tem sido objeto de um grande 
meses de sua vigência. na nova moeda, o Real. Esse engenhoso ar- alvoroço, amplificado pela impn:nsa, articulado pela sociedade ar
tificio permitiu que O sistema nefasto da indexação sofresse um ganizada brasileira,_ ai incluídos empresários, sindicatos, econo
golpe, nio di:riamos mortal, mas. pelo menos, certeiro. mistas. políticos, gOVernadOres e até rilinislros. São aS irilpressio-

Passados um ano e dois meses do surgimento da URV e nantes taxas de juros brasileiras que, ao lado das taxas praticadas 
onze meses da criação do Real e do desaparecimento do Cruzeiro, no MéxicO e na Rússia, rePreSentam-as mais altas do Planeia. 
certamente nos alinhamos com a opi.nião daqueles que proclamam Em nosso mencionado discurso do ano passado, Sr. ~si
ser o Plano Real o mais eficiente e exitosO-conj.Jnto de medidas de . dente, defendíamos a posição de que o êxito do Plano Real deveria 
estabil.izaçio monetária coloaJ.do em prática nã hiSt6ria recente do ser avaliado nio somente pela capacidade demonstrada em baixar 
BrasiL Basta ver que saímos de uma taxa de inflação mensal de a inflação, mas também ~la consecução em produzir jurps civili
quase SO% para uma taxa que tem oscilado entre 1% e poucO mais zados. passados alguns poucos meses da implantaçio da nova 
de 2% ao m.Ss. Os números são eloq11entes e falam por si mesmos. moeda. Ao julgar por esse critério, o Real estar-se-ia comportando 

Em agosto do· ano passado, apenas um m& depois do nasci- apen.as mzoavelmeme bem. 
mento da nova moeda. pronunciamos, nesta tribuna, um discurso Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, comecemos pelo capi-
que, ao lado de elogiar o Plano Real por sua coragem e consist8n- tal especulativo de curto prazo. 
cia. alertava a Naçio sobre quão perigoso era conrmr rios investi- Tais iõ.vestimentos fmanceiros são um- VerdadeirÕ perigo 
mentos estrangeiros de curto prazo fU"a fmanciarum esperado de- para qualquer plano de e~bilização. Silo capitais extremamente 
sequili"brio das contas-COITCDtes e C,) balanço de pagamerltos. La- nervosos e voláteis que ficam circulando, a curto prazo, nos mer':. 
mentavelmente. alguns meS:eS depois, o receio .se tramformava em cados financeiros de diversos países do mnndo, correndo atrás das 
realidade: o México quebrava; assustados, os caPitais voláteis fu- taxas de j.Jros mais favoráveis. Basta cair um pouco a taxa de juros 

· giam de nosso País, trazendo-nos grandes diflCUldades, apreensão do mercado, onde cilcunstancialmente estio hospedados ou, então, 
e incertezas quanto ao futuro de nosso plano de estabilizaçio. subir a taxa de algum outro pais p8I3 que, nã velocidade de um 

Curiosamente, Sr. Presidente, até l.'.n comentário lateml que raio, esses capitais deixem o lugar onde estão e migrem para outro. 
fizemos daquele discurso tom.ou-se, m:entemente, em razio de As más noticias, as dificuldades momentâneas e até os OOo.tos tam
certos fatos ocorridos, assunto de debate oaciooaL Referimo-nos à bém cosnunam afugentar esse dinheiro assustadiço, arisco e indo-
proposta que então defendemos no sentido de que os diretores e mável. · 
presidentes do Banco Central do Brasil fossem obrigados, ~s Afortunadamente, Sr. Presidente, nunca os capitais de C;Uito 
deixarem seus cargos na Autoridade MonCtária, a aguB.rdar alguin pnizo tiveram, no BraSil, a mesma particiPação que, no México, 
tempo antes de aceitarem empregos no setor fUl&Dceiro priVado. A sustentavam em relação-aos investimentos totais estrangeiros.-Sim. 
motivação da proposta era justamente evitar qualquer possível porque, no México, a fuga desses capitaiS-foi o fato que desenca~ 
coofusão entre o interesse nacionaL que deve pautar a cootb.lta do deou a crise cambial naquele País. levando o nosso vizinho latino 
servidor público, e o inten:sse de grupos privados; confuslo que do norte a cair de joelhos perante os Estados Unidos e a comuni
poderia ser ensejada pela expectativa de um ótimo empregO fublro dade fmanceira internacional. 
para aquele que, momentaneamente, ocupa um cargo de influência Um detenninado dia, o_ México foi dormir co~ país está
no ágão encarregado de gerir e de fiSCalizar o sistema financeiro Vef e confiável, baseando seu programa de estabiliza.çio na âncora 
naCional. cambial. de uma paridade flxa entre o peso~ o dólar e cçntando 

Sr. Presidente, se aludimos aos a.ccrtos em que tem incorri- com volumosos apertes de capitaiS e8irimgeiros. Acordou, fio dia 
do nossa análise da conj.mtura nacional. não é porquanto deseje~ seguinte, como pária do NAFfA, e como nação-problema, sendo 
mos posar de profetas ou granjear fama de visionário, mas tão-sO- obrigado. vergonhos8.mente, a desvalorizar sua moeda em cerca de 
mente porque queremos realçar a importincia ~ aitica amadure- 50%, da noite pua o dia. 
cida e aprofundada para evitar percalços ao sucesso da ~biliza- b interessante é que o ~sidente FernandO Heiuique Car
ção de nossa moeda e, por conseguinte, da retomada de nosso de- doso tem~sc manifestado publicamente contra os maleriCios pro-
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vocaõos pelos capitais voláteis. Na oportunidade de sua visita aos 
Estados Unidos, nosso Presidente chegou a_ propor que o FMI 
mantivesse alguma linba de crédito destinada a socorrer os países 
emergentes em apuros por conta da fuga dos capitais voláteis: e, 
no entanto, nenhuma medida foi tomada internamente para nos 
resguardar dessa ameaça. Logo, a cooclusio a que- podemos che
gar é a de que nada aprendemos com a crise mexicana e com seus 
desdobramentos, que quase nos arrastam, a nós e à Argentina, para 
a vala comum dos países insolventes. 

Continuamos a receber capitais sem neÕhuma restrição. Sem 
nenhuma regulação. Estamos trocando as facilidades _que eles nos 
propon::ionam. no curto prazo, em relação ao equilíbrio financeiro 
de no5SBS contas ex temas, por um futuro incerto. Em outras pala· 
vras, estamos jogando cOm a sorte. Melhor ainda: estamos sendo 
irrespons4veisl 

O que sugerimõs a respeito desseS capiiaÍS é que seja esta
belecido um periodo mínimo de permanência no País para esse 
tipo de investimento. De imediato, cairiain os ingressos- de divisas 
no Bmsil, o que representaria uma dificuldade a niais para cober· 
tura. do déficit em conta--correnle, mas essa desvantagem seria 
compensada com sobras por um obstáculo, que erigiriamos contra 
surpresas ocasionada pelo movimento repentinO desses investi
mentos, que podem levar um país. num piscar de olhos, à bancar
rota. 

Plano Real. Numa metáfora de origem náutica. que parece compa~ 
rar - aliás, muito apropriadamente - o Brasil dos últimos anos a 
uma nau sem rumo. tem-se preferido denominar esse lastro com a 
palaV13 incora. ~ ~ _ ~ ~ 

O Plano começou fta.lldo-se na âncora cambial. A mamtten
ção de uma dada taxa de câmbio era, então, o elemento demonstm
tivo da seriedade do Governo quanto à gamntia da estabilidade do 
valor da nova moeda. Depois da ct.ise mexicana, a fuga dos capi
tais estrangeiros de rurto prazo nos obrigaram a esquecer a âncora 
cambial e passamos à âncora monetária, cujo fundamento é a po
litica atuaJ de juros altos. 

O_ que n~ podemos olvidar é que tanto a âncora cambial 
quanto a âncora monetária podem ser efiCientes nos primeiros me
ses de vida de um plano de estabilização, mas nio se sustentam no 
médio e no longo prazo. A âncora cambial acabo por·levar a uma 
sobrevalorização excessiva do Real, uma v_ez que nossas taxas in
flaCionárias conti:riuaiii-bastante superiores às dos Estados Unidos. 
Os juros altos por tempo longo 011, se quiserem, a ânoora monetá
ria. por Sua vez, ocasionam a acelerada deterioração das contas pú
blicas e podem levar à recessão. 

A úriica incora capaz de sustentar o êxito definitivo de um 
plano de estabilização é a incora f!SCal. Chamemo-ia também por 
seus outtos a polidos: a}lste f!SCal e equilibrio otçal!IClltário. Ape
nas quando o Governo deixa de gastar mais do que a.necada, ele 

O Chile, ab.Jalm.ente considerado o País mais estável e orgaM deixa ta.mbém de emitir moeda para fechar suas contas, o que cau. 
nizado da América Latina, faz isso. Apesar de louvado pelas poliM sa inflação, ou de expandir sua divida, o que causa aumento dos 
ticas libemis que costuma adotar, o Chile exige, por dispositivo Je. juros e que, por isso, leva a um crescimento da inflação via au. 
gal, que os investimentos estmngeiros lá permaneçam por pelo mento dos custos fmanceiros dos produtores. 
menos dois anos. Poderíamos e deveríamos copiar o bom exemplo . Mas o ponto sobre o qual gostariamos de chamar a atenção 
do nosso vizinho do Cone Sul e fazer o mesmo. é que os juros excessiVos, colocados em prática para garantir a es· 

. Quanto aos juros absurdos que se cobram hoje no Brasil, a tabilidade da moeda, terminam por provocar o crescimento expo
soluçio para o problema já não é tão simples. TOdaVia, temos de nencial da dívida pública brasileira. É um tiro que sai pela culatra. 
aceitar a complexidade dessa situação e de enfrentá·la, pois a poli· Quanto mais aumentam os juros, mais cresce a dívida pública e, 
tica de juros altos chegou a um ponto insustentável: da condução portanio, lnais longe ficamos do desejado aj:lste flscal, pois &U· 

dessa politica dependerá. o êxito ou o malogro da estabilização menta a despesa com juros que o Governo paga. 
econômica bmsileira. Estima·se que, em razlo das taxas de juros vigentes, ao es· 

Uma característica que deve ser ress3.Iiada ã reipeito -dOs ju· toque da dívida pública mobiliária federal sio acrescentados, a 
1'05 altos é que tanto oo mais importante do que a atuação daequi- cada dia. a fabulosa soma.de 100 milhões de dólares! Ou seja, 
pe econômica para a com:ção dessa política é o comportaniento do todo dia o Governo acorda devendo 100 mi.Ibões de dólares a mai.t. 
Congresso Nacional na dis~ssio e na aprovação das __ reformas_ de a seus credores, dinheiro que deixará de ir para hospitais, escolas, 
que tio ansiosamente o País necessita. A queda das taxas de juros investimenios públicos diveiSos e que será destinado a alimentar 
envolve cortes 'em despesas desnecessárias e maior eficiência nos os _ _fQm-QS_ da __ c_ir.mda fma.D.ceira. -Ficamós, as;sim. profundamente 
gastos previstos no Orçameilto Geral da UniãO. de fcir:lna a zeru o tristeS -ao saber que todo o esforço dispendido pelo Governo para 
déficit público, e inclui maior discipl.i.oa imposta aos bancos esta· aumentar a arrecadação de tributos c ainda algo mais será destina
duais e às dívidas dos Estados e dos Municípios. Mas passa tam- do ao pagamento de juros da sua dívida pública. que hoje anda em 
bém. pela privatização de aigumas empresas estatais.,_ pela reforma tomo de 75 bilhões de dólares. 
da PrevidEncia Social e, pri.JlcipalmeDte, pela reforma -tributária.-- -- -Para t.eTminarmos esi.e discurso, Sr. Presidente, que já se CS· 

Portanto, é grande a responsabilidade do Poder Legislativo tendeu por demasiado, queremos apenas marcar algumas posições 
para a baixa dos juros no Brasil. Certamente, estaremos à alrura a respeito de como'viabilizar a queda das estra.tosféricas taxas de 
desse imenso desafio, saberemos deliberar da forma mais proveiM juros. 
tosa para nosso País e nio teremos medo de contnuia.r alguns inte- Antes de mais nada, pensamos que já obteve resultado o au-
resses poderosos. Jl!ento mais n:cente dos juros promovido pelo Governo. acompa-

Como afumou o eminente pensador, poiítico e parlã.Inentar nhado de um aperto de crédito via aumento de e~igênCia dos depó
brasileiro Alberto T~. que escreveu nos idos dos anos 30 e 40. silos compulsórios dos bancos na Autoridade Monetária, cujo ob-
"o destino das nações desorganizadas. é serem governadas pelas jetivo era refrear o consumo. Agora. a economia avizinha-se peri
naçõe.s mais organizadas do que elas.11 Essa é a grande tarefa posta gosamente de uma fase ~ssiva. Está na hora, portanto, de o Go
para nossa gemção: organizar o Bnsil e tomá-lo tOrte e iode- vemo relaxar, pelo menos um pouco, a sua política de restrição à 
pendente. A organização do Brasil. por sua vez, depende das re· liquidez. Não podemos correr o risco de matar a 11galinha dos ovos 
formas. de ouro", que, nesse caso, é a capacidade da OCODomia a.:scer, 

Sr. Presidente, a política de juros altos. praticada de manei- produzir mais e provocar a queda da inflação em face da maior 
ra continuada, é uma política suicida e representa o ponto frágil, o oferta de bens de mereado. 
"calcanhar de Aquiles" do Plano de Estabilização. Mujto. se tem Quanto ao papel das reformas constimcionais -de constituir 
discutido a respeito de qual é o lastro da estabilização de preços no um ambieme econônúco favorável ã saúde das contas públicas e. 



42 . ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

dessa forma, à queda das taxas de juros, já tecemos--oomentário a R.eaílllii,ariios nossg compi-ODilSso com a :nigulam.enta.ção da 
esse respeito. entrada de investimenlos especillativos de curto prazo em nosso 

Um importante aspecto dessa questão, todavia. refere-Se As País e com a queda dos juros, pua que o Brasil volte a crescer e 
privatizações. A venda de empresas estataís tem Sido defendida, prosperar e para que a nefasta ciranda fmanceira deixe de presidir 
por muitos analistas, como a solução pua que o Governo se deso- a vida econômica nacional. 
nere de sua dívida e, em conseqüBncia. deixe de pressionar as ta- Em breve, chegará o momento de discutirmos como será 
xas de juros. Assim, o dinheiro arrecadado com-as e~ seria posto em prática o pagamento da divida pública, para que_. as
destinado ao pagamento da dívida pública mobi~ f~. - -- sim, o Governo diminua sua presença no mercado aberto e nio 

Certamente; -nãO podemos evitar a conclusão de que uma mais tenha um comportamento que induza a alta taxa de juros. 
entidade endividada, no caso o Estado~ deva-se desfazer do patri- Ai, então, rumaremo_s devidamente para a estabilizaçio econô
môn.io que possui para pagar suas dívidas. Como a am:caôaçiO de-- mica, pressuposto para que ingressemos no rol das Nações de
imposfus, por si só. não consegUe- arcar com as despesas da divida, senvolvidas. 
a venda de ativos seria a 'linica soluçãO parã. o proble-ma. A única Neste instante, hOnrando o nosso mandato de represenrante 
alternativa a esse fato seria o- calote. E o calote traz mais malefí- do povo, saberemos fazer política. com •pau maiúsculo e no senti
cios do que beneficíos à sociedade. do nobre do termo, como um instrumento de resolução de confli-

En~tanto, o Estado não é uma entidade qualquer. Um ra.- tos, baseados em conceitos de valor universal, como, por exemplo, 
cioánio pununente contábil; nesse caso. tem o efeito de empobre- a justiça. - -
cer uma disru:ssio que é mais rica. No presente debate, o Estado Era o que tinha a dizer, Sr.' Presidente, ãgradecendo V. Ex• 
não pode ser considerado uma entidade qualquer .Porque ele cum- a tolentncia para comigo. -
!""um papel fundamental: o Estado é um agente redistribuidor de O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa· 
renda entm os diversos grupos e classes sociais. lavre ao nobre Senador José Roberto Arruda, por cessão do Sena-

Quem são os etedores do Governo? Quem sio os titulares dor Júlio Campos. 
da dívida pública mobiliária federal? Basicamente, dois grupos de Nobre Senador José Roberto Amlda. V. &• tem a palavra 
pessoas: o primeiro bem amplo e o segundo bem re~to. por 20min. = 

O primeiro grupo é formado pelos poupado= em geral. O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Pronuncia o 
Todo cidadão que possui recursos aplicados no sistema bancário, seguin!C discurso. Seril reVisão do oira.ôOi-.)- Sr. Presidente, Sn e 
em produtos financeiros lastreados por títulos públicos, é -credor Srs. Senadores, nesta manhã farei três registros que considero bas-
do Governo. Todo pOupador que tem dinheiro aplicado, por ex em- tante importantes. - - --
plo, no Fundão ou no Fundo de Commodities é credor do Gover- . O primeiro deles é que ontem comemorou-se o Dia Nacio
no, nem que o seja em razio de uma ínfima parcela da dívida pú- nal do Comissário de Bordo, que pertence a uma categoria profis
blica total. sional. à qual, além de prestar serviços relevantes à oconomia do 

O segundo grupo. bastante reduzido se comparado com a País, tem uma interl'ace com todos aqueles que. em -função de_ suas 
sociedade como um todo, é representado pelos banqueiros, que vidas pessoais ou profissionais, viajam roiineiramê"nte. Sabemos 
emprestam rerursos próprios dos seus bancos ao ~yemo. que essa categoria é composta por pessoas conhecidas pela fuane-

Ora. sr-s e Srs. Senadores, ao longo de nossa vi~_ púf?lica, za no trato e pela cordialidade. Portanto, nossos cumprimentos aos 
temos continuamente criticado O tam.inbo desmesurado que o _sis- comissários de bordo. 
tema fliianceiro atingiU:eiD noSso País. A desorganizaçio fmancei- _ -0 segundo registro que gostaria de fazer. Sr. Presidente. é 
ra do Estado brasileiro e a ciranda fmanceíra têm provocado, ano que.,_ na próxima segunda-feira, duas cidades, pertencentes ao Dis
ap6s ano, a inchaÇãO dos bancOs no Brãsil~ que engordan:l e pros- trilO Federal, comemorarão seus aniversários. A primeira delas 6 
peram em cima da crise da ~nomía produtiva.. _ ___ Brazlândia. que completará 62 anos, embora Brasília teoba apenas 35. 

Não queremos tachar os bancos como únicos vilões de uma Brazlândia, uma pequena cidade do interior de Goiás, ins-
conjmwra que' é sobremaneira complexa e intricada em S!J.~ cau- _ crita no Quadrilátero Cruls, já constava da ÇonstituiçãO-de 1891 
sas. Contudo, não pOdemos permitir, não podemos admitir que, como área onde seriã implantada a oova Capital do Pais. Quando 
para um setor que já lucrou excessivamente com a ciranda fman- foi feita- a demarcação definitiva do Quadrilátero, onde hoje está o 
ceira, a qual circula em rodopios desvairados há tantos anos no Distrito Federal, Brazlâodia fiCQU circunscrita a ele. 
Brasil, sejam caneados a totalidade dos vultosos recursos que se- Hoje, Brazlândia empresta ao Distrito Federal a tradição 
rão an-ecadados com a venda de parte do patrimân.io plblico brasi- que recolhe da sua permanência~ vida econômica, principa.Imen
leiro. Isso seria profundamente injusto. O pat:riri:J.ônio Público per- te na agropecuárii, e na Vida política do Centro~Oest~ brasileiro. 
tence 1 totalidade dos brasileiros, que. em sua mai_Ofia, sio pobres Esta pequená cidade, que faz divisa com O-Estado de Goiâs, 
e até miseráveis. Levar os trocados desse povo sofrido por.t. enri- nos faz lembrar de um fato interessante oconido ainda no Governo 
quocer a mesa farta e opulenta dos banqueiros seria imperdoável! Juscelino Kubitschek. Além da construção de Brasília, iniciou-se 

É necessário, destarte, que uma política de rendas anteceda também a construção da Rodovia Belém-Brasília- e esse fOi um 
e oriente o pagamento da dívida póblica com os ~~s ~priva- importante fato económico na vida nacíonal. Com a morte de Ber
tiza.ção. Temos aqui duas saíW.s. Primeira: os bancos aceitam um nardo Sayào, essa rodovia não foi concluída, faltando apenas 
desconto em seu crédito com o Govem:o, da mesma fciil:ria. que 90km de asfalto entre as cidades de Padre Bernardo e Uruaçu -
qualquer credor o aceitaria quando vê a perspectiva de serem hon- quando esses 90km de asfalto forem executados. o percurso Be
radas dívidas sobre as quais pairasseni dúvidas em relação a seu lém-Brasília será diminuído em 244km. porque, hoje, quem faz 
cumprimento. Segunda: aprovamos um aumentO de impostos para esse trajeto ao chegar em Uruaçu tem que desviar até-Anápolis 
os bancos, de forma a compensar um pouco a grande transferência para, depois, chegar ao Distrito Federal Então, na verdade, a Ro
de recursos a que farão jus. Repetindo: oo desconto na dívida, oo dovia Belém-Brasí_lia, que é um marco na bist6ria da construção 
aumeotodeimpostosparaosistema fmanceirci --- --- - de estradas no Brasil, Qepende ainda de 90km de asfalto para ser 

Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, concluím~ agui este concluída. 
pronunciamento. Meus parabéns a Brazlândia pelo seu aniversário. 
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Sr. Presidente. o último registro que faço é sobn:: o aniver- Penso que as difereÍJ.ças regio~s-âeste País sejam talvez 
sário de Taguatinga. que completa 37 anos. um dos problemas mais graves para o dcsenvolvímento harmônico 

Há algo muito interessa.Dr.e e que V. Ex•s conhecem bem: é da vida brasileira. E a atenção que se der agora ao Centro..Qeste 
que, muitas vezes, Brasília é vista sob uma ótiCa. até pejorativa por brasileiro será, m.Jm fub.lro próximo, a variável mais importante na 
aqueles que nio a conhecem. Muita geme imagina que Brasilia se diminuição das nossas desigualdades. 
resume apenas no pel'Cllrso Aeroporto/Esplanada dos Ministérios, COm eSses cumprimentos, Sr. PreSidente, ao aniversário de 
quando, na verdade, o Plano Piloto, que é a cidade capital., tem Taguatinga e esta lembrança da reunião que se dará em Brasllia 
pouco mais de 300 mil habitantes, e o Disttito FWeral, cem suas para o próximo dia 07 entre os governadores, os parlamentares do 
21 cidades, tem quase 2 milhões de habitantes. Centro-Oeste e a audiência que teremos com o Presidente da Re-

Sr. Presidente, Taguatinga, pelos dados do IBGE, é a I4•ci- pública, faço este registro C agradeço a atenção do Sr. Presidente e 
dade do Brasil em população e já se aproxima de 400 mil habitan- ·dos Srs. Colegas Senadores. 
tes. Na verdade, sendo Brasília a Capital do Brasil. podeiJlOS traçar Muito obrigado. 
um parâmetro e dizer que Taguatinga é a capital de Brasllia. Lá O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa· 
coacentra-se a vida econômica do DistritO Federal; lá Lemos repre- lavra à nobre Senadora Emília Fernandes. (Pausa) 
sentado o comén::io, as pequenas. médias e grandes indústrias. Ta- Con~do a palavra ao nobre Senador Esperidíio Amin. 
guatinga é uma espéde de centro de gravidade econômica entro O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-sC. Proouncia o se-
toda a região do Entorno do Disttito Federal. guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn: e 

Meus cumprimentos a esta cidade satélite pelo seu aniversá- Sn;. Senadores. na última quarta-feira à tarde, tcmamos conheci
rio e a todos os seus moradores e às suas tideiuiças políticas e mento do pedidÕ de <Ienllssão do Presidente do Banco Central, 
econômicas. Pérsio Arida. 

Sr. Presidente, lembro que Brasilia, para ser preservada, na Hoje a Imprensa divulga:, atriOOindo aos Senadores Pedro 
sua concepção de cidade capital, inclusive para que daqui a 50, Simon e Gilberto Miranda comentários a respeito- repito, atri-
100 anos õ Plano Piloto esteja tal e qual foi concebido por Oscar buindo, não sei se flZCTam esses comentárioS .:. de que a notícia 
Niemeyer e Lúcio Costa, para que não sofra as pressões urbanas que a mim chegou - a mim, Esperidião Amin - pela via do Líder 
que sofreram os grandes centros como o RiO e São-PãidO-:-aesca- do PSDB. Senador Sér&io MachadO;ãtribui a esses dois Senadores 
racterizando o uso do solo urbano, ft fundamental que haja um pro- a informação de que a notícia, na vetdade, foi divulgada. ou pro
je~ de desenvolvimento cconômico para o Centro-Oeste "brasilei· palada. 00 propagada pelo escritório de ronsultoria que 6 integra
TO, resgatando a idéia de pólo indutor do desenvolvimento econô- do pelo ex-Mio.istto Mailson da Nóbrega, tendo o Sr. Gustavo 
mico do Centro-Oeste. . LQyola indicado já :_sU)Jstinito- hoje acabo.IDC?S de tomar conheci· 

Sr. Presidente., Sr's e Srs. Senadores, na próxima quarta-fei- mento, formalmente, da indicação para o cargo de Presidente do 
ra, dia 07, por iniciativa do Senador Carlos BezeiTa e outros mem- Banco Central- atribuindo ao eScritório o vazamentO da infOima
bros desta Casa, todos os Governadores de Estado do Centro-des- ção em primeira mão. 
te brasileiro: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Distrito --- Há por trás desse fato um cenário JXOfundo e complexo, 
Federnl, Tocantins, enflnl, todos esses Governadores, juntamente que foi agudizado em março pela constatação de vazamento de in
com. toda a bancada supr11partidária dos respectivos Estados esta- formação a respeito da alta do dólar ocorrida no dia 6 de março, 
rão se reunindo aqui no Senado Federal, pela manhi, para discutir incidente que fez com que o Sr. Pérsio Arida viesse ao SeDado Fc
uma proposta concreta, desenhada a várias mãos pelas equipes téc- dera! duas vezes e à Câmara outras tantas. 
nicas desses governos, no sentido de que, na próxima quarta- feira, Reitero, para: que oão pairem dúvidas, que sempre conside
às 15h30min, numa audiência que já_ temos acOidada cOm o SC- --rei e considero p Sr. Pérsio Arida um bomtm honrado. Jamais vin
nhorPresidente da República, os Govema.doms e os Parlamentares culei vazamento de informação ou infonnação privilegiada à sua"" 
do Centro-Oeste levarão ao Governo Federal,· ao Presidente Fer- pessoa. mas sempre questionei- e nã<i fiz e não faço isso sozinho, 
nando Henrique Cardoso, uma proposta objetiva de um inodeiO de nem soo pioneirO - a promiscuidade flagrante que existe entre o 
desenvolvimento regional que integre Brasília à Região Centro- Banco Central e o Sistema Fmanceiro Brasileiro- os bancos. 
Oeste, preservando-se, evidentemenle, o seu PlanO PilotO Da coo- BancOs fofam objeio agora de um pfonunCiamento alenta· 
cepçào original de Cidade capital. mas; dando ã.s cidades satélites, do, e que não tive ocaSião de interromper, do nobre Senador João 
à região do Entorno e a todas as grandes cidades que são pólos Rocha. bancos para os quais não há geada, nem frio, nem inverno. 
econômicos desta Região um modelo de desenvolvimento econô- Os bancos. no Brasil, estão sempre na colbeíla. mesmo sem ter 
mico próprio. plantado. Para eles não há sereno, não há temperablm desconfortá-

A Região Centro:Oeste fem SOlo fértil. água abucdantC. um vet Eles ganharii na recessão e ganham no periodo dC prosperida
clima extremamente propício à prática agrfcola: sabe-se aqui exa- de do Brasil. São condenados ao sucesso, estão condenados a ter 
tamente quando chove ou deixa de chover, as estações são bem lucro, até com incompetência. É uma estraoba condena.çio num 
defmidas. não há nenhum acidente climátícO úD.Portante; as mais País de miseráveis. nUm País onde- o Senador Pedro Simon me 
:importantes estradas estão todas construfdas, inclusive pãrte dos mostrava há pouco um trecho dramático, em que uma criancinha, 
leitos ferroviários. fundamentais para o escoamento da prOdUÇão. morrendo, fazia -a sua última pergunla., quase seU último desejo_, 
Enf!Dl, o Centro-Oeste é. talvez. a Região mais prepar.lda para se- O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Senador Espe
diar um novo modelo de desenvolvimento que, estou certo, este ridião Amin. para que V. Ex• possa coocluir o seu prommciamen
País vai viver depois da refonna constitucional. E e fundamental to, de acordo com o arL 158 do Regimento Interno, a Mesa vai 
que o Centro-Oeste brasileirO receba medidas íoput dO-desenvol- pronugar a Hora -do Ex.~iente por mais 15 minutos. 
vimento Por que isSo? -PorqUe nCtlhi.im modelo de deSeovolvimen- O SR. ESPERIDÍÃO AMIN- Muitool:xigado, Sr. Ple5idente. 
to será razoável neste Pais se novarriente for coticeDtrador de ri· ... a criancinha fez a pergunta antes de morrer: "Mãe, sed 
quezas, quer seja concentrador de riquezas nas camadas sociais já que no céu tem comida?"- neste País onde os bancos nio preci
privilegiadas, quer seja nas regiões do País já extreman;te~te con- sam perguntar se, com a prosperidade, telão lucro, porque eles t&l 
densadas econornicamenle e pn-pulac-ionalm('nte. lucro também na recessão. Aliás. principalmente na recessão. 



44 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

Entlo, essa promiScuidade que existe entre o Banco Cen
tral, que é o guardião da moeda. os seus titulares - os tindares de 
suas diretorias - e O sistema financeiro, já ensejou frases dnunáti
cas, e certamente irónicas, como aquela do meu coneligionário e 
ex-Ministro da Fa:zonda, Delfnn Netto que, diante do surto neoli
be:ralizante que existe pelo País. reclama ingentemente a estatiza
çio do Banco Ceniiai -~É preciso estatizar o Ban.Co~Ceniiai! O 
Banco Central está privatizado demais. Está muito "sucuiRI" da 
FEBRABAN, está muito "filial" da FEBRABAN. E, repito, sem 
que haja aqui qualquer alusão de natureza pessoal, há pouco eu 
coaversava com o Senador Pedro Simon --lellho noticia, também 
- S. Ex• vai pedir urgência para um projetO que, ni verdade. apri
mon. um outro que o ex-Presideote llamar Fnmco, quando Sena
dor, apt<SeDIOO, estabelecendo a tal quarentena. Quarentena, ou 
cJescontamjn•çilo, como diz o Deputado Roberto Campos, que 
existe em todos os pafscs n:lativam.entc desenvolvidos do mundo, 
para que essa promiscuidade não seja tão flagrante quanto é no 
Brasil. em que o cidadio pode sair da "caixa preta" do Banco do 
BraSil e presidir uma corrt:tma, um banoo, enfun. ir para o oulro 
lado do balcão com a ma.ioc ~m-ccrimónia - e ~-CUlpa nossa, 
pon]UC a lei é nossa-, e depois vollar. E o que é mais grave, lcm
bm o Senador Pedro Simon, nada impede que volte I""" c.\, ou 
seja, que p.de de um lado para o ootro, passe de um lado para o 
outro legalmente - e ai a culpa é nossa, porque eticaril.cnte isso 
nunca sem admitido. Eo.tio, o descompasso entre a ética e a lei é 
responsabilidade nossa. 

MAs gostaria de transmitir um reCado ohjetivo pani o~ Go
verno. Também não tenho nada cOntra. a pessoa do Sr. GustaVo 
Loyola. S. Ex• foi Diretor de Normas do Banco Ceniilli, indicado 
em 1990, c Presidente do BancO CCDtial indicado no dia 1° de de
zembro de 1992. quando teve a sua aprovação altamente facilitada 
pelo presligio de que desfrutava como Líder, e ainda desfruta 
como Senador, o Senador Pedro Simon, Lider do Governo na épo-

Mas tenho aqui em mãos as notas taquigráflca.s da argüição 
feita ao Sr. Gustavo Loyola, publicadas no Diário do Congiesso de 
quarta-feira, dia 2 de dezembro de 1992- logo a aigllição ocorreu 
terça-feira, dia 1 o de dezembro de 1m -. em que. dentre outras, 
gostaria. de destacar as intervenções do Senador Mário COvas. Se 
alguma língua ntaldnsa está atriruindo a salda do Sr. Pér.iio Arida 
a alguns desentendimentos Com o Governador Mário Covas, se le
rem isto aqui, verão que o Governador Mário Covas deixou tanlas 
perguntas no ar no dia em que o Sr. Gustavo Loyola foi argüido 
para assumir a Presidência do Banco Central. tendo deixado a Di
retoria de Normas e Organização, que S. Ex• vai ficar rouco de 
tanto escutar as respostas que o novo Presidente do Banco Centtal 
ainda tem para lhe dar. a respeito de conta fantasma, de taxa de jl
ros, de divida, inclusive de São Paulo - e parece que esse assunto 
é muito atual-, a respeito do motivo pelo qual o BANESPA con
seguiu emitir tanto dinheiro em 1990, no segundo turno da campa
nha eleilOraL Nio sei se o Palácio do PlanaJto indicou o Sr. Gusta
vo Loyola per causa ou apesar das perguntas do Governador Má.
rio Covas. Mas já me sopraram há pouco que talvez seja o troco 
do Palácio do Planalto pelo fato de o Sr. Mário Covas não ter vin
do ao tal jantar desta semana, Há quem diga isso. (Risos) 

Gostaria de pedir ao Sr. Gustavo Loyola que não viesse à 
qüiçio da próxima ·terça-ou quinta-feira sem ler isso aqui primeiw 
ro. porque as mesmas perguntas lhe sedo feitas. Indago a V. Ex-s: 
alguém aqui ~ta que alguma pessoa tenha aberto uma vez 
uma conta fantasma, em qualquer agência do Banco do Bmsil, 
sem a anuência da sua Dircção? Alguém aqui acredita nissO? Al
guém acredita que ao menos uma conta fanrasma tenha s.icit? aberta 
sem a cumplicidade da Direção do Banco? Não estoo falando do 

gerente! Eu não acredito. O Senador Mário Covas cobrou a aber
tura de inquéritos, e o- Senador Elcio Alvares tentou esclarecer, 
com seus coohecimentos jurldicos ilidiscudveis, o que é um inqué
rito~ qual ro papel da Procuiidoria, qual ó o j>opel do Conselho. 

Portanto, solicito aos assessores do Governo que levem ao 
Banco Central eg:e meu apelo. E não venha dcsinfoana.do -o Sr. 
Gustavo Loyola, a quem dedico profundo =peito pessoal e pro
fissional. porque serão repetidas as mesmas perguntas que lhe fo
ram feitas, no dia (• de dezembro de 1992, pelo Senador Mário 
Covas, por mim e por outros Senadores- basta veriflCU"-se o Diá
rio do Congresso. 

O Sr. Pedro Simon -Pem1ÍI6-me V.Ex"umaporte? 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço, com grande satisfa

çio; o nobn: Senador Pedro Simon. a qu-em provoquei vúüs ve
zes; ou seja.. cu estava provocando o pedido de aperte. 

O Sr. Pedro Simon - Seuadnr Esperidiio Amin, ó muito 
sério e importante o pronunciamento de V. &,• É interessante o 
falo de que, de repente. a grande imprensa. os intelectuais, os eco
nomistas. a iniciativa piivada, comecem a falar que estamos viven
do uma época em que teCJ.os de DOS identificar com algu6m: Esta
dos Unidos, a economia americana, a economia curop6ia. No en
tanto, nio OCOirC em lu~ algum o que acontece oo Brasil em ter
mos de Banco Ceniial. Ê fantistioo diiemn que o Banco Ceniilli 
teM que ficar independente do Governo. V. Ex• e os Deputados 
Roberto Campos e Delfun Netto tBm mzlo: o Banco Central deve 
ficar independeute da Associaçio dos Bancos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Deve ser "estatizado" ime-
cliatãnieDte. .. 

O Sr. Pedro Slmoo- E evidente que se tem de colocar na 
Presidência do Banco Centml um grande economista, um profes
sor univCISitário. um político, um intelectual. algu6m que nio te
nha nenhuma ligaçio com o setor dos banqueiros, a f1m de que te
nha autoridade para dirigir, administrar, agir, fa:zor funcionar. 
Caso cootrário, comO o éidadio pOOeria faze.. lo? Eu, pelo menos, 
não sei. Se eu sou Pedro Simon, sou Pedro Simon; se eu estou de 
um lado, estou daquele lado. Nio consigo defender uma idéia du
imte dois anO. e, depois, mudar de lado. Um cidadão preoide o 
Banco Central durante dois anos - em tese, defendeodo o País 
com relaçio aos banqueiroS - e, posteriom:tente, vai defender os, 
banqueiros centra o Banco Central. Em. algum momcnr.o ele não 
deve estar falando a verdade, porque ninguém $etve a dois senho
res - está na Bíblia -; ou é a um, ou é a oulro. Ou ele 6 fiel aos 
banqueiros e se identifica cem eles, ou ele é fiel ao Govemo. ao 
País. e, de certa forma. nio digo que seja contra os banqueiros, 
mas nlo se identifica com eles. V. Ex• teD::. IU..io. Nos Estados 
Unidos, quando o Presidente do Banco Cenlral deixa o cargo, du
rante qualro anos nio pode pertencer a nenhuma outm instituição. 
Essa é a norma nos pafses do Primeiro Mundo! Por que nio 6 
aqui? O Senado j1 ·aprovou o projeto do enlio Senador Itamar 
Franco. estando agom oa Cimam. Escrevi uma carta ao atual Pre
sídenfe-da ~pedindo a S.Ex•quecoloc:asse esse projeto em 
regime de urgência para votação no plenário da Câmara; ji pode
m ter sido velado. o Sr. Presidente da Câmara dos Depnadns 
afu:Úia que é agora o responsável pela pauta, e nio mais o Colégio 
de Lideres. Faço, portanto, um apelo ao Presidente da Câmara dos 
DepltadÓs para que ooloquo em votaçio o projeto j1 votado pelo 
Senado. por meio do qual se det.ennina que ex-pesidentc do Ban
co Central não pode sair da instituiçãO para os bancos privados, oo 
vice-Versa. Felicito a V. Ex1 pelo seu pronunciameniO. Como V. 
Er', tenho o maiO[' respeito pelo Sr. Gustavo Loyola. como tenho 
o maiO[' respeito pelo Sr. P&sio Arida, que 6 um homem de bem. 
digno e sério. Inclusive, sou gm.IO a V. Ex• e ao entio Senador 
Mário Covas. Eu em Líder do Govemo quando foi feita pelo Sena-
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do a sabatina do Sr. Gustavo Loyola pua a Ptuid&cia do Banco administrativos - o Senador Antonio Carlos Magalhães nio sabia 
Centml. e nem V. Ex• nem o ex-Senador Mário Covas ficaram sa4 disso quando falou da Ientidio da Justiça. O Mário Covas per8un
tisfeitos com a mesma. Posterionneote. disseram-me: ''Senador- tou: _"O Cooselbo é do próprio banco?" Ao que foi respondido: 
Pedro Simon, em solidariedade e apoio a V. &•. vamos votar fa4 "Nio, é vinculado ao Ministério_da Fazenda." Ou seja, é do gover
vomvelm.ente à indicação. mas não ficamos satisfeitos com as res- no! 
postas.'' Agradeço, mais uma vez, publicamente, o apoio de V. Pergunto a V. &-s o seguinte: Será que é por acaso que não 
Ex-s. Foram Jevanladas algumas interrogações, por exemplo, a res- coahecem.os o que está fora daquilo que o Senado? o Congresso 
peiiO das contas fantasmas, como disse muito bem o Senador Es- investigou. foi buscar na marra? Então, Scoador Pedro Simon, 
peridiio Amin. Estávamos vivendo aquele momento da CPI que congratulo-me comigo mesmo e com V. Ex• pela designação do 
resultou no lmpeachment. Senador Jo~ Paulo Bisol, porque S. Ex•, como ~sidente da Sub-

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Petmita-mo V. &•uma in- comissio de Bancos, fez com que ela fosse a única a chegar a um 
tetvençio. O Presidente CoUor nem estava cassado ainda. Ele foi termo, ou seja, terminoo o trabalho e o que nio pôde investigar 
cassado no dia 29 de dezembro e •IIIEÜiçio havia sido feita no dia mandou para o Ministério N6lico; foram 50 mil documentos, cbe-
1 o de dezembro de 1992. ques. Fora isso, ~ hoje existe tiln ''síli!ocio escandaloso" .ll: re~-

0 Sr. Pedro Simoa - Estávamos vivendo a época da CFI to de conta fantasma. de beneficürio de COD.Ia fantasma e esses 
que resultou no impeachment, e havia a questlo das contas fan- n1o recebem punição alguma. Há aqueles para os quais nio existe 
tasmas. O Senador Mário Covu e V. Ex• queriam saber do Banco inferno e tamb6m nio existe pugatório, porque nem pena com
Central como essas coisas aconteciam. a perdoem-me a sincerida- prem. 
de.u respostas foram muito fracas. _ • _ _ _ O Sr.PedroSimon- Permite-me V. Ex• um aparte'? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Petmita-me V. Ex• Ílller- O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com prnzer, ouço V. Ex". 
romper novamente o seu a~ pois esse diüogo é importante. O Sr. Pedro Simon- Para concluir o meu aparte, Senador 
muito mais do que aspecto formal do aparte. Vou lrmscrever... Esperidiio Amin, a W:iica Coisa que gostaria de dizer é que a im-

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Senador Espe- prensa está divulgando que o falO de o Gustavo Loyola ter sido in· 
ridiio Amin, a Mesa está preocupada com a exlensio do aparte do dieado significa um desatendimelllo ao Governador de Sio Paulo, 
Senador Pedro Simon. Na semana passada,.- Mário Covas. Nio aetedito. O Pruiden"' Fernando Henrique Car· 

O Sr. Pedro Simon - Mas o Senado esti pn:ocupado com doso nio se deu conta desse debate. Na verdade, estranhei~ porque 
o Banco Central. Sr. ~sidente. V. Ex• foi duro, como geralmenf.e é. Mas o Senador Mário Covas 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calb_e~)- ~ .. ~ Mesa ficoo foi ex&.gemdamente, e esse nio é o seu estilo; eslava initado. 
exposta a criticas, porque, lameutavelmeutc, algum Senadores não . O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Pedro Simon,.6 
têm seguido o Regimento, prejudicando a imagem da Mesa. que que o Senador Mário Covas fez as mesmas perguntas que eu já ha~ 
não pode ficar exposta dessa fonna. via feito sem ter obtido teSposta. 

De modo que faria um apelo a V. Ex_• para seguirmos f:tel- O Sr. Pedro Simon - E como o Senador Mário Covas esta-
mente o Regimento da Casa. - -- va irritadO, crioo-se um debate até áspero."-A imprensa está dizen-

0 SR. ESPERIDIÃO AMIN -Se V. Ex" me penuite. in- do que o Presidente Femando Henrique Canloso indica o Sr. Gus
teirompendo o aparte. vou ler um trecho das notas taquignUicas da tavo Loyola para a ~sidência do Banco Central a fm de se IeSOl
inquiriçio, para couhecimeniO dos Srs. Senadores. _ ver o problems do BANESPA. Venho a favor de Femando Henri-

FIZ dois requerimentos, um no ano passado e rutro neste que Cardoso, que é um grande Presidente e amigo do Governador 
ano, no dia 18 de fevereiro, para saber o ciue foi feito cOm um Mário Covas. Nio tenho Q.CDhuma dúvida de que essas intrigas 
dooo qualquer de conta fiwtasma;~o l'ef'oriosaqui afmíiOU que que a irii~iisa esiHazenào sio somen"' intrigas. O Guvemador •
havia um milhão de cootas fantasiQ8S; depois descobriu-se que ha- o Presidente haverão de se entender, e o Gustavo Loyola haverá de 
via quatro milhões. O Banco Central baixou noi:mas pA1"8 cadastrar colocar uma pedra em cima dessa reunião e deverá acertar-se com 
as coo.tas em 1993. Até boje esse pmzo não t.enninou, até hoje o o Governador Mário Covas. . 
Brasil não sabe quantas são as contas fantasmas "dpativadas"; ~ O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Que bom, Seuador Pedro 
tiraram O dinheiro e deixaram o número da conta. E claro que essa Simon. 
postergação ajuda o fantasma. pois ele pode fazer um acerto para Se V. Ex• não fizesse esse aparte, haveria de se imaginar 
tirar o dinheiro. Isso é cumplicidade! que estivesse fazendo uma intriga. Não é verdade; V. Ex• apenas 

O Sr. Pedro Simon - E fizemos isso na época da CPI, está afastando uma intriga. 
quando ninguém tinha tido tempo de mexer nas contas. O Banco Agradeço à Mesa pela compreensão? mas quero fazer um 
Central deveria ter verificado c tomado provid&lcias naquele mo- apelo ao Sr. Presidente. 
mento. Agora, certamente. nio adianta mais, já deve estar bJdo re" Sr. Presidente, esse assunto é da maior gravidade moral e 
solvido. também da maior gravidade legal. posiO que há. um fosso entre a 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Claro que está! ética e a lei, e incumbe ao Congresso n:duzir a distincia entre elas. 
Sr. Pruiden,.,, gostaria de ler pam V. Ex's _a ~ que ~ O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Seuador &pc-

consta da página 9.898. O Sr. Mário Covas perguntou: ''Gostaria ridião Amin, V. Ex.• sabe que a Mesa tem sido tolerante, mas há 
apenas de perguntar se, ma.nr:ida a legislaçio abJal.. _9s fmtasmas e algo que, no Senado, é fundamental também, que é a organização 
seus responsáveis s6 podem ser punidos dentro de qualro auoo. do debate. 
Entendi oorretamente? Isso depois de uma s&:ie de perguntas mi- Se não cumprinnos o Regimento. se não organizarmos o 
Dhas e do Senador Mário Covas. • debate, VamoS tomar os nossos tmbalbos verdadeiiamenle impro-

0 Sr. Gustavo Loyola respondeu: Senador'- -~~mos que dutivos. 
existe um processo administrativo no Banco Çe~ que tem a de- _ _ A SR• MARINA 8aVA- Sr. Presidente, peço a palavra 
cisão em primeira instância, depois há Um recu~ com efeito sus- para uma comunicação inadiável. 
pensivo para o Conselho de Recursos do sistema fUlallC:Cii:o· Esse O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa
Conselho demora, em média, trSs anos pem julgar os processos Javm à nobre Senadora Marina Silva, para uma comunicação ina-
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diável, ctmo Líder, na forma do art. 14, inciso VU, do Regimento dade nem para os trabalhadores, devem considerar esse item como 
lnlcmo. um põnto fundamentai. Niõ se pode admítir que, num Pais com a 

V. Ex.• tem a palavra por cinco minutos. - -Cil.SC: como ã"qu.C-o nosSo vem atravC$S8D.do, profissionais qualifi-
A SR' MARINA SU.. V A (Pf -AC. Pam uma oolllllDicaçio cados, oompc!l>llles, pais de famflias sejam demitidos como imttu

inadiável, como Líder. Sem revisio da oradora.) - Sr. Presidente, menlo de inibir um movimento democrático, justo e que deveria 
sn e Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de rcgistrar que ser tratado oomo tal. 
esta comunicação deveria ser feita. at~ por uma questiÕ de jlstiça, Li uma reportagem que me deixou realmente muito eDlriste
pelo Senador Eduardo Suplicy, que, infeli2meu!l>, em funçio de cida pela forma cano a nossa democracia vem sendo oolllp'OOndi
uma agenda que tem a cumprir em São Paulo, n1o pode estar pm- da. Falava da esb:arégia adctada pua acabar com o movimento 
sente nesta sessio. pvista, destruir as lideranças sindicais e dcsmonlizar a g:p:ve: 

Ela refere-se à pve dos petroleiros que vem-se anastando elaborou-se uma lista de demissões, consttuida friamente - como 
há mais de trinta dias, e o Seoador Edumlo Suplicy, bem cano aqueles que vio a tocaia pora pegar à espreita seu suposto advená
outros Sxs. Sen:adol:cs e Deputados Federais, tem sido um dos in- riO - com o nome de aJguns grevistas, enlm os sindicalistas jum.
cansáveis articuladores no sentido de fazer com que essa greve pu- ment.ados, e também de pessoas tmbalhadoras. assíduas 10 traba
desse vir a termo com uma salda satisfatória tanto para os Iniba- lho. profiSsionaiS c:OnSiaeD.dos exemplmes dentro da empresa. 
lbadores. quanto pua a sociedade. e, JXn' que n1o dizer, para o Tudo isso com o intuito de que os demais funcionArios ficassem 
conjmto das instituições públicu. pen5ando: "Ora, se o fulano, que 6 nota 10 na empn>sa, sobro 

Infelizmente. dada a intransig&lcia da parte do Govemo em quem nio pesa nenhum tipo de mcl•m•çlo como grev~. petis
negociar com os trabalhadores. em recebê-los pui uma negocia- ta, cutista cu coisa que o valha. foi demitido, o que será de nós?" 
çio, median!l> sua pauta de "'ivindicaçio. dman!l> o penedo de Considero essa atilude extrema!Denle ~sta, porque 6 uma for-
gPOVe, alegando que só o faria face l volta imediJtta ao tmbalbo- ma lemXisfA de fazer com que ca trabalhadores se silllam intünjdÓdos 
atiblde já usada pelo Governo do Presiden!l> Itamar prai,co, e que !'aço um apelo a eata Casa- gostaria m de estudar a maté-

. flCOU comprovado que não aconteceu - a greve vem se arrastando ria do ponto de vista da Constituiçio e do Regimedo - talvez ba-
dumole todo esse tempo. seada na emoçio: se o Senado- perdoem-me se vou ferir alguá:n 

Ontem. por iniciativa de vários Parlamentares. foi elabOra- -já conc:::edeu anistia :..-qUem usou indev:idameulo os serviços--da 
do um documento com o seguinte texto: Gdflca, que, agora,lance mio do mesmo ~mo para anistiar 

GREVE DOS PETROLEIROS os petroleiros demitidos, os tmbalbadoms que tiveram o seu direi-
APELO DOS pARLAMENTARES to sagmdo, previsto na Constibliçio, uswpado por formas tenoris-

.- tas para acabar com o movimento grevista. 
Como representanll>s do povo brasileiro no Con- A pve, segundo a posiçio dos petroleiros, está suspensa; 

gresso Nacional. atendendo solicitaÇão de intermed.i.açio mamém-se o estado de greve, buscando-se a negociaçio. 
das lideranças sindicais, tendo em vista os íntcresses da -NeSta opOitUDidade, parabenizo a todos os Srs. Senadores 
Nação e a import4ncía da luta sindical. dirigil:nos um que sOmamm esfmços no sentido de encoD.tra.Imos uma saída. 
apelo aos petroleiros pam que considerem. diante da ga- Rc.ssa.lto ainda que esse tipo de atitude nio fortalece a democracia, 
rantia: poiqlle os que hoje se u-nem aos democraras do passado para dcs-

1-de revis.io das demissões; truir os trabalhadores. amanhi. talvez:, nio se unam pam defender 
2- de que não haverá novas demissões; os democratas do presente. 
3 -da programação doo descontos dos dias para- Era o que tinha· a dizer, Sr. Prosiden!l>. Muito obrigada. 

dos; 
4- da xctomada ur__gentc das negociações s~ as 

questões econômiCas; · 

A possibilidade de ~m ao tmbalho, retomando sua 
atividade normal de interesse fundame~ para o País. 

ApeliUllOS tamb6m à PETROBRAS pam que, num gesto de 
concórdia e harmooia. examine a possibilidade. na revisio, de can-
celar as demissões efetuadas. · -

Esse documento foi assiDado por várias Lideranças partidá
rias tais como as do PSDB, PMDB, PI'L. PDT, PTB, PT, enfllll, 
todas que compõem esta Casa. no sentido de fazer um apelo para 
se pôr a termo a questão da greve que boje, com certeza. não ~ de
sejável por ningu~m. 

Mantive contato, ainda há pouco. com o Sr. Spis que me 
deu conhecimento de que. face a todo esse processo e compreen~ 
dendo que o Governo, assim como não homou o que foi acordado 
com o Presidente Itamar Franco, düi.cilmente iria f~-lo em fun
ção do apelo dos Srs. Parlamentares, mesmo assim. eles decidiram 
pela suspensão do movimento, mantendo o estado de greve. e que 
vão roscar. a partir' de terça-feira. dia 06, junto à companhia. a 
reabertura das negociações. 

Gostaria de enfatizar aqui um item que diz respeito A ques
tão da revisio das demissões. Acredito que este Senado. esta Casa, 
os Srs. Parlamentares que tanto envidaram. esforços no $CD.tido de 
levar a termo esta greve. para que nio haja pre}líz:o para a socie-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SR" MA, 
R/NA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

l'edemçio Úuica Dos Petroleiros l'iliados à CUT 

DN 229/95 s,...ru._ 2de junho de 1995 

A !<>doo os Sindipetros, Stíepo, Slndiquímlca BA e Sindi-
petRJ -

Assunto: Propostas dos Parlamen-s, Quadro Naciooal e 
Avaliaçio da Diioção 

Dumnll> todo o dia de onll>m (1"16) a I'UP estabeleceu con
tatos com Parlamentares. Entre os quais, uma reUniio do Depurado 
Luís Henrique (Presidente Naciooal do PMDB) que s6 terminou 
por volta das 2<11. No ponto de vista da I'UP, a proposta de apelo 
docmrentc desta :reunião, articulada com uma frcnle supraparti.dá
ria. nio contempla a categoria e, respeitando os esforços dos Par
lamen"""" dos partidos representanles dos ttabalbadol-es, nílo de
vemos ter perspectivas de que a enqresa vi atender a este apelo. 
posto 'P.Ie oio cumpriu acordos anteriormente estabelecidos. 

E preciso ficar claro que desde o início da semana a realida
de era de que o GOvemo fecharia os canais de oegociação. inclusi
ve COÕl a Petrobrás. Diante dessa avaliaçio adotamos a t.ática da 
Carta aos Parlamcntares. 

Nestes últimos 30 dias, nossa greve tem sido o principal fa
tor na coD.j.uifura polítiCa do País, tomando inclusive o debate no 
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Parla.mento e levando a que cerca de 50 Parlamen~s intervies
sem na busca da soluçio do impasse. 

Apesar da p:tderosa greve que construlmos. é necessário ca
racterizannos que se de um lado nio c:on.seguimos o cumprimento 
dos acordos, por outro temos mostndo ser a vanguanla de um 
pólo de esistência e opooiçio ao programa neoliberal disse Go
verno, porém 6 p<OCiso que acumulemos junto i ou..U fmças para 
que possamos denotar de vez este projeto, daí a necessidade de 
UD.ificmnos com cutros movimentos tais como o MST e os demais 
tmb.Jhadores rumo .l Greve Geral. 

De poae do Quadro Nacional de hoje, onde apesar de ainda 
haver muita disposiçio em algumas rcfmarias, a realidade da 
maioria das bases apco.ta um caminho nio marca para a continui
dade de uma greve forte na calegoria, e de que é necessário man
termos a oossa unidade nacional pua que DÃo haja divisio: e ainda 
de que nlo vemos perspectivas de que possamos encontrar nego
ciaçio por dentro da greve, a análise da dieçio da FUP, por una· 
nimidadc, ~ de que devemos suspender o movimento, manter o es
tadO de greve e indicar a·3•-feira (6{6) para data de inlcio das ne· 
gociações com a companhia. 

Entendemos que as assembléias nacionais da manhi de 
hoje. tamb&:n devem deliberar solm o indicativo à cur de cons
truçio da Greve Geral, discutindo nos f6runs (Assembléias, Dire
torias, Entidades Nacionais etc.) a melhor data, o caráter e os ei
xos, visto que teremos a luta imediata pela manutenção do mono
pólio estatal do petióleo e por uma política salarial (com o já 
annnciado fim do IPC-R). 

Nosso balauço é de um movimento altamente positivo! 
Demonstramos nossa dignidade e unidade! 
Viva a greve nacional dos petroleiros! 
Em defesa do monopólio estatal do petróleo! 

GJ'<Ve dos petroleiros 
Apelo dos Parlamentarea 
Como n:presentantes do povo brasileiro no Congresso Na

cional, atendendo solicitaçio de intem>ediaçio das lideranças sin
dicais, tendo em vista os interessCs da Nação e a itnportância da 
luta sindicaL dirigimos um apelo aos petroleiros para que conside
mn, diante da garantia: 

1-de revisão das demissões; 
2-de que não haverá novas-demissões; 
3 - da programação dos descontos dos dias parados; 
4- da retomada urgente das negociações sobre as questões 

econômicas. 
A possibilidade de retomarem ao trabalho. retomando sua 

atividade normal de interesse fundamental para o País. 
Apelamos. tam.b6m. à Petrobrás paza que, num gesto de 

concórdia e harmonia, examine a possibilidade. na revisão, de can
celar as demissões efetuadas. 

Brasília. 1 o de junho de 1995. -seguem-se assinaturas. 

Duranu: o discurso do Sra. Marina Silva, o Sr. 
Renan Callu:iros.- 2° Secretário, deixa a cadeira da presz· 
dência, que é ocupada pelo Sr. José .sàrney, PresídenJe. 

O SR. JOSI!: ROBERTO ARRUDA -Sr. P=idente, peço 
a palavra como Líder. _ _ __ 

O SR. PRESIDENTE- (Jos6 Samey)- Como Líder, ]ã ha
via solicitado a palavra anterionnentc o nobre senador -Geraldo 
Melo. a quem perguDJ.o se ainda mantém o seu pedido. 

O SR. GERALDO 1\.IELO- Pelfeitamente, Sr. P=idente. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney)- A Mesa prom,ga o 

tempo destinado ao Expediente J>C?'r dez mímJtos a flm de atende-r a 
solicitação dos Líderes. 

Concedo a palavra ao Senador Geraldo .Melo e. em seguida, 
ao Senador José Roberto Attuda. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. O>mo Uder. J>ro. 
ouii.Cia o Seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente. S~ Senadom e Srs. Senadores, soln o pronunciamento que 
aCaba de ser feito pela Senadora Marina Silva., registro. em nome 
do meu Partido, uma lição importante do sofrimento que a greve 
dos petroleiros represeolOU. 

Sou um daqueles que participaram logo oo começo dos es
forços para que se chegasse a uma solução. Sou um daqueles que 
defenderam que não era útil ao Pafs, ao seu desenvolvimento, à 
consolidaçio da sua democracia, o desbaratamento da esll1ll!lill do 
movimento sindical brasileiro. A dem.ocmcia sentid falta de um 
movimento sindical organizado, estmturado. respoosável. que será 
um ingrediente fundamental do nosso futuro. 

Mas há uma reflexão que precisa ser feita de maneira pro
funda pelas lideranças do movimento. Esse movimenlo não pode 
perder a interface que tem com o'processo político em marcha oo 
Pais. 

Há uma con<?lusio que a sociedade tem o direito de come
çar a -tirar do que assistimos: o que acabamos de ver foi um confli
to quase insupenível de interesses e:nb;c os trabalhadores e o mo
nopólio do petróleo. 

_ Na realidade, se por um lado as lideranças sindicais, engaja. 
das nesse e em movimentos semelhantes, t&n procurado deJilOI:lS.. 

-trarão Pãfs ·a necessidade de manter a integridade do monopólio, 
por outro lado, a prática c:!Cssa greve. suas caracterfsticas. a exposi~ 
çãõ de conceitos como os que acabo de ouvir de que teriam sido 

. utilizadas práticas temxiStas pam cOiD.bater a greve. Então, esse é 
o tipo de patrão, rujo mooopólio está sendo defendido por esses 
trabalhadores! A impressão que fica para a sociedade e para o Pais 
é que se caracterizou, irremediavelmente, um conflito de i.Dleresses 
entre os trabalhadores e o monop51io. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney)- Coma palavm o Se

nador José Roberto Anuda. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Como Uder. 

Protnmcia o seguinte discuiso. Sem evisão do ondor.) - Sr. Pesi· 
dente, Sr" Senadora e Srs. Senadonos, com o =peito que tenho. eDJ 
termos pessoal e político, pela Senadora Marina Silva e pelo Senado< 
Geraldo Melo, que enfocarun, neste momento, ângulos düerentes de 
uma mesma questio, desejaria, !OSpolldendo pela Liderança do CJo. 
vemo no Senado. nesta sex.ta-feiril,. registriir-quê o fmal desse movi~ 
mento, é antes de mais nada. hora para o País. O eooemunenlo dessa 
greve é boa para a sociedade brnsileim oomo um todo. 

O fmal de um movimento como esse. de grandes proporçõ
es. de reflexo direto na vida de cada cidadão, além de um reflexo 
direto na vida das organizações, deve ser colocado, principe.lmente 
nesta Casa, sínibolo maior do Poder Federativo. uma Casa de en
tendimento político~ sem véncedores e sem vencidos. 

Penso que há ensinamentos importantes a serem retirados 
desse movimento por todos aqueles que, direta ou indiretamente, 
neles estavam envolvidos e priDCipalmente por aqueles que como 
nós, Senadores, procuram interferir na busca de uma solução. 

Creio que tOdos aprendemos bastante com essa paralisação, 
que afetou diretamente a vida do Pats. 

Mas esses ensinamentos serão tio mais importantes se re
fletidos com a tranqüilidade que o tempo reserva aos que sabem 
respeitá~ lo. No dia em que se encetTa esse movimento, penso que a 
única reflexão possivel é de que é bom para o País. é bom para a 
socíedade, não deve haver vencidos ou vencedores. 

E atrever-me-ia a dizer que a sociedade brnsileira. que teve 
problemas de falta de gás de cozinha. falta de combustivel, que, 
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mesmo em momentos de dificuldade, teve que fazer uma grande 
reflexio sol:re as fOimaS pelas quais deseja. no novo projeto de 
país, explorar, tratar e distribuir petróleo e seus derivados, nesta 
sexta-feira. deve ter o direito de respimr aliviada e de pa:Ss2r um 
fiDl de semaua em tranqüilidade. Afmal, foi o regime democrático, 
coaquista maior de toda a sociedade brasileira que permitiu que 
um movimento dessa prop::n-çio tetminasse sem vencidos nem 
vencedores e sem qualquer grave incidente: que maadasse a con
quista maior de todos D.ós, que é õ Estado democrático: 

do ~te mais rocursoo do que oolroo, o que sem dú
vida c:ontrib.ai pua: o agravamento das desigualdades. 

As infonilações que solicitamos assegunrlo ao Senado Fe
deral, enfim, uma noção mais pmcisa a respeito da efelividade das 
Dóimis--OOostituciooais que buscam combater u desigu•klades 
mas que, aparentcm.eme,. ainda se moslra.m insuficientes pera obter 
os =ultados indispensáveis para lmellÍZar as coodiçiles enfrenla
das pelas ireu mais polns do Pais, em espeeiol o No<tlestc_ 

Sala de Sessões, 1• de jlmho de 1995.- Senador Frdlaa 
Neto. Fica. para reflexio de todos nós e clã sociedade brasileira, a 

visão clara de que nenhum direito do cidadão ou de um grupo de 
cidadios, ainda que justo, pode, em momento ~gum. se sobrepor (A Mua para tkcisão.) 
ao direito maior de toda a sociedade brasileira. O SR. PRESIDENTE (1016 Samey)- O requerimeDio lido 

Muito obrigado. sed remetido l M-. para decisio, na forma do RegimeDio. 
O SR. PRESIDENTE (los.! Samey)- Sobi.. a mesa, re- _ Sobre a mesa. requerimento <Jie sedlido pelo Sr. I•secre-

querimeo.to que será lido pelo Sr. 1 o Secretário cm exercíCio, Sena- túio em exercício, Seoador Renan Calheiros. 
dor ReiWl Calbeiro& É lido e apnvado o seguinte 

. -- - --- . 
É lido o !iOguintc REQUERIMENTO N" 855, DE 1995 

REQUERIMENTO N• 854, DE 1995 Requeiro, nos termos do artigo 43, parigrafo 1°, do Regi
mento Intemo, considen.r como licença aurorizada o meu afasta-

Senhor Preoideutc, meDlo dos lraboJhos da Casa, nco diu 1•, 2 e 5~-95. couforme 
Requeiro oos tetmos dos artigos 50, § zo e 5°, me ISO atestado m&iico. 

XXXIn da Constituição Fedem! e do artigo 216 do Regimento ln- Saladas Sessões, 31 de mainde 1995.-SenadorNeySuu-
temo do Senado Fcdera.l, sejam fornecidas pelo Presidente do suna. 
Banco do Nordeste do Brasil, Dr. Byrou QueiroZ. atmvés do Mi- o SR. PRESIDENTE (10011 Samey) - Fica c:Onoedida a li-
nistro da Fazenda. Dr. Pedro Malan_. as_seguilires informações re- cença solicitada. 
lativ~ ~o fundo oonstitucio~ ?estinado ao Nordeste pelo ~igo Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Seae.-
159, mClso l,letra c, da Constitu1çio Federal; . túio em exerácio Senador' Renan Calhciros. 

I. Mootantc global do fundo desde. sua instituição, auo -.- É lido o a~ado o sesuintc 
ano, até 1994; 

2. Discriminação dos reciiiSos, por fomes; REQUERIMENTO N" 856, DE 1995 
3. Liberação efetiva dos n:cursos, igualmente ano _a ano~ Senhor Presidente, 
4. DiscriminaçãO das destinações, Estade por Estado, ano a Nos tconos do disposto no artigo 43, Inci.!o 1, do Regimen-

ano, especificando-se o percentual som o volume global do fun- to Intemo, requeiro seja considetadó licença para tratamento de 
do: Saúde no exterior, coufoane atcslado médico, o pedodo de 3-6 a 

S. Discrimlua.çiO doS-ruurSos- efetiviniente liberados, Esta- -6-6 do ano em curso. -
do por Estado, ano a ano, espeeificando-se o percentual sobre o Sala das Sessões, 2 de junho de !995. - Serlador GUberto 
volume global do fuudo. · Miranda. 

Justlllcãçáo O SR. PRESIDENTE (Josol Samey) - F'K:& concedida a li-
cença solicilada. 

O fundo-constitucional para o-Nordeste, importante instru
mento de desenvolvimento econômico, tem como_prinCipal f'mali
dade reduzir os desníveis regionais. Foi com essC ~bjetivO quê a 
Assembléia Nacional Constituinte decidiu criá-lo~ ainda que em 
montante discutível diante do esforço efetivamente necessário para 
o combale a esses graves desníveis. 

Cabe a administração desse funde ao -Banco de Nordeste do 
Brasil, instituiç.OO que tantos e tão relevantes serviços vem pres
tando ao País. Sua atual administração, inclusive, vem mantendo o 
elevado padrão de operações. contribuindo de forma importante 
para a implementação do presente palno econômico. 

O requerimento que agora dirigimos à direção do Banco do 
Nordeste visa proporcionar ao Senado Federal uma visão mais 
ampla e minuciosa da aplicação desses reCurSoS. -Esses~ per
mitirão, em primeiro lugar, que tenhamos meios para com.prá:-los 
com outras aplicações. de verbas federais, em termos de dotações e 
de liberações efetivas. 

Mais do que isso, porém, possibilitarão que saibamos exala
mente qual o papel desempenhado pelo fundo, de forma concreta, 
na redução dos desníveis regionais. Lembremos _dç q1,1e esses des
níveis nio oconem apenas entre as diversas regiões do Pãís, mas 
também dentro de cada uma dessas n:giões, com Estados receben-

Sobre a mesa, CQ!DimicaçJn que seri lida pelo Sr. 1° s~ 
tário em exercício, Senador Renan Caiheiros. 

É lida a seguinte 

OF GSGM 065195 BlliSllia, 30de maio de 1995 

Senhor Preoidente, 
Comunico a Vossa Exc:elência. que eslarei ausente do pafs 

uo período de 3~ a 6~ do correDio auo, pam tralamento de sadde. 
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus 

protestos de elevada estima e distinguido llp!OÇO. - Senador GD· 
berto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Jos.! Sarney)- A l'reoidlncia lem
lllll ao Plenário que o Senado Fedem! esti convocado para uma 
sessão especial a realizar-se segunda-feira, às llh. destinada a ho
menagear O Dia Mundial do Meio Ambiente, nos termos do Re
querimeuto n•793,de 1995. doSeoadorValmirCampelo e outros 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé &uiJey).:. Foram e!IC.Iminha
dOs à publicação paroc:eres da Comissio de Educação, coocluindo 
cootrariamente às seguintes matérias: 
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Projeto de Lei da amam •• 78, de 1993 (n° 296/91. na 
Casa de origem), que disciplina as propagandas de íllmes erotioos 
nos ve[culos de comunicsçlo de massa e dá outras providências; e 

-Projeto de Lei da Ciman n• 127, de 1992, (n• 977/91 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao artigo 25 da 
Lei n° 5.700, de 1° de setembro de 1971, que "dispõe sobre a 
forma e a apresentaçio dos símbolos nacionais e di outras pro
vi<Uncias". 

De acOido oom o disposto no parágrafo único do art. 254 
do Regimento Interno, fica aberto o prazo de quarenta e oito 
bons para a iuterposiçlo de recurso, por um dkimo _dos mem
bros do Senado, para que as: mat&ias continuem sua- tramità
çio. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Foi encaminhado ii 
pub!icaçio parecer da Comissio de Educaçio que conclui favora· 
velmonte ao Projeto de Lei da amara n• 4, de 1995 (n' 5315/90, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o arquivamento de cópias de 
filmes cinernarogr6ficos e dá wtras provid&cias. 

A mal&ia ficará sobro a mesa durante cinco Sessões ordiná.
ri.u, a fiDl de receber emendas, nos termos do art. 235, IL d. do 
Regimento lnlerno. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Corloa Wilson 
Edwudo Suplicy 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney)- Passa-se à 

Item!: 

ORDEM DO DIA 

Disalssão, em -turno UolcO. do Projefõ de --Lei da 
amam •• 32, de 1991(n• 5.953190, na Casa de origem). 
que mvoga o art. 106 da Lei D0 5.869: de 13 dejaneiro 
de 1973- Código de Processo Civil, tendo 

Parecer favonlveL sob n• 216, de 1995, da Comis· 

- de Coostltuição, Justiça e Cidadania. 
(Em virtude de adiamemo) 

A maléria constou da pauta da sess!o ordinária de 5 de 
maio do corrente, quando teve sua discussão adiada e IÍ:J.arcada 
para hoje. 

Em disalssiio o projeto em nuno único. (Pausa)_ 
Nio havêndo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fiCa adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2: 

Disalssio, em blioo único, do Prõ]!tO- de Lei da 
amam n• 72, de 1992 (n• 1.167/91, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Ministério Público da União, que 
cria, n&3• Região da Justiça do Trabalho, em Belo Hori
zoo.te, no Estado de Minas Gerais, no âmbito do Minis
tério Público do Trabalho, cargos de Procuradores do 
Trabalho de z• Categoria, cargos em comissão e dá ou
tras providências, tendo 

Parecer favoráveL sob n° 217, de 1995, da Comis-

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Em virtude de adiameDio) 

A matéria constou da pauta da sessão ordinária de 5 de 
maio do COITente, quando teve sua discussão adiada para 
hoje. 

Em disalssão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encell'O discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

_ O SR. PRESJP_ENTE (Jos6 Sarney)- Item 3: 

Disrusslo, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 89. de 1992 (n• 1.757/91, na Casa de ori
gem), que concede isençio do Imposto sobre Produtos 
Industrializados e do Imposto de Importaçlo relativa
mente a equipamentos e material educativo adquiridos 
por pessoo. portadora de deficiência. e di outras provi
dências, tendo 

Parecerfavoclvel sobn' 197,de 1995,daCanissio 
-de Assuntos Econômicos. 
(Em virtude de adiamento) 

A discussão da matéria foi adiada, px decisio do Plenário, 
para a sessão de hoje. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a _ _palavm. encerro a disrussão. 
A_ v9taçã.o fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 4: 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara n• 97, de !994 (n" 3.935/93, na Casa de ori· 
gem), de iDiciativa do Presidente dn República, que auM 
toriza a ieven:ão ao Muniápio de Coimbm, Estado de 
Minas Gerais, do imóvel que menciona, tendo 

Parecer sob n'223, de 1995, da Comis.oiode 
- Consti1ulçio, Justiça e ClcfMipnJa favoráveL 

com emenda de n° 1-CCJ, que apresenta. 
(Em virtude de adiamemo). 

A matéria também constou da pauta da sessão ordinária de 
5 de maio do corrente e teve sua disrussão adiada para hoje. por 
declsio do Plenário. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavm, encerro a disa.lssão. 
A votação fica adiada por faha de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Vo!wnoo Alista de 
oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena. (Pausa) 
O SR. ADEMIR ANDRAJJE - Sr. Presidente, peço a pa· 

lavra como Lider. .. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney)- V. Ex' pede a pala

vra, como Líder, para alguma comunica.çio ou como orador do 
Expediente? 

O SR. ADEMIR ANDRAJJE - Como orador do Expe
diente, por 20 minutos, Como Udcr. 

. O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - V. Ex' tem a pala
vra por 20 minutos, na forma do Regimeoto. 

O SR. ADEMIR ANDRAJJE (PSB-PA. Como Uder. J>ro. 
nuncia o seguinte discu.no. Sem revisã.o do orador.)- Sr. Pn:siM 
dente, Sn e Srs. Séoadorcs, o assunto que me traz à triJltiDa é ou
lro, mas eu gostaria de comentar a greve da PETROBRAS. 

É evidente para todos nós que o Governo jogou duro e ga
nhoo esta parada. mas eu não tenho dó.vida de que os traballiado
rcs também lêm uma compreensão triuito clara do que csti aconte
cendo. de que recuam num mome.-o de dificuldade, mas que essa 
luta não deixa de lhes fortalecer o espiiito para continuarem -lUtan
do. E eu só eSpero que o Governo, apesar de vencedor nesse pro-
cesso - não foi uma situação_ que não teve vencidos e_ venoedores, 
na verdade, o Governo venceu -, tenha a humildade de reconhecer 
que nio pode JXIDÍr os trabalhadores, porque eles t!m a sua razio, 
têm a sua vontade de luta c não podem ser penalizados com de
missões. Cipero que o Governo R:conhcça a luta doS lrabalhadores 
e volte atrás na sua posição. nio demitindo e fazendo readmissões. 
A opinião p(ohlirn rr-. .. rr'".,r..,.~ ,._.,..., -.•itude. 
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Mas o assunto que nos ttaz aqui é wtro. O Estado do Pará. tem que reCeber ate-nção especial do Go
Nosso pronunciamento ptetende tratar de um assunto ur- vemo Federal. em tennos de reforma agrária, teDdo em vista que é 

gente e que, apesar de ser um prob1cma nacional histórico. merece um lugar em que os conflitos por causa. da terra são graves e fre
um posicionamento fmne dos Sn. Senadores na busca de soluçõ- qQeutes, resultando sempre em trag&lias que Dio deVeriam mais 
es: a falta de ações coocretas do Govemo Fedcml para a implanta- estar oca:rendo, em pleno limiar do s~ado. 
ção da "'forma agmm no Bruü, que ,. pode C<llllpOOVar pela re- Deve-se considerar ainda o grande aomtivo que .... "'giio 
duzidíJsima verba prevista no Orçamento da Uniio pua a execu- exetee sobre trabalhadores rurais e SDas familias, expulsos da tma 
ção dea projetos de usentamento e oolonizaçio em Iode o País e, em oooma "'gil5es do Pab e que li fomm buscar um pedaço de 
mais especiflCaDlente, no Estado do Pari.. chio onde morar e onde possam ter condições de timr o próprio 

A reforma agiria existe no Brasil enquanto tese, com sustento. 
uma fmalidade especifica: fazer com que a terra cumpra o seu Poc ootro lado, a criaçio de grandea projetos de deaenvolvi
papel social. Esse papel, segundo det<rmina a Constituiçio Fe- monto, a deacoberta de garimpos e a grande extendo de terras 
deml no Capitulo que trata da polltica agrícola e fundW-ia e da inexploradaa na "'gilo fizeram cem que uma grande leva de brasi
"'forma agriria, 6 cumprido quando há um aproveitamento ade- leiroo ao dirigilse para lá, em busca de eMp"'gos e, principalmen
quado do solo; quando os recursos naturais disponívei·a slo uti- te, de riqUeza. 
lizados de forma racional, preservando-se o meio ambiente; O fUD de muitos gariJnpls e a desativaçio ou redução de 
quando se observam as disposições que regulam as relações de atividades nesses projetas de desenvolvimento fiZei'aDl com que 
trabalho entre patrões e empregados, e, por fun, quando a ex- muilu pessou: ficassem desempregadas. Nesse pmorama, restou 
plotaçlo favorece e contribui para o bem-estar de proprietários o INCRA c:omo única fonte de atendimento dessa demanda, pro
e de trabalhadores. porciooando o acesso à terra a muitas familias alllCaçadas com o 

O texto coostitucionaJ 6 contra as propriedades improduti- desampno. · 
vas. as quais, nonn•hnente, sio mantidas unicamente com fms es- A atuaçio desse instinJ.to tem-se dado boje em ~~ p:inci
peculalivoa; contra o uso inadequado e ecologicament< incorreto pais frentes: o Projeto Altamira, o Projeto Itaituba e o Projeto 
dessu teau. de modo a degradar o meio ambiente; e contra as re- Monte Alegre, os dois primeiros em tenas desapropriadas pelo IN
Iações eMp"'ga~ciu oonsidetadas danosas aos emP"'gados. CRA, e o terceiro em temos doadas pelo govemo estaduaL A áioa 

Quando os "'QQli&itoa oonstilucionais nio sio observados, torai abrangida per eases Ir& projetoa ~ de 8 milhões, 171 mil 
tais propriedades sio passivei& de desapropriação por int<"'sse so- hecW:ea, oom atendimento a 23.262 famílias. 
cia1 para fms de "'focma ~ Existem, entretanto, 2 milhões 147 1ml 751 hectares de ter-

Essa 6 a reforma que o abJal Governo deveria exea.nar prio- . ru ji ad~Jliridu e desaJXOPriadas, com projetos qe assentamento 
ritariamente, tendo em vista a gravidade da atual situaçio fundiária ji alados, só a. espeta de recursos para que aí possam ser fiXadas 
em nosso Pais e o tempo em que essa questio se .urasta sem uma 32390 famflias. 
solução. Essa ~ a "'forma que faria crescer a produção de alimen- Sr. l'l<oident<, Srs. Senado=, n6s perguntamos: o que vili 
tos e que poderia proporcionar mais divisas para o País, mais co- aoon...,.,. com essas fam!lias oolonizadas? Vão lem!inar ahando
mida na mesa do trabalhador e mais emprego. nmdo as suas terras, porque não tem estradas, nio tem posto mé-

Todos os govemos que se imta.lam no Brasil prometem me- clico. Dio tem escola, nlo tem. enfim, as outras necessidades blsi.
didas enérgicas para. resgatar o papel da agricultum em nosso País, cu ao a:teodimeDtO da refOIIJla agrária.. 
com uma solução adequada para a reforma agrária. O Governo Essa é uma. cifra mais do que suficiente para. que o Governo 
Femando Henrique nio fugiu a essa regra, e a sua proposta, em cooceda essa atenção especial que reivindicamos para a ~giio. 
termos de refonna agrária, é assentar 40 mil famflias de trabalha- tendo-se em vista que, apenas com a conclusão dos projetos ai in
dores no primeiro ano, 60 mil na. segundo, 80 mil no terceiro e cluídos. o Govemo jA. poderia quase atingir a sua meta, em nível 
100 mil no último ano de,.,;, lnandato. · nacional, de assentar 40 mil famílias no coc..nt< ano. 

Ora,. issO, sem dúvida alguma, 6 uma tefOIIJla extremamente Nesse particular, não podemos aceitar o corte de rean:sos 
modesta, em virtude nas necessidades que este País tem, mas se- mçamentúios, que impossibilitou que o INCRA do Pari. ultimasse 
quc:r isso tem possibilidade de ser coocretizado. a execuçio desse programa. cujas bases estio lançadas e w jo deli-

A meu ver, entretanto, DO que tange a recursos para a exc- neamento está. todo estabelecido. Sio inqxevisiveis os prejuizos 
cução das metas para o Corrente &Do, o Govemo mOstra a sua in- que ~advir com o atraso das dccisõcs.. . ____ . .. . _ 
coenSncia, a sUa c:otilia.d.içio: nio destinou, Cm orçalneliro, os re- E importante lembrar que os problemas fundiários verifica
cursos suficientes para a execuçl() desse p(ograma, o que vai in- dos nesse Estado siO- bem conhecidos: confJitos saD8rentos, gn.n
viabilizá-lo totalmente, colocando em risco, inclusive, a meta de eles propriedades subutilizadas ou totalmente improdutivas, poo.ca. 
assentar, ainda este ano, as referidas 40 mil famílias. densidade demográfiCa, infra-estrublra básica _Jr81i.camente inexis-

Especilicamente em ,.Jaçio ao Estado do Pará, a defasagem t<nte. 
cm termos fmanceiros foi griiAnte. Enquanto existia uma progra.- Nós sabemos que a refonna. agrária não se faz com a sim
maçio elabonda pela Superint<ndo!ncia Regional do INCRA, P"'- pies distribuição de terra a agricultores. Nas virias regiões do Bra
vendo uma demanda de recunos de quase R$285 milhões, o Orça- &i.l em que isso foi feito, os projetos fmcassaram.. A distril::uiçio de 
mento da União para 1995 a1ocw a essa Superintendência pouoo 1em1s ~ apenas o primeiro passo desse processo. O êxito do 1"0-
mais de R$6 milhões, que "'P"'SOntam someut< cerca de 2% da gmma de refocma agmm está vinculado à esttutuiaçio dos proje
P"'Visio inicial Isto 6 ridiculol Que ,.forma ag>:ária se pode faur · tos de assentamento, com a implantaçio de infm-estrulum flsica, 
com R$6 milhões num Estado com dispouibilidade de milhões de como consttuçio de estradas, postal de saúde, armazém, eletrifi
hecwes e demanda de deunas de milhares de familias, espemndo caçio nua!, oon<>:ssào de ctódito, imrodução de novas tecnologias 
assentamento oo ooncrctizaçio dea projetes de colonização? de produção, al&n dos lmhalhos de na-za fundima, oomo o as-

Não tenham dóvidas, Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, sent:amento em si, a demarcaçio das tciiliS e a tib.daçio. 
de que esse corte quase total poderá. im.pcdi:r a exccu~ "çlo pro- A existência desses serviços viabiliza a penna.nência do ho-
grama.. mem no campo, evitando assim o Sxodo paxa a periferia das gran-
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des cidades, onde suas famílias viveriam A margem do processo SOS maiores problemas e ~ni onde se conCentram os mai~s 
produtivo, com um alto rosto social para o próprio Governo. COnflitos e carêocias. Levem em conta que o cerne desse problema 

Todos sabemos do exodo rural que se deu neste País ao lon- está justamenre na falta de rccuiSOS para levar adiante o programa 
go dos áltimos 30 aDOS. Hoje, 70% da população brasileira está planejado para a região. Mas, acima de tudo, levem em coota que 
morando na úea urbana. implementar esse programa. além de n:solver um dos poblemas 

Na. programaçio orçamentária do corrente ano, estavam mais sm.os do Brasil, significa primordialmente cumprir uma pro
previstos :n:cursos para a exerução de todas essas atividades, o messa de campanha tio enfaticamente apregoada cm praça póblica 
que. por si só, j& cricai uma expectativa favorável por parte dos - antes das eleições. O Brasil ainda estA à espera de uma atihlde 
agricultores da regiio, principalmente ao verem que essa progra- mais f!1'1De do Governo no sentido de resgatar essa dfvida assumi
maçio estava bem de acordo com a proposta de campanha do atual da. cujo cumprimento ale!ldeiá uma das noceosidades büicas da 
Presidente, que dava à agricultura tratamento preferencial e privi- Nação brasileira. 
lcgiado. Eu enceno. Sr. Presidente. comunicando que vários Parla· 

·Com o corte iaesponsá.vel das verbas. tais atividades tive- mentares da Amazônia estio hoje seguindo para o Estado de Ron
ram de ser adiadas, o que provocou uma reversão desse quadro de dôniL Nós esraremos taiJlb6n !L E quero _me coograb..dar com o 
otimismo, trazendo uma grande frustraçio e revolta entre os traba- Governador de Rondônia, que colocando f~ na unidade dessa Ban
lhadores turais sem terra, principalmeDle eolre aqueles que têm cada regional. está criando todas aa coodiçlles e promovendo todos 
muita vontade e disposiçio para produzir e que já se encontram os iiioloa para que essa n:uni!o se realize. Nós ~mos IA hoje à 
oa1pmdo algumas áreas cu aglomerados nos centros urbanos do noite, durante o dia de amanhi e ~go, e espero que ~ rcu~ 
intciior do Estado, comd 6 o caso dos trabalhaOOrcs sem terra. Dilo traga frutos e faça o Oovemo Fedem! enxergar a Amazônia 
Mais de três famílias completam um ano de acampamento no mu- como uma regiio que precisa ter o mesmo direito que tem outras 
nicípio de Pamopebas. regiões deste nosso Pais. 

Em funçio da grande extensão telritorial do Estadó e do Em isso que tinha a dizer. Muito obrigado. 

gmnde estoque de terras agricultáveis lá existentes, o Par.í. deve Duranu 
0 

disCllrso do Sr. Ademir Andrade, 0 Sr. 
conlaroom tratamenlo diferenciado no que tange à liberação de re- Josi Samey, Preside11te, deixa a cadeira da presidência, 
cursos pua a refonna agrária. ganmtindo, com isso, respostdas po- que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2r;, Secretário. 
sitivu pam a melhoria das cOIJdições de vida para milliares e tra-
balhadoo:s rurais e a gemç!o de renda. principalmente para poque· O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa
nos produtores, :responsáveis por cerca de 90% do volume da pro- Iavm 10 nobre Senador Pedro Simoo. V. Ex• tem a palavra por 50 
duçio do alimemos büicos no Estado. -minutos. 

Oulro problema que existe. no que conceme a recursos. diz O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. PronUIICia o seguiitte 
respeito ao teto de fmanciamenlo estabelecido em dois progr~s discu_z:so. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sn.. Semdores, 
distintos. mas que podem ter, na região, destinações idênticas. En· 0 assunto continua atual, embora nio se tenha ainda um encami· 
quanlo o teto de fmanciamento, por famllia, do _Programa de Cré- nbamento de como vai ser a safda. Consegui com os Líderes pedir 
dito Especial poro t RefO!lDJl Agriria - PROCERA :.. está em UQ!~DCia poro que. na próxima semana. possamcis votar aqui DO 
R$3.190.00. os fiiWlciamentos com recursos do Fundo Espec13l s.,..do 0 projeto de minha autoria com relaçio ao IPI. 
da Regiio Norte - FNO Especial- têm o limite estabefocido •m Durante toda a semana, todas as lllllllChetes dos jornais ooti· 
R$12mil, o que nos parece uma quantia muito mais razoável Essa ciam que há uma unanimidade: os juros têm que baixar. O Gover
diferença de teto tem-se coostituído num fator inibidor da ativida- nadar de Silo Paulo, o Sr. Mário Covas, diz que uma das migoas 
de agrícola na região, com reflexos negativos princíj)ã.Imeote para que _tem com relação à hora em que estamos vivendo é o exagem,_ 
pequenos agrimltores~ dos juros. 

Outro problema que impede o desenvolv~nlo da ação do --A imprensa publica que, em mmião com o Presidente da 
INCRA nessa .egiio tem sido as JnCárias condições em que a Su· República. os Governadores do PSDB afuma111 que boi um exage· 
perinteod.Eucia Regicoal funciona. Essa deficiência reside tanlO ro na taxa de juros. 
em temws de pessoal quanto no que tange a material. Em termos O Govemo de São ~ulo o~a gue, __ se vender todas as 
de pessoal. a deftci~ncia maior está no reduzido número de técni- - estatais de Sio Paulo e que se a situaçio ficar igual, nio tem con
cos especializados. principalmeme em topogr.úia. Em termos ma- dições do pagar os juros da divida de Si!o Paulo. 
teriais. verifica-se a can!ncia de recursos de toda ordem: fatta Dizem que uma das causas da queda do Sr. Pérsio Arida se
transporte. faltam condições adequadas de trabalho e, às vezes, ria a de que ele estava absolutamente inflexivel e que nio admitia 
falta a~ material de expediente. com.o recursos pam combustível a queda dos juros e que defenderia a tese de que taxas altas seriam 
dos poucos C8D'OS que existem.. necessárias para garantir que o crescimento da demanda nio atin-

Esta é a política do neoliberalismo, a política que quer aca- -gisse o Plano Real 
bar com o serviço p.íblico no nosso País, a política que destrói os _ Ora. Sr. Presidente, tenho debatido e tenho vindo a esta tri
Óigãos de prestação de serviço, inclusive os órgâos de pesquisa buna e tenho mandado cópias do meu projeto, mas nio tenho con
ccmo a EMBRAPA. O funcionárió p.íblico tomou-se um inimigo seguido que o debate atinja. setcres ligados l imprensa. Não sei! A 
da sociedade e todos os órgãos que prestavam algum serviço à co- verdade é que, com a urgência pedida, creio que poderemos votar 
munidadc vêm, 805 PJUCOS, desde o Governo Fernando Collor àe essa matéria -parã qUC Sija- Cnviada 1 Câmara dos Deputados e ve
Mello e segue no Governo Fernando Henrique Cardoso, diminuin- nha à alençio do Governo Federal 
do e se acabando. É muito singelo o que tenho a dizer. O Gov~ l?!:asileiro, 

Por tudo isso. quero. nesta oportunidade. chamar a atenção tendo o Sr. Fernando Henrique Cml6so coolo Minístro da Fazen
do Presideme da República e dos Ministros da Agricultura e R c· da e o Sr. Itamar Fnmoo como Presidente da República. conseguiu 
forma Agrária, do Planejamento c da Fazenda para que oihem a lançar um plano com resultados altamente importanles.. 
:reforma agrária no Estado do Pará com olhos de quen;a quer dar Há uma diferença entre o Plano Real. o Plano Cruzado, o 
uma solução ao problema fundiário do Estado, que é um dos DOS· Plano Maílson, 0 Plano Verão, o Plano Bresser e o Plano Collcr. 
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Os chamados planos de salvação da eomomia brasileira eram to
dos baseados em n:gms que delem!inavam alleração profunda na 
ordem da realidade do dia a dia da ecoo.omia. Congelavam salários 
e congelavam preços. 

Aínmam todos os técnicos de economia. priric1Palmente os 
da economia. liberaL que os resultados emm f1etícios e eram provi
sórios, porque coogelavam-se os pmços e os salários mas as de
mandas se acumulavam e lá adiante explodiam e voltava tudo .i es
taca zero. 

Na verdade isso aconteceu, aconteceu com o Plano Cruza
do. acooteceu com o Plano Bresser. E a inflação aumenrou, a in
flaçio conlinuou, a inflaçio voltou e os problemas cootiDUaram. 

O que dif~ncia o Plano Real dos demais planos é que ele 
nio congelou saláriOs-ou preços, niO foi baixado por medida pro
visória, nem Por decn::lo. Foi um projeto de lei enviado pelo Presi
dente Itamar Franco a esta Casa.. Justiça seja feita ao Ministro da 
Fazenda. Femando Henrique Cardoso: veio dezenas de vezes à 
es1a Casa. C!mara e Senado. E o Plano Real recebeu uma s6rie 
imeiasa de emendas do Cougresso Nacional, emeol:las profundas. 
Cen:a de 59 emendas fomm votadas ao Plano Real. TanlO que eu, 
à 6poca Uder do Govemo, dizia na hora da votação aqui DO Sena
do: ''Este é um projeto nosso. A difenlnça desse projeto dos ante
riores é que nio estamoS aqui com a coisa julgada, estamos alte
rando". O projeto enviado ao Congresso cortava verbas dos Esta
dos e Municípios. A Câmam nio aceitou, alterando-o profunda
mente. Essas altera.ções aconteceram. o Plano Real foi aprovado e 
deu=· -~ 

Já nio em. maís Líder do Governo o candidato ao Senado 
por Pernambuco, Roberto Freire, e critiCava duramente o PT: 
"Mas é uma política exrada essa do Lula de ir po.n. televisão e 
ccmbater o Plano Real. de afmnar que o Plano Real está errado e 
que vai dar Wdo errado e de lançar resp:>nsabilidadc sobre o Fer
nando Henrique.'' 

Dizia, ainda., Roberto Freire: ''Eu acho que o Plano Real 
é bom. Vai dar certo. O Plano Real é do Congresso. Eu era lf. 
der do Governo e tenho tanta responsabilidade e crédito no Pla
no Real como tem o Senhor Fernando Henrique Cardoso". E 
elegeu-se Senador. O Plano Real, repito, teve o apoio da Casa e 
está dando certo. · 

Mas o que fez o Plano Real?.Sem congelar e sem achatar os 
salários. rodnziu uma inflação de 50% para 3%: Isso aconl<ceu até 
novembro. na êpoca do segundo turno das eleições. Estamos no 
mês de junho e continua_ acontecendo. E olhem que o Presidente 
Fernando Heorique teve um inicio de governo tumulblado, difícil, 
complicado; mas o seu plano de estabilização continua. 

Junto com o Pl:mo Real e com uma inflação que baixou de 
50 para 3%, o Governo adoiOU uma medida fantástica: através âe 
medida provisória, fez com que a nossa moeda valesse mais do 
que o dólar. E, hoje, o Real vale mais do que o dólar. 

Eu me lembro das acusações feitas durante a campanha 

Nesse instante, o Governo gastou divisas, mas nio teve que 
gastar para. manter o valor do reaL 

EDtlo. Sr. Presidente, estamos vivendo uma situaçlo fantú
tica! Pa- medida provisória. o Govemo estabeleceu namas: e este 
Pais baixou a inflaçilo; por medida provisória, por uma deeislo de 
aovemo. a OOSSa-mooda. qr.ie não valia nada. hoje. aindA que pro
visoriamente. vale mais do que o dólar. E os juros continuam em 
18%. Nlo se mexe nos juros! Quer ~r. quando a inflaçio era de 
50%. n.io havia como deixar de dizer que os juros tinham que ser 
altos; quando a nossa moeda nio valia nada, quando o Cruzeiro 
nio valia nada. os juros tinham que ser ahos. Mas, agora.. a nossa 
moeda 6 forte, e a inflBçio 6 de 3%. 

Qualquer um de nós que vai ao banco e deposita dinheiro 
na poupança ou aplica em tltulos da dívida recebe de juros 4%; 
e. na hora de cobrar os juros. silo de 18%. IS$0 é maluquice. Sr. 
Presidente! O argumento do Governo para essa situação~ o se
guinte: "Os juros tc!m que ser altos porque seDio estoura o Pla
no Real". 

Ontem. o Ministro da Fazenda disse na televisio. com todas 
as lettas: "Coloquem o dinheiro na poupança. Aproveitem que os 
juros estio allos. Nilo comprem! Poupem! 

Quer dizer, o Ministro da Fazenda vai l tclevisio estimular. 
de certa forma. que apliquemos oa ciranda fiJWlCCira. Essa foi a 
ess&cia do pronunciamento de S. Ex-: não co~m! Poupem! Os 
jut'OI estio bons! 

O Oovemo teme a procura exagerada. o aumento da de-
manda, potqUe o Brasil nio pode acompanhar. 

Diz o Ministro Sen:a -- e tem rãdo- que o Brasil está cre
. ..,.,.X, a uma taxa de 5%, sendo que nio tem condições de infm. 
estrutura. por enquanto, de crescer mais do que isso. O Brasil tem 
que .adaprar o consumo às taxas: de fomcc:imento, às laXu de cres
cimento. E isso só~ possiv-el via jUros. 

Sr. Presidente, ~ em rela.çio a esse aspecto que apresento o 
meu projeto. Penso que o Governo pode conseguir o mesmo sem 
lançar mio da faixa de jlros. 

Em primeiro lugar, temos o De=to-Lei n• 1.199, de 27 de 
dezembro de 1971: ' 

O Poder Executivo, em relaçio ao Imposto sobre 
ProdoiOs Industrializados, quando se tome nocessário
atingir os objetivos da política ecooômica govemamen
tal, mantida a seletividade, em funçio da essencialidade 
do prodoiO ou ainda para corrigir cfistorções, fJCil auiOri· 
zado: ~ 

A) rodnzir a allquota at6 zero; 
B) majorar a aliquota acrescendo at6 30 unidades 

no petcent.ual de incidência faado na lei; 
C) alterar a base de cálculo em "'laçio a ddemli· 

nados produtos, podendo. pam esse fun. flXU' o valor tri
butável mínimo; 

eleitoral. duras e dramáticas, ao Sr. Itamar Franco e ao Sr~ Feman- Isso já é lei, isso p. existe. 0 Governo -poderia estar aplican-
do Henrique. Diziam: "Isso é demagogia, isso ê ridículo; vão gas- _ do essa taxa. 
tar os US$40 bilhões das reservas cambiais para manter o dólar Meu projeto regulamenta essa matéria para a hora que esta-
valendo um real. E, tenninada a eleição, vão ficar sem nada"! mos vivendo. o que diz 0 meu projeto? 

Confesso que também estava assustado, porque ilão imagi
nava que um dólar Valesse um real; mas um dólar vale R$0,85. 

O Governo não gastou até a eleição e nio gasl01.i at6 hOje as 
reservas para manter o dólar e o real no câmbio em que estão. 
Gastou algumas reservas num equívoco que cometeu quando abriu 
exageradamentc para as importações. Pai!amos a i.ri:ipori.ai- US_$_4 
bilhões; muitas mercadaias em bugigangas desnecessárias. Eno 
grave. quando tentou. é verdade, equacionar a inflação, ~ que 
não aumentasse. Por isso. impoitou até des:neces:sariamente. 

Fica criada uma aliquota adicional- que, aliás, já 
está criada. só que especifico sua fmalidade -.o IPL na 
Lei n° 4.502, de 30 de dezembro, com a função de regu
lar o mercado de bens e mercadorias; 

Art. 2°. As alfquotas serio variáveis e incidúio 
sobre os bens e niercadorias escassos ou no caso em que 
o _vob,J.me ofettado esteja aquém do volume demandado 
no mercado; 
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A11. 3°. Fica o Poder Exea~tivo autorizado a alte
raras alíquotas adicionais de IPI ~ que necessário, 
paill adequar a produção à ~ e ao consu
mo, evitando a elevaçio de preços anificiais ou especu-
lativos; -

Art. 4°. A3 clmaras setoriais terio a' tarefa de ob
servar o mercado e propor as aHquotas a serem adotadas 
ou alteradas, com o objctivo de regular o mercado de 
produção e =mo; 

Em outras palaviu, Sr. Presidente, diz o Governo que nio 
pode baixar os juros porque, se o fLZCr, todos correria para com
prar televisio e a situação chegará ao mercado negro~ e dá o exem
plo do ano pasaado. 

O Brasil, em 1993, produziu e vendeu 2.300.000 televisões; 
em 1994, produziu e vendeu 4.300.000 televisõeS;- C. iro fim de_ ou
tubro e início de novembro, nio tinha mais como produzir, nem 
impoltar o produto, porque, inclUSive em nfvel internacional. não 
havia mais algumas peças·c alo tinham como chegàr. O preço iria 
à Iourura. 

Muito bem! AWD.CDta-se o IPL Coloca-se um preço bem 
alto no produto c ele não poderi. ser comprado. Aumentando o !PI 
no preço da televisio, há duas saldas: primeiro, diminuiiá o consu
mo, e o cidadlo nio poderá comprar, porque nio se tmta. de mer
cado negro, o pn:ço é que foi lá para cima; segundo, porque esse é 
o objetivo. 

Alertem os produtores e as fábricas: vamos produzir! Não 
estou defendendo a tese de que, faltou mercadoria, o preço subiiá 
e pen!l'!Ilocerá alto. 

É por isso que estou entregando o assunto à câmara seto
rial. É um chamamento aos produtores: produzam mais, porque 
falta! No momento em que os produtores voltarem para a câmam 
setorial e disserem: "Olha, está sobrando televísio", baixará o IPI 
novamente. 

O Governo controla o consumo mediaoiC juros-altos para a 
compra de qualquer produto, paill todos - paill quem pode e para 
quem não pode -. fazendo com que o dinheiro f1que no Banco. 
Vamos aumentar o IPI paxa controlar o consumo, porque, em pri· 
meiro lugar, o dinheiro ficmi com o Governo. Em segundO lugar, 
o Govemo poderá exercer um c0,P1role., aumentar esse imposto 
apenas sobre os produtos que sofrem maiO< deinanda, na hora em 
que houver aecessidade. 

Sr. Presidente, essa proposta foi apresentada -Pelo Profes
sor Antônio Batros de Castro. ex-Presidente do BNDES, em 
entrevisla publicada no O Estado de S. Paulo, de 21 de maio 
de 1995. Foi ele que fez essa proposta; foi ele que disse que é 
absurdo controlar o consumo através da elevação da taxa de ju· 
ros; e foi ele que propôs o aumento do IPI para resolver essa 
questio. 

Enviei eSSe projeto ao Presidenie da República, ao Mi
nistro da Fazenda, ao Ministro do Piã.nejamento e Orçãmenio, 
ao Presidente do Banco do Brasil, ao Presidente ·do Banco Cen
tral, ao Presidente do BNDES, e Dio tive resposta. Por-essá ra
zão. volto à tribuna: chamar a atenção para esse mesmo deta
lhe. 

Acredito, Sr. Presidente, que o Brasil está atrave_ssando um 
momento importante. Estamos conseguindo, apesar cios pesares, 
manter uma inflação em 3%; estamos conseguindo, apesar dos pe
sares, manter forte a nossa moeda. 

Estamos enfrentando problemas sérios; o Estado do Rio 
Grande do Sul enfrenta problemas sérios na área da produção de 
vinhos, de sapatos em Novo Hamburgo. Trata-se de verdadeiros 
dmmas, para os quais o Governo - vamos fazer justiÇa - está ten-

tando criar soluções. Mas a questão dos juros altos não pode conti
nuar, porque é ridícula. 

Como bem disse o Senador Amin, muda governo, altera go
verno. e ninguém consegue mexer com o se!OJ" dos banqueiros. Era 
assini no governo do Sr. Joio Goulart, em. assim no governo do Sr. 
Genílio Vargas, era assim no governo do Sr. Juscelino, era. assim 
nos governos militares. em assim: - acompanhei - no governo fJo 
Sr. Itamar Franco. Assisti à guerra. à a.agúsiia, à ânsia de S. Ex a 

em abaixar a taxa de juros. S. Ex• denntia: os Ministros quando não 
faziam isso, mas nio adiantava. Agora, assisto ao desenrolar da 
mesma questio. 

Repito, pcRm. que não há, oeste momento, resposta P!li1. 
esta situaçio: se a inflaçi.oé de 3%; se -meu dinheiro valC-mais que 
o dólar; se recebo do Banco, quando aplico meu dinheiro na pou
pança. 4% de correçicÇporquc me cobram 16%, 17%? A tltulo de 
quê? E o Governo ainda alega que faz isso para proteger o consu· 
mo, para evitar-lhe o crescimento. Ora. que o Governo traga um 
argumento que tenh~ um pouco mais de racionalidade. _ 

O meu projetO, mód6stia- à parte, tocÃ na ferida. Temos que 
controlar o mercado? Temos. Nilo pode explodir a demanda. todo 
mundo saindo a compor, havendo um consumismo. Se isso acon
tecer, os preços vão para a lua. E o que se deve fazer nesse caso? 
Aumentar o IPI: ao invés de valer 10, vai valer 20; Assim. o con
sumo dos produtos que sofreram aumento de IPI vai diminuir, e o 
dinheiro vai ficar para o Governo, Dão paia. os bancos. Não se trata 
- repito- de medida generalizada; só deve ocom:r onde for ncceo
sArio. O produto cuja demanda não tiver a oferta çonespondente 
sofrerá aumento de IPL 

Na verdade, os juros que se pagam se refletem na_ ínflaçio, 
na queda do poder aquisitivo. Senadores que, como eu, tiv~ 
que ptgar peloc seus cxéditos especiais juios de !6% a 17% sotie
ram inflniincia no seu poder aquisitivo? Sim. Houve uma verba 
''x'' ~se ida à sua despesa. 

O Sr. Casiklo Maldaner- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' com muito prazer. 
O Sr. Caslldo Maldaoer - Senador Pedro Simon, V. Ex' 

cada vez mais conta com a admiração de todos nós, vez que tem o 
privilégio de uma sensibilidade extraonJinária. V. Ex• sente, me~ 
diante o contato com as baSes, como estão os setores dali e de lá. 
Há poucos dias, abordava V. Ex a a situação dramática em que vive .. 
o setor calçadista no Riõ Grande do SUl e, por exlensão, no Brasil 
inteiro. Em re_lação a tOdos. os setores, V. Ex• sempm aborda temas 
importantfssimos. A taxa de inflaçio era de -.50%, 4()%- ao mês; 
ciesceu pm1 cerca de 3%, mas nio foi acompanhada pela queda 
dQs jmos, o que representa um problema para todos. Houve agora 
a proposta de uma solução, que não sei até onde vai. 

O SR. PEDRO SIMON - Solução não houve. Tivemós um 
início de diálogo para buscar a solução. 

O Sr. Casildo Maldaoer- Qulllldo o setor calçadista tec:e
be um real. por exemplo, para investimento, rec_eberá também do 
BNDES-um riãl para capit31-de giro. Agora. nio sei até onde vai 
essa solução, visto que os juros estão altos. Não sei se essas em
premas poderi.o dar a volta. Não será fáciL A proposta de V. Ex' é 
interessante. Existe um ditado que diz que há sete anos de vacas 
gotdas e sete anos de vacas magras. Se um determinado sctor pro
dutivo vive a épocA das Vacas gordas, por que não ocom: a partici
pação maior deSse setor D.ó IPI. ou seja. por que esse setor não re
colhe um valor maior de IPI? Nesse caso, sW criack:J um fundo, 
junto ao Governo, que reteria esse dinheiro. Q.larido chegasse a_ 
6põea. das- vacas magras para esse setor produtivo, baveria, via 
fundo, um incentivo pam essa área. Esse fundo serviria. portanto, 
para salvar o setor, a produção, o empregõ, a rentabilidade, evitan
do que famílias ficassem ao desaleOto. Creio que poderlamos fazer 
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- até por cimaras setoriais., segundo V. Ex•- essa análise mu-ito deseinpeobo do Ministrei Fernando Henrique Cardoso. Dei nota 
criteriosa. A meu ver, a i~ia é interessantíssima. porqUe temos d- _i O!_ ACompanherVhiãs vezes o Ministro Femando Henrique Car
rios setoms que passam momentos dificeis e, mediaulc: o IPI, po- doso em reUniões com o Presidente Itamar- eu como seu Lider. O 
demnos aj.uii-los. Quando esses setores viverem os momentos Sr. Femando Henrique Cardoso, Ministro da Fazenda, surpreen
bons, conlribuirio tamb&n com _o fundo. Dessa. forma, os juros deu-me. porque eu eslava acostumado a v6-lo oomo sociólogo, 
não iriam propiciar o lucro do!dlanqueiros e de OUtros setores que como intelec:tual. como Senador da República. Era um homem 
não interessam à Naçio. No moJDCDto em que a Naçilo cnlender, simp6tico que raraminic dizia ''nlo''. Genlmente, em seus pro
em que o Govemõ comjrcCndcr a id6ia que V. Ex• apresenta e os nuDCiameutos desta tribuna, Sua &celencia coocordava em que 
seus objetivos. teremos um real estabilizado. Hoje. -coni esses ju- d&semos apartes. No Minisürio da Fazenda. o Ministro Femando 
ros, até a estabilidade do teal é meio fictícia, Põrque quem segura Hemique Cardoso foi de uma fnmeza nota 1.000. Nas reuniões na 
o real, de certo modo, sio os juros. A partir do momento em que CAmara., no Senado e no Coogmsso Naciooal. Sua Excel&.cia veio 
colocarmos isso em m:dem. teremos uma nação muito mais estabi- e soobe dizer ''nio" para muita coisa: "isso nio di" ou "isso~ de.. 
lizada. magogia". 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex• pelo oportu· Sou testemunha de que o Senhor Fernando Henrique Car· 
no aparte. Santa Catarina, a rigor, enfrenta. sente e vive os mes- -doso, como Ministro da Fazenda e como autor do Plano, jamais 
mos problemas que r.mos no Rio Grande do Sul. tomoo uma medida pemando na PruicU!DCia da Repóblica. Tomou 

No Rio Grande do SuL oo ~feilos de 115 munidpios de- várias medidas. muitu antipóticu. amplamento antipóticas. Lem
crctanun estado de calamidade. A argumentação deles 6 exatamen· bro-me de que. quando debodamos aqui a respeito do aumento do 
tea·dequeaOOII!Illlidadeniopodemaispagaroexllgerodastaxas salúio mlnimo para US$100.00 na q,oc.. o ex-Senador MArio 
dejuoseadeqneosbancosestloexocutandoosprodutores. Essa Covas falava a favQI' do IPMF. ~mbto--me de que a tribloa de 
seria uma forma de protestar, na tentativa de que, decretando que boma eslava lotada; a Fodcraçlo das Indústrias de Sio Paulo e 'a 
as áreas rurais sio de utilidade pública, se evite que os bancos ter- cur, de m1os dadas., nos esculhambando; mas o Ministro Feman
minemacionandoeconfiscaodoasmáquinaseterras. do He~e __ ~ ~~ve sua posiçio,_e u9s mantivemos. 

Em Bmsília. nesta "'l!lliiiA. f=mm uma panilisação gcnera- Eram icU!ias allameute antipóticas. Ali o Fernando Henrique Car
lizada do comércio, protestando coDlra a política do Governo, que doso que couheci era o homem que tinha montado uma equipe tóc
~. via altas taxas de juros, paralisar tudo. Concordo. Nio sou tão nica. mas era também o sociólogo. A meu ver, o Senhor Presiden
ingênuo a ponto de não entender a importincia da tese do Ministro te Fernando Henrique Cardoso ocooomista tem que manter um 
do Planejamento e Orçamento, José Serra, que diz: ''Nós temos pouquinho do sociólogo. Sua Exceiencia está ali juotamente com 
que ter cuidado". . t.ecnocral&s, com tknic:Os, com economistas e com números; mas, 

O Brasil tem que fazer crescer sua produção de energia elé- com_ todo respeito e auinbo, prefiro ver o sociólogo na Presi~n
trica. tem que melhorar suas esrradas, tem quC io.elhorar Sua Capa- cii d&-RepóbfiCa -do que o economista, porque. c:ooi a profundida
cidade de produzir, para que possamos crescer D.Um percentual de c ~ncia do sociólogo, Sua Exccl.&.cia vai ouvir, sim. os 
''x";. c o coosumo deve acom.panhar esse crescimento. Não adianta economistas, como os Ministros J0$6 Serra e Pedro Malan. mas 
todos consumirem se não há produçio. Seria o caos. vai dar às questões econOmicas o seu deVido peso. 

Só que, a meu ver, isso nio precisa ser feito via aumentD de - POI'- iSso, enacreço o meu prOjeto de lei ao sociólOgo Fer-
taxas de juros, processo mediante o qual os banqueiros, mais uma nando Henrique Cardoso. porque, sinceramente, Dio consigo en
vez, dio as regras e normas. Se a moeda é estáve~ é estável. A tender que uma pcssot. como Sua Exc:el&lcia nlo esteja atento a 
moeda está fll'IIle? Está flrlll<- A inflação é de 2%? E de 2%. E os este detalhe: o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo! A 
juros devem ser de 2%. "Ab, mas aí vai haver uma corrida de gen~ nossa inflaçio nio é a mais alta do mundo; há poucas IllCiedas oo 
te querendo comprar''; Entm o GovMemo e aumenta quanto quiser a mundo que valem mais que o dólar, como o real está valendo. Por~~ 
taxa de IPI sobre o produtD que for necessário. - tanto, se 1. nossa in:fiaçio está baixa, em tomo de 3%, se a nossa 

V. Ex•. Senador Casildo Maldaner, levanta uma questlo moeda 6 forte. se quando poupamos eles nos dilo 4% de }m>s. por 
muito interessante: e-sse~ do IPI ficar em unidctennina- que, quii.Jldo IlO$ empmstam. eles querem 18%'? 
do fundo para, exatam.cnte, ser sanado. Essa tese levaillada pelo O Sr~ Lauro Campos- Permito-me V. Ex a um aparte? 
Senador Casildo Maldaner 6 da maior importância! Essas verba$ O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex', oom o maicr pn=. 
do IPI. fruto do aumemo de preços por.~. evitar o exagero de consu- O Sr. Lauru Campos - Quero, de inicio. Senador Pedro 
mo, vai constitUir um fundo delerminado para reguhi.mCntar essa - Simon, declarar que estou de aconlo com 1. proposta de V. Exa, e 
mat&ia. Lá adiante, se for o caso, quando tiver que baixar o IPI. esta minha posiçio nio é de agora. A minha admiraçio é que cres
porque ~necessário, aqüele dinheiro pode servir de cOmpensação ceu agora, mas o meu acordo é antigo. Quero dizer a V. Exaque o 
para o aumento que for dado. Aumentou o IPI? Aumentou. Pegue neoclássico mais vendido no mundo, como autor de livros de in
esse dinheiro e o coloque no fundo. Ah, depois teve que baixar! E troduçio à ecooomia_.Paul Samuelson., já compamva e igualava a 
aí como é que fica? Pegue esse dinheiro e O entregue· pali ã eÕl- · tax-ã de juroS-ao io1posoo: priudpãfmcntc cm relaçio ao efeito que 
presa para esúmular a produção. Pode ser feito? Pode ser feito. V. &,•, com tanto brilhantismo, acaba de eufatizar. Por' que nJo vi-

Ora, Sr. Presidente, perdoo-me a sinceridade. Já fui GoverM ram isso? Por que nio realizaram isso? Por que, ao inv~s de deixar 
oo e tenho muito respeito por ele, mas sei que essa área tknica é que o achatamento do consumo seja feito atn.v& do beneflciamen
muilo vaidosa de si, ela se valoriza muito c não leva a classe poli- to dos banqueiros. aumentando a taxa de j.tros, o Govemo nio ca
tica muito a sériO. Ela ouve os nassos discursos e vê as nossas pro- oaliza pua ele esse dinheiro, essa ~çio da renda dispoofvel do 
postas. Muitas vezes, no Governo do Sr. Itamar Fnmco, tive que cooSumidoi? Isso~ óbvio. A minha tese de Catedrático em Econo
reagir contra a classe dos tecnocratas, porque, quando fazemos mia, cbi.IIl..IJ.da ''Inflação, Ideologia e Realidade", foi atmvada. em 
propostas. eles nos olham com um certo deboche. O máxinio que primeiro lugar. entre outras pessoas, pelo eminente Ministro Oscar 
fazem é achar que somos bem-inlenciom.dos, porque o noanal é Dias Coaea. Nela, eu m.ostmva as minhas preocupações em relaM 
acharem que não entendemos ~ ~ são propostas demagógi- çio ao processo inl!acionirio e previa que, um dia. a dinâmica in
cas. populistas, "'m nenhum cdoteú<ji>. f.of ~~:.~i nota ld por.!. o flaciouária se encerraria. A inflação que reduz salúio, a inflação 
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que aumenta o lucro, a inflação que permite que a baDcocracia se 
aJXO!lrie de gmnde parte do produto nacional, a iDJ!açio que resul
ta das emissões que esse Executivo, fautasticamenle despótico, 
rea1izw durante d6ca.du, essa inflaçio que miuz o consumo iDter
DO e aumenta as exportações, trulsfcrindo riqueza I<&! Hquida para 
o exterior, essa dinimica inflacionúia contraditória iria esburar, 
um dia, oos seus limiteS. E o dia em que a inOaçlo nio fosse mais 
O elixir a que O Lord Keynes se rumo, qual seria a soluçio DO Ju. 
gar da inflaçio? A inllaçio virou problema, mu Dio era problema. 
Foi atrav6s da inf1açio que começou o capitalismo no mundo. de 
acordo com Marx e com Lord Keynes. Dizem eles que foi devido 
ao fluxo de ouro que veio do Novo Mundo para o Velho que se 
verificou a inOaçio dos séculos XVI o xvn. iniciando-oo, af, I 

Nova Em, lhe New Age. Entio, desde o princlpio, a inllaçio tem 
servido de estúnulo ao processo de acuODIIaçio o A dinJmica CO!l· 

twiit6ria do capitalismo, que se enceira agora. O que se pretende 
é encoolrar novas soluções que nio sejam a inflaçlo. Se o Gover
no nio pode emitir mais, ele aumenta a CUB& tnõulúia e nlo 
muda nada. Se oo sillrioo·reais nio podem baixar, "devido 1 inlla
çio que fazia esse papel. congelam~se os salmos oo. cm URV, oo 
em qualquer coisa e deixam-se os preços por conta do mercado li
""'· E quem declarou quo esse pl.onolprocesso está bsseado ~essen
cialmente nisso foi o JX6prio Ministro Ricupero. Diz o Ministro: 
"Um dia, os pi<ÇOS subirlo tanto que os empresários vio percebe; 
que, se eles os aumentarem um pouco mais. a demanda vai cair 
tanto que eles vilo falir. 11 O Mi.o.istro Ricupero fal~ por duu vezes 
isso. Quer dizer, a tknica utilizada, o que bi de novo nesse plaoo 
em relaçio aos ootros é, essencialmente, do meu ponto de vista. o 
fato de que ele foi preparado como um processo, em que os preços 
chegaram ao zénite e os :salários permaneceram no ~· Naquele 
momento, por exemplo, os ~!"'vistas da PETROBRAS, pom nio 
pe:rturban::m com o aumento de salário o marasmo do plaoo, tive
ram a promessa de fio de barba feita pelo Pmsidei!Uo Itamar FI1111· 
co, que Dio precisai ·assinar nada, porque dava a sua palavra. Ve
mos que empuiiUlliD. as anglÍSt.ÍIS para frente e agora nos encon
tramos nesta situação. O projeto de V. Ex• merece os maicces en
c&nios e o maior apoio, pxque realmente nio hi wtra possibili
dade, a não ser que este País seja nalmente uma "bancoc::racia", 
dominada pelo Banco Centml, ~tante de bonqueiros, e pe
los banqueiros organizado, que ni_o faça algo como isso que V. 
Ex•, em boa hora, acaba de propor. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço o opo111mo, importante e 
csc!aroCedor aparte de V. Ex•. Acho, na venlade, que V. Ex• tem ra
zio quaDdo diz que 6 prociso dar uma resposta a essa questio. 

A meu ver, o mfnimo que o Plesidcnte FemmOO HCniique 
Cardoso pode fazer 6 pedir quo sua assessoria responda a esoo pro
jeto de lei. Pedi u~ncia, para. que ele seja. votado na semana que 
vem. Eu faria um apelo ao Pmsidente da Repóblica, DO sentido de 
que sua assessoria nos diga alguma coisa a~ Já; mesmo que seja 
que o Senador Pedro Simon está completamente equivocado. Ou 
entio que venha e responda: ''Nio dá, por isso". E eu, com a maior 
humildade, virei A tribuna para. dizer. "A assessoria do ~sidente 
disse que o projeto está cmtdo, que.,.., negócio de jlros Dio 6 as
sim como o Simon esti falando." Aquele ex-Presidente do 
BNDES, o An!<'loio Bm:roo de Castro, que fez aquela aímnativa, 
também está equivocado. ~ 

O que nlo acho com:to- perdoe-me o meu amigo Fernan
do Henrique Cardoso- é estannos, pela quarta v~z_ no Senado, fa
lando sobre essa matiria, e nio lemlos recebido a gentileza de 
uma n::sposta. O Uder do Governo, que 11 meu amigo - e mesmo 
que não o fosse- poderia vir dizer. ''Levei esse assunto ao Gover
no; a resposta é esta: estA estudando, está vendo, vai .sai;r. ~ vai 
sair." 

O Sr.Edisoo Lobão-Pennite-meV.Ex•umaparte? 
O SR. PEDRO SIMON - Com toda sinceridade, Sena

dor Edison Lobão - vou lhe dou o aparte com todo carinho -
pediria a V. Ex•, que tem uma cópia do projeto, que intercedes
se junto ao Presidente Fernando Henrique Cardoso para que 
Sua Excelência peça à sua assessoria que, na Próxima semana, 
quando o assunto em ordem e em mgime de urgência será vota
do, nos mande um esclarecimento, at6 para a Bancada do Go
verno. Sou da Bancada do Govemo, sou do PMDB, o PMDB 
apóia o governo. Nem que seja para me dizer: '1sso nio serve 
ao Govemo". Se nio servir ao Governo, serei o primeiro a n::ti
rar o projeto. Mas que ~ uma resposta. 

Quando eu estava como Lfder do Governo, uma das questõ
es que considerei e que considero da maior importincia 6 a respos
ta. Eu vinhal tribuna pom responder quando algum SCI!Idor fazia 
uma proposta. Como o Senador Josap,at Marinho, mais de uma 
vez, e virios Senadores; quando vinham e levantavam uma ques
tão, eu pegava o discurso, levava ao Governo e exigia uma resp:>S
ta. E essa resposta podia ser dada por mim W>to da tribuna como 
no gabinete do Senador. -

A assessoria de uma pessoa como o Fernando Henrique 
Cardoso, quo foi Sonad<r da Repóblica. que 6 nio s6 um democra
ta IQaS um gentleman, uma pessoa de Primeiro Mundo, poderia 
colabomr. Nio estru dizendo que o culpedo 6 o Pmsidente Fer
nando Henrique; Sua Excel&>cia tom um milhio do p<OOCUp&ÇÕe3, 
ainda mais elo, quo 6 o Presidente da Repóblica, o Ministro da Fa
zenda, o homem q.Ie faz o relacionamento potitico. o Miiústm das 
Relações Exteriores. Portanto. Dio scnl Sua Excel~ncia que resol

. vetá essa questio, mas algu6m pode alertá-lo, porque a "siluaçio 
está so tomando ridlcula. 

Estoo aqui pela quarta vez, e é tJo siluples dar uma respos
ta, O Senhor Fcmando Henrique Cardoso poderia dizer. ''Vi o pro
jeto. Pelo P~ Simoo., nio sei, porque S. Ex• nio entende nada 
de economia. mas esse tal de ex-PresideDle do BNDFS estt dizen
do que 6 assim também." Quero uma ICsposta. 

Ouço com pn.uro aparte do nobre Senador Edison Lobilo. 
O Sr. Edison Lobão - Senador Pedro Siluon, o projeto de 

V. Ex• temmuitosm&iros. Se nioos tivesse, teria pelo menos um: 
abrir o debate de maneim n:iais sólida em tomo dessa questão que 
hoje perturba a vida de todos os brasileiro!;. Tanto qullllo V. Ex•: 
tamb6m me impaciento com esses juros elevados. elevadíssimos. 
Agora, há uma coisa ruriosfssima- quC nio podemos esquecer. to
dos os Governos praticam juros elevados. O Presidente Fernando 
Henrique, em uma declaração recente, também p:cocupado, reco
mendava que se baixassem os juros. Mas Sua Excelência no Mi
nistério da Fazenda também praticou juros elevados. assim como o 
Governo do Presidente Sa.mey, do Presidente Collot e os Gover
nos da RevobJçio; todos praticw:amjuros elevados. Todos os eco
nomistas. mesmo aqueles que estivemm no Ministério da Fazenda 
e no Banco Central, quando safram de lá, passaram a criticar os ju
ros elevados. Isso tudo quase me leva A conclusio de que existe 
um mecanismo deillODÚlco no Banco Central, que maD.da mais que 
os Presidentes da Repóbüca, os Minimm da FazJCllda c 116 os Pre
sidences do Banco CentraL É uma questio que nio consigo enten
der. O Ministro Ricupero paticou também juros elevados; o seu 
antecessor, por igUal. E assim sio todos. V. Ex• se ICferiu a atitu
des mais recentes do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
quando Sua Excelência disse ''não". Nós dois fomos Govemadores 
e sabemos que, no governo, às vezes 6 pn:ciso dizer "nio". No go
verno, quando se diz um "sim" que deveria ser ''não". este "sim" se 
trao.sfonna num verdadeiro desasrre. Quando se concede, no go
verno, aquilo que não se tem para concedc::r. as conseqüências vêm 
em dobro. V. Ex• conheceu muiro o Senador Milton Campos, que 
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r cri. Dep!tado Federal, Govemador de Minas Gerais c um grande falei apenas sobre os produtos industrializados. V. Ex• tem nzio. 
Liderda UDN. PoderiamperguniMporque o Senador Pedro Simonnio fala, por 

O SR. PEDRO SIMON - Um do& bomens mais dignos exemplo, &Obre oo prodoto& primAria.? Falei oobre os prodoto& 
que cooheci em minha vida. inchJ.strializa.dos. porque todo o debate está sendo travado em 

O Sr. EdJsoa Lobão - Dos mais dignos, dos m&is capazes, cima deles. 
do& mais comotos. um símbolo da vida pública brasileira. Certa Com n>lação aos prodoto& primários. o GOverno já ellt 
vez. perguntaram ao Governador Milton Campos qual o seu segre- agindo. E como está fazendo isso? Com as importações. O Gover· 
do, o que adotava de especial para governar tio bem Minas Gerais. no está. controlando os preços dos prodoto& primários via importa· 
S. Ex.•respo:udeu: ·~sei dizer 'Dio"."Esse ~também um segredo ção, de forma até exagerada. O Govemo tem que pensar duas ve
de &aber governar. E claro que, quando se pode diz<:r "sim" DO go- zes. Importa o arroz da Tailândia pela metade do pnoço do arroz do 
vemo, nio se deve dizer 11nio." Penso que a orientaçlo do P'R:si~ Rio Grande do Sul. Mas ele olo pode acabar com a produçlo de 
dente Femando Hemique está cotl'CI&. Sua Excell!ocia ~ um ho- uroz do Rio Gnmde do Sul, porque, se o fJZer, daqui a pouco nlo 
mem afável, educado, sereno, inteligente, talentoso; quando pode teremos mais 8JTOZ. Portanto, em relação aos produtos primúiOs, o 
dizer "sim", Sua Excelência o faz; e, quando não pode. tem que ter Governo já esli usando bem do uma politica. de maneira at6 exa
fmneza pam dizer ''não''. Cumprimento V. Ex• pela iniciativa do gerada. Importa na medida do neceuárió e tem ameaçado: ''Ou se 
projeto e pelo discurso, que .i' nio é o -pilmCiiO sObre o assunto, baixa o preço, ro vem a importação." Os produtos da cesta básica 
mas o quarto. TecbQ acompanhado V. Ex'. estio baixando. Nio são os produtos primários. Nio eslt havendo 

O SR. PEDRO SIMON - Com mui!<> carinbo, agradeç<! a problema nenbum no consuiDO. dO& prodoto& primários. Pelo COD· 

gentileza do importante aparte de V. Ex•. • trúio. está havendo excesso de produtost Os arma.z6ns do Gover-
0 Sr. Sérgio Maduulo- Pemlltc-mc V, Ex• um aparte? no estio superlotados. &tá na bom de CODJ.POII" nova safra, Inclusi-
0 SR. PEDRO SIMON- Pois nio. ve, fiZ. desta lribona. uma proposta i Primeira-Dama. no sentido 
O Sr. Séqpo Machado -Sr. Pn>sidenle, St's e Srs. Senado- de colocar esse& estoques, antas que apodreçam. no seu Programa 

xes. o Senador Pedro Simon traz um te:mB. extremamente iniportan:_ Conmnidade Solidária. --
te: a questlo das taxas de juros. Senador. teiiiCJ& que fazer uma re- O que diz o nobre Uder do PSDB, com todo o respeito, est4 
flexio num senlido bem mais amplo. V. Ex• está propondo o IPI correto: deve se olbar também para os produtos primários. Mas, 
ccmo um instrumento de elevaçio dos JXeÇOS dos produtOS Indu$- em relação a estes. o Governo está agindo com compet2ocia at6 
trializados. A questio do excesso de demanda Dio acontece s6 exagerada. Por que exagerada? Outro dia, cobraram de mim:--''Se
com os prociltos industrializados: acontece em todos os bens da nador Pedro Simon, por que V. Ex' 6 contra a importlçio do trigo, 
economia. No inicio do ano, tinhamos uma cc:onomia extrema- . do llTOZ. se o consumidor vai pagar a metade do preço'r' Respon
mellle aquecida. e todas as mudanças estruturais que o País rccla- di: ''Nio sou contra a importação; quero que o consumidor pague a 
mava levariam algum tempo, como a privatização, u-- reformas metade." Podem fazer um contra.to de 40 anos com a Tail!ndia ou 
econômicas, a reforma tributária. Esse seria outro instrumento a Cllina, por exemplo, para que nos venda calçados a um dólar. No 
para o Governo evitar que a inflação reacendesse. Vivemos num eD!anto, não podemos importar destruindo a prcduçio naciooal. 
pa!s que, há muitos D.DOs, está intoxicado com a iD.f1ação e cem a para que, daí a dois anos, o produto importado custe o dobro do 
indexaçio. A indexaçio é um excelente instrumento pata se convi- nacionaL 
ver com a inflação, mas depois pode-se viciar com ela e manter a O nobre Líder do PSDB coloca bem a questio. Mas os pro
doença por um perlcxlo muito mais longo. Esse -é uni assunto que dulDs primários estio Sob controle, o Governo está importando 
vamos ter que discutir j§. no Brasil. A politica de taxas de j.liOS foi quando necessário, e não ~tamos tendo nenhum problema de e:t
usa.da pua evitar que a economia fosse aquecida. E nio fõi s6 no cesso de demanda e falta de produto; ao cmtrário, estainos tendo 
setor indu&lrial. Essa proposta de !PI de V. Ex' só afetaria prodo- excesso de prodoto e falta de demanda. -
tos da área industrial, e o eXcesso de demanda 8.contece na econo- O Sr .. José Roberto Arruda- Senador Pedro Simon. per
mia como um lodo. Essa foi uma camcteristica do Plano Real. mite-me V. Ex• um aparte?. 
Com o funda inflação, houve um aumento muito grande de rerl.ôa - O SR. PEDRO SIMON- Se o Presidente pennitir, com o 
das camadas inferiores., que têm uma enOIDJe propensão a consu- maior prazer. 
mir nio só prodoros indostriali7ad0&, mas oobretudo prodotos nio- O Sr. José Roberto AITUda - Senador Pedro Simon, 
industria.lizados., os bens de consumo, o que afetaria o coD.j.mto da gostaria de merecer a atenção de V. Ex • e dos Srs. Senadores 
produção. Portanto, tomou-se necessário prescrever esse rem&lio que estão no pleDário, neste (mál de expediente de sexta-feira, 
no curto prazo. Pcdm., Senador Pedro Simon. precisamos iniCiar para contribuir com algumas intervenções e subli.ohar alguns 
uma graDdc discussio. Foi feito o controle da procura. mas temos Pontos da reflexão tJUe V. Ex• traz ao Senado. A primeira delas 
que discutir agora o crescimento da oferta. o crescimento- da eco- -_é sobre a autoria do projeto. Com a humildade que caracteriza 
nomia, para que possamos ter um desenvolvimento equilibrado. as pessoas experientes, como 6 o seu caso, V. Ex• se coloca 
Temos que enfreo.lar essa discussio no Senado, porque aí esli o como não-economista e. portanto, faz um aposto a essa autoria 
grande desafio. Neste momento em que o mundo vai dar um gran.- do projeto. Particularmente, comungo com aqueles que enten
de salto, em que a dominaçio é feita pelo conhecimento, ~mos dem. ser a economia um assunto importante demais para o País 
que defmir em quais setores estratégicos ri Bmsil quer ter vantaM para ser tratado por economistas. E um assunto poUtico. sim. 
gem ccmparativa. Concluídas as rcfonnas cconômicas, temos que Em segundo lugar. quando ouvia o pronunciamento de V. Ex•
avançar em busca desse desenvolvimento. Essa é uma disaJssão • inclusive, já me dirigia ao meu gabinete e voltei ao plenúio 
que devemos fazer, com toda a profundidade, no Senado. V. Ex•, para escutá-lo com mais atenção-, senti, em alguns pontos. tal
que é um idea.li.sta. também deverá dela participar. porque o Sena- vez os mais importantes dó debate que V. Ex• levanta, concor
do é um excelente fórum pam debatermos com a Nação as altema- dâncias muitos grandes com o pronunCiamento que o Ministro 
tivas do País. • da_F_uenda fez ontem à Naçio. 

O SR. PEDRO SIMON- E muito importante o. "!!arte de Primeiro, parece;. me que os dois concon:lam, o Ministro da 
V. Ex• Sem ele, o meu discurso poderia parecer capenga. porque Fazenda e o Senador Pedro Simon. em que a primeira. fase do p1a-
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no de estabili7açio cconômica, aquela que consegue diminuir a ÍD· PortanlO, apresento esse projeto, que é de quem está. apoian~ -
flaçio a índices miuzidfssimos, esti concluida. H& uma segunda ~o o Governo, de quem está querendo aj.l(lá-lo. Disso Dio há. dúvi
concordância. no sentido de que os instrumentos de pol{ticas mo- da nenhuma. 
netúia e fiSCal, usados na primeira fase do plano de estabilização Sr. Presidente, goslaria de dizer duas palavras apenas, tam-
econôm.ica9 sio, p<X' dermição, transit6rios~ e que tamb6m. even- bém ao nobre Líder. 
tuahnente, inclusive DO que diz respeito A taxa de juros, podem ter Na minha opinião. essa greve dos petroleiios- Perdoe-me a 
cumprido a sua misslo. Há uma terceira coocord1ncia. a de que slõceridade - foi, antes de mais nada, burm, pois se deu jJstamen
um plmo de estabilizaçio econômica não é um fim em si mesmo. te na hom em que o Congresso Nacional está discutindo privatiu
Todos desejamos Um pais com uma ecooomia estivei- e parece- ção ou monopólio do petróleo. Essa greve foi inoporiUDA. 
me que isso estA claro no prommciamento de V. Ex' ..:, pua que O Sr. Roberto Campos estA dizendo pom todo mundo ouvir: 
ele embue um llO'VO período de desenvolvimento econôm.ico, com "O que, em trinta an015, Dão consegui eXplicar, os petroleiros, em 
uma distribuiçio mais jlsta de riquezas. Ora, aqueles instrumentos triD.ta dias, estão fazendo com que a Nação toda entenda". Na ver
que foram adequados, nessa primeira fase. para fazer com que o dade, eles conseguiram. em triuta dias, fazer com que a Nação 
plano econ6mico desse boas resultados podem nJo ser- e muitas toda dê razão ao Sr. Roberto Campos. 
vezes nio sio - os mais adequados pua alavancar um periodo de Disse pam eles: ''Vocês podem ter razão, podem estar =· 
desenvolvimento equilibrado. No JroWnciamenl.o do Ministro da tos; houve um acordo que deveria ter sido cumprido; voo!s estJo 
Fazenda.. senti, ainda que de f011111. mais sutil dois sintomas que ganhando pouco: mas; num país com um _salário mínimo de 
sublinham c!ammente o pronunciamento de V. Ex'. O primeiro 6 R$100,00. vocês·' nham o quê? R$800,00, R$900,00? Vocês po
de que os juros têm de cú:. O Minislro da Fazendâ. tam~ disse deriam ter tido o tiO de patriotismo de não ter entr&4o nessa greve 
isso, e parec.e-mC que esse é uD:i claro reclamo da sociedade. Ainda enquanto não se decidisse a questão da PETR.OBRAS. Voe& es
na semana passada, receb~ DO Senado Fedem!, uma legiio de em· tão nos prestando um desse!viço". 
pnosúios do Centro-Oeste lnsileiro. Telefonei pua o Ministro da Disse ainda q,ue, se cair o monopólio do pettóleo e se atin· 
Fazenda e """""ei uma audiblcia com S. Ex' pua a próxima girem a PE1ROBRAS, a História. no futuro. vai-se lembrar dessa 
quarta-feira. Eles querem levar uma contribuiçio ao Sr. Ministro, greve e eles serão dadas como os grandes responsáveis por esse 
que nio 6 uma crltica ao Plano Real. ao conldrio; no entanto, pre- fatO. Então, não há dúvida alguma quanto a minba posição com re
cisam de oxige.oio para coo.timar as suas atividades econômicas. lação ao equívoco da greve. 
Esse me parece um ponto absolutamente claro. Em segundo lugar, a greve foi decretada ilegal pelo Tribo-

O segundo pooto claro ~ de que agora chegou uma fase- a nal por duas vezes consecutivas. Portanlo, ela já foi considerada 
ma.is f&ti.l, inclusive no imbito das disa.issões polfticas, e este é o . ilegal. _ _ _ 
f6rum adequado para isso- de saber-se quais sio as omdanças es- Em terceiro lugar, a greve está sendo antipatizada pelo con
ttutumis, inclusive aquelas previstas na mfcrma constitucional. a junto da pop.~lação, que sofre com essa história da falta de gás de 
serem feitas para que, coo.timJandO O planO de estabilização cconô- cozinha. Na minha opinião, não se deveria deixar faltar o gás de 
mica, continuando-se com um8. inflação búxa. tenhamos um pro- cozinha e nem o combustível de transporte coletivo. Poder-se-ia 
jeto de país onde hàja desenvolvimento 'BU~sustentado e equili- até mexer na gasolina do particular, ~ mundo ficaria conl _o car
bra.do. O Senador Elcio Alvares,. Uder do Governo, não está pre- ro em casa. Mas, mexer em gás de cozinha e em óleo diesel6 uma 
sente nesta sessão, e, CODlO Vice-U:der, gostaria de assumir a. res~ incompetência total! 
poosabilidade de, ainda hoje. fazer um contato com o Minist&io Em quarto lugar. o Senhor Femando Henrique. Cardoso 
da Fazenda e comprometer-me com V. Exa em tmzJ:r, da parte do moStrou seriedade e f~ e tem a solidariedade do povo. Hoje1 

Executivo, uma opinião tccnica.meute mais detalbada sobre o ~ oornpleta-se o 30" dia. A partir de amanhã, o Presidente Fernando 
jeto. Na minha opiniãb- e repilo aqui as palavru do SenJidor Edi- Henrique Cardoso - e os jornais já publicam - pode demitir, por-· 
san Lo'bio- ele tem muitos atributos, mas, mesmo que nio os ti- justa causa. três, quatro, cinco mil petroleiros. Seria o modelo 
vesse, teria o de levantar a disalssio nesta Casa, que ~ o fórum lv.iargareth Tatcher que alguns defendem. _ _ 
adequado para o debate cconllmico. A nossa missio - n6s, que - - Esl.e é o primeiro ãno do atual GovernO. A greve foi bum., 
apoiamos o projeto de país do Plesidente Fernando Henrique Car- aconteceu num momento inoportuno, foi considerada ilegal. e se 
doso, e eu, em particular, como Vice-Lider do Govemo - Dia ~ deu no setor mais organizado. que é o dos petroleiros. Esse~ o se
apenas trazer as posições do Governo a este Plenário~ Seria at6 tor que tem mais condições, poiS é m8.is bem remunerado, mais or
muito simples, mas é nmito mais do que isso. É xecolber aqui liçõ- ganízado e pode mexer muito com a sociedade. Se desmoraliza
es cano essa que V. Ex a traz, com sua grande experiência polítiCa, rem essa greve e se ela for reduzida a zero, ninguém mais levanta 
fruto de sua longa vida pública, e que;tionar, de forma cmstrutiva., a cabeça. 
os pontos que devem ser questionados. pam _que,jlntOs, i.fuial, se- -- Aciedito que aS~ Margareth Tatcber, no almoço que teve 
jamos parceiros na construçio de um país melhor. com o Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso na Inglater-

0 SR. PEDRO SIMON- Recebo can emoçio o aparte de ra, deve ter dito para Sua Excelência: ''Houve aqui a greve dos mi
V. Ex• Considero o meu -diScurSo encerrado. porque nio tenho neíros que enfrentei durante um ano. mas, de~. fiquei ainda !4 _ 
mais nada a dizer depois do que V. Ex• afJ.riDOU. anos - sei lá quantos - e nunca mais ninguém teve coragem de fa-

Fico muito feliz e lhe entregm:i uma c6pia do pro.;etO, Te· zer isso". Pode ser. 
nho certeza. de que V. Ex• haverá de, junto ao Governo, trazer, na __ Penso que o ~idente Fe~ Henrique Cardoso já ga
próxima semana, uma análise, que é exalamente o que queremos. nbou a batalha. O próprio Lula pediu pam que os petroleiros pa
Acho que V. Ex a está absohltamente con:eto. r assem com a greve. Ela terminoo. e_ os grevistas estio ali humilha~ 

Estai apl"'-"etlhnclo esse JrOje(o amo homem de Govemo._pois dos, espezinhados. Acredito que esta ~ a hora do geR.o de gmn
in!egro a sua Bancada. Naquela m.úriio em que o ãu Üder atuai. Se- deza do Senhor Presidente. 
nadar Jader Barba.lho, defendia que deveríamos ir pam. a opa;içio, fui Sou meio diferente, por isso estoU aqui e o Fernando Henri
o primeiro a me levantar e dizer. "Estamos no Govctm e fc.IDQS ares- que está lá, na Presidência da República. Ch-a:maria. os grevistas e 
ponsabiliclade. perante o Pais e pe:nmte a Hrstfria, dC apoiá-lo". diria: "Voltem a trabalhar já. Vocês têm a minha palavra que, a 
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partir de terça-feira, iremos sentar para conversar e acertar tUdO.- -É o ~Pelo _que faço,-nio ao Pn::Sidentc &penas,_mas ao meu 
Não quero nenhum entendimento antes. vocês não podem exigir amigo Feinando Henrique Cmloso. 
nada de mim.fX'is existe uma lei a cumprir. Voltem a trabalbar. O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa-
Confiem no Presidente da República". laVID. ao nobm Senador Freitas Neto. 

Seria uma salda para eles, um ato desses. O Presiden~ da O SR. FREITAS NETO (PI'L.PL I;'rammcia o oeguinte 
República os chamaria e pediria para que volwsem ao liabalho. disamso.) - Sr. Pmsiden~. Sr'> e Srs. Senacl<ns, o SODildo Fede
Se os petroleiros pedissem garantias, Sua Excelência diria que nio ra1 tem tratado, ultimamente, do problema dos juros praticados DO 

as poderia dar, e mostraria o memorial assinado por Senadores e Brasil. 
Dep~tados. Fui uni dos que assinaram esse memorial. pois o De- Nós_ representamos os Estados da Fedcmçio e, DltUI'almen
putado Franco Montcro ~lefonou para Porto Alegre; pedindo-me ~. ~"""' n=bido recliiiiillções oomo esta que o ilustre s.n.do!: 
que o fJ.ZCsse. S.Ex•Ieu o documento pam mime eu lhe disse que Pedro Simon traznomomeo.to em que a SubltituiçlodoPmsidcnte 
assinaria. não só porque estava certo, mas JXmiUC em um pedido do Banco Central suscita, novamente, questlo de fuoda.menral im
do S. Ex'. A primeira pessoa que assinou foi o Depulado Franco portiDcia para a economia bnsileira o. por oonoeguin~. para o 
Montoro, "'"· parece-mo. é alguém idenlifioado oom o Presidellle bem-estar da populaçio. Trata-se da polltica moneüria vollada 
da RepúbliCL Sna ExoelêDCia o Pmsiden~ diria, entio, aos potro. · para a preservaçio de taxas elevadas de jlros e eDCaradas pelo Go
leiros que havia recebido o memorial dos Parlamentares e que iria vemo como instrumento relevante para a prescrvaçio do PiaDo 
levá-lo em consideração. Pediria que voltassem a trabalhar e mar- j{eal. 
cuia um encontro para letça-feira. A busca da eslabilidade na CCODOmia bnsileira tomou ... 

Esse é o apelo que faço ao Pmsiden~ da República. uma quase UD.Illimidade nacional. Os resullados das úllimu •lei· 
Na próxima terça-feira, pode ser manchete dos jornais a de- Çõcs o comprovam. O Plano Real tlamf'onnau-sc na grmde espe-

missio de três a quatro mil petroleiros. nnça do Pais e todos nóo, que garantimos spoio ao Govemo do 
Sr. Presidente, penso lambêm que se pode w divergência Presi- Femando Hemique C&Idoso no Congresso, desejamos 

com a CliT, com o Vicentinho, ou com outros, mas prefiro essas seu ~xito. 
pesSOAS' organizadas, que conheço, do que a desorganizaçlo, do Nem por isso podemos igncnr o clamor. igualmente de di· 
que a im:spomabilidade dos radicais, porque aí rião saberemos as · mensões nacioaais, que as elevadas laxas de jlros estio dosperlan
oonseqilencias. · do em IOdo o Brasil Todos os seguienloo da incilsffuo, do oomér-

Nio me p~ que desorganizar, dai um paulada_ no setor cio! !los serv~ e até ~mo autorizados mpresco.tantes das insti
sindical, eSJnagi-lo, para que caia na desmoralizaçio e cada iidl: wições vinculadas 1 in~iaçio fmanoeira mostramabertamen
ca.l possa seguir o seu caminho, seja uma boa saída. Deve haver ai- . te sua insatisfaçio com o nível alcançado pelo$ jlros. 
guêm, lisado ao Governo do Senhor Femando Henrique C&Idoso, Um lápide exame das laxu que v~m sendo [Diicodas dio a 
vibrando oom o dia de boje, e dizendo ao Presidente da República exala dimemio do problema. Os juros de Certif_Jeadoo de Depósi
- poreoe que estou vendo- para não se dobrar agora. porque está tOs Inlerbonclrios, que comspondem 1s laXu do IDOl'COdo pona a 
no ftm. "Os petroleiros já se entregaram, estio reduzidos a zero, o caplaçio das próprias instiblições fmanoeiras, estio hoje em 
negócio, agont, é dar a paulada fma!." 5,67% ao mós. A laXa oonespoudo, porlalllo, ao custo de captaçio 

E a paulada fma! é que, quem não voltar boje, no 30" dia, para os baDCos que. oviden!emonto. nio ~ openções de cr6-
pode ser demitido pelo Presidente amanhã, por justa causa. Sua dito nessesníveís. · 
Exoelêucia pode fazer isso. E· Sairá nas maDCbdi:s Ô<lo jornais. O empresário que IOJDar I1>CUISOS emp-..lados aos. mesiiiOS 
Maicará o seu governo oomo o de um homem de auloridado. o ho- bancos pagaria, lambêm hoje. entre 7,5 e 8,5% de juros ao m&. 
mem que seguiu o modelo Magareth Tatcber. Estaria nessa faixa o custo niiDimo do dinheiro, caso o cliente reó.:. 

Pelo que oonboço de Fernsndo Henrique Caidoso- é verda. na condições suftclexi~ para que a instibliçio o alellda, deDiro das 
de que o conbecia mais anies dessa convivência mais as:údua que regras úgidas fntadas pelo Banco Central. Supondo-se que ele 
está ~ndo com: o PFL -, pela sua biografia, pela sua história, pela consiga um custo médio de 7 ,93%, tcaninan\ pegando ao fmal do 
sua persooalidade, parece-me que, muito mais do que o estilo um ano nada menos do que 1.50% de juros. · 
Mlugarelh Tatcber de demitir e bancar o valen~ no sentido de dos· Imaginando-se ainda que ele precise recona- ao cheque es
truir, Sua Excelência se imporá sC, de repeote. chamar os petrolei· peciaJ, como fazem centenas de milhares de pessoa ftsicas em 
ros para conversar e chegar a um acordo. Essa é a imagem do Pte· todo o País, o juro obviamente ser! aiiJda maior'. A tu:a efctiva 
sidente. média, nos bancos comerciais, está. em tomO de 14,5%, mas a taxa 

Acredito que. se fosse feita uma Pesquisa cOm a população, de _o ver, que é a cobrada na prática, salta para I 8.52%, sempre em 
a uD.I.llimidade, a imensa maioria diria que os petroleiros estio er- dadÔs médios. E se; já em cuo de ptnioo, entrar DO c:Rdito rttati
rados. E, se me perguntassem,. diria: 1'0s petroleiros estão emu:los:. vo dos cartões de cxédito, pagari mais de 20% ao m!a:. 
Essa é uma greve burrã, irresponsável, qUe sC deu numa hora em Isso tudo ocorre no Pafs em que, graças ao Plano Real. a in
que nílo poderia se dar". Mas, à margem de bldo isso, seria muito f1açio oficial medida pelo IPC-r não passa de 2,57% ao mês e em 
interessante se o Presidente buscasse, dentro da socialdem~cia. que a ~meta ~ poupança rende entre 3,7 e 3,9%,_ iguaJm.enle 
dentro do seu espírito~ da sua biografia. da sua história, o gesto de ao mê~ Existe af uma eD.CII'IDe defasagem entre aquilo que se paga 
estender a mão, ao invés do gesto de dar a paulada fmaL aos aplicadores e o que se cobra dos tomadores. · 

Sua Excelência tem duas atitudes a tomar. pode dar o tiro Nio é à too que os empresúios de todos os se~ julgam-
de miseric6tdia, desmoralizando e destronando complelamen~ a se esoorcbados. Qual o atividade produtiva "'" rende !50% ao 
vida sindical; ou pode estender a mão, num ato de grandeza, que, ano? Como diz o Presiden~ da Confedetaçio Nacional da Jnclís. 
na minha opiniio, só pode ser praticado pa- quem eslá por cima, Iria Mário Amato, nem o lrálioo de cocalna remuDOIIl o capital 
por quem está cpmo o Presidente Femando Hemique Cardoso, dessa forma. __ _ ~- _ _ _ _ _ __ 
que ganhou absolutamente, é o vitorioso totaL POis s6 o herói. s6 o Ao espantar-se com a queda de 8% na venda de euros no. 
vitorioso, s6 o venccdol;' "ffl: ter um gesto de estender. a .mão ao vos duamte o m& passado, o Presidente da Associaçio Nacional 
vencido. '•·' t;:• ~~1 "';.' r- _ de Fabricantes de Veícul05 Automotorcs, engenheiro Silvaoo V a-
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lentino. disse que s6 podia atribuir esse declínio â.s taxas. de juros Muito obrigado, Sr. Presidente. 
praticadas pelo men:ado. A redução das veodas de elctrodomésti- O SR. PRESIDENTE (Reom Calheiros)- Concedo a pa-
cos, em certos segmentos ainda mais acentuada que a OCOirida lavra ao nobre Senador Casildo Maldaner. 
cem os velados, lamb6m está sendo sssociada ao alto custo do di- O SR. CASllJ)O MALDANER (PMD~ Prommcia o 
nheiro. O Presidente da poderosfssima FIESP, a mais forte entida- seguinte discurso. Sem "'visio dO ondor.)- Sr. PtWdenle. Sr's e Srs. 
de empresarial do Pais, procuroo b4 dez diu o Ministro da F"""n· Selllldoo:s. tn~go um tema para "'flexilo que vem ao CDOOillro doquilo 
da para fazer-lhe dramático apelo em favor de uma queda nos ju- que ootros Senadores jã analisarnm aquL Diz I<SpOào, per exemplo, 
ros. Essa é a postura ainda das mais :rqm:seotativas associações ao que foi abOn:lado ainda há pcuco pelo DObre Senador Freüs Nela 
ccmerciais do Pal!. e também a dois proounciamentos feitos pelo Senado< Podro Simoo: 

Se isso ()(X:l[M com o grande empresário, imagine.-se o que um sobre o alto custo do dinheiro oõ BrasiL C 0 aitrO. ~ ht poooos 
aoontcce •com os pequenos. Imagi.oc·se particularmente como tem dias, sobre os catçadistas do Rio Grande do Sul 
sido vitimados os empresários das regiões mais pobres do País. em Trago esse tema porque me sinto impelido a me pronunciar 
ospecial do Nordeote. Lá, a xenda 6 iDfmitamente inferior A das re- sobre um setor DDJito importante do Rio Grande do Su~ do Porani, 
gi1les ricas do BrasiL Os jlros praticados. pcr6m. sJo os moamos. de Santa Catarina e. por extensio. do BrasiL que 6 o sdOr move-

Tenho recebido inúmeros apelos de entidades que repte- leiro. Em 1990, esse seiOr' teve um movimento de exportaçio .em 
sentam 01 empresários do Nordeste, principalmente do Piauf. Tra- torno de US$40 ntilhões, movimento que possoo, em 1994, para 
duzem uma situaçio dromática. TilUISCieVo !Iecho de fax que...,.,_ US$300 ntilhiles - um aumeniO, em qualro anos. de oerca de 
bi do P,.sidente da Associação dos Microempresários do Piaui, 750%! Um aumeniO extraonlia.írio! 
Alexander Rodrigues Ludwig: Em Santa Calarina., apenas, _et!l 1990, tivemos w:zi m.ovi-

''Comunico que a situação da microempresa do Piauí atin- mentO de US$12 milhões, que passou, em 1994. para US$126 mi
giu estado alamtente, pois estamos vendo um quadro de inadim- lhões. Ou seja, um aumento aproximado de mil por oento! 
pJAncia e fal&tcia de manoira pmx:upante." Sr. Presidente. bA poucos dias. representantes do setor do 

O próprio Ludwig COIIC!ut Rio Grande do Su~ de Santa Catarina e do Porani estiveram ...,.;. 
'Tomo oportuno ressaltar que os juros altos sãO 8.-maior dOs com a Ministra da Indóstriã, do Comércio e do Turismo pro-

causa de tal siiUaçio." curando encontrar um cami.Dho para amenizar o sofrimento, as di-
Problemas como esse comtituem hoje a regm. mmca a ex- firuldades do settr, decorrentes do cf.mbio e da situaçio da expor

ceçio. & empresas de porte pequeno e médio sofrem tenivelmen- tação. Tmgo ~ considerações por esaito, para ficar caracteriza
te, mas na venla.de também as maicms sentem de forma dolorosa o da, nesta Casa, a nossa preocupaçlo. 
efeito dos juros escorchantes. E se ~ ri~ Sudeste a conjunb.lra . A taxi-~ câmbio vigente em nosso País esti aniquilando a 
justifica a reaçio de entidades como a FIESP. no pobre Nordeste a rentabilidade das indústrias exportadoras du sdOr I))OIIeleiro de 
questão se apresenta com gravidade muitíssimo maior. -SaD.ta Calarina. 

Por que isso OCCXIC? Sabemos que na origem do problema Os juros escorchantes paiicado& pelo sistema fmanceiro, 
está a nhamada cunha fiSCal, o diferencial introduzido em.. a eap- por detemduaçio da equipe ccon6ntica do Governo, oompldam o 
taçio e a aplicaçio· pela política mODCtária ada.ada pelo Banco quadro desesperador e ameaçam a sobreviv&:lcia das indóst:ria ex
Cenaal. Por meio de instrumentos como a elevação dos compllsó- portadoras do setor moveleiro do Bmsil. 
rios, du multas sobre emptéstimos excedentes, du fiXação de limi- Taxas de câmbio no minimo iiTeais ameaçam destruir o po
tes .rigidos para a abertura de novos créditos e mesmo da tributa- trimônio do parque moveleiro exportador de Santa Catarina, CCIIS-

çio? o Banco Cetllii.l elevou o a~sto do dinheiro aos níveis estra- truído ~ custas da dedicaçio e da compet.Sncia gerencial do em
tosfh:icos que boje enfrentamos. presário nacional, competêri.cia testada c comproVada a cada dia, .A 

Trata-se de uma politica dQ duvidosos efeitos, que diflcil- medida que cresce a participação do móvel brasileiro no exigellli 
mente poderia set consi.deni.da elemento indispensável ao êxito do e sofiSticado mercado intemaciooal 
Plano Real. Póucos diu atrás, o Senador Geraldo Melo. nosso Tmta-se de um setoc, Sr. P,.sidente, que se atusliza ooati
oompanheiro do Rio Grande do Norte,lembrava desta iribuna que. nuamente e. somente oo ano passado, investiu mais de US$ 130 
se os ~ altos detrubassem a inflação, o País já-nlO oonviveria milhões em equipamentos de última geraçlo; tr.l.ta-se de um dos 
com ela há pelo menos dez anos. Afinai._ desde ~~..!..pratica-se setores mais dinâmicos da economia nacioual, responsbcl por ter 
uma política monetária baseada. na elevação das taxas. embora pro_m~vido um crescimento no volume de exportações. e~ 1990 
nunca aos níveis-aluais. - e 1994, da ordem de 750%. 

Como disse no inicio deste prom!nciamento. Sr.fusidente, Em Santa Catarina. somente-o Pólo Exportador de Sio Ben-
SI's Sensdoras e Srs. Senadores, ueclamaçio aqui 6 generalizada. to do Sul teve um erescimeniO de mais de mil per cento no mesmo 
de Senado= que rep=enlam IOdas ss regiões do Pais e IOdos os período. o que dá a medida exala de sua importincia para a econo
partidos poHtioos Iq>resentados nesta Cssa. ntia do nosso Estado. Esse 6 o melhor atestado do quaniO 6 eapaz 

Nio foi por acaso também que. ao visitar o Brasil na sema- o povo do meu Estado quando lhe sio dadas coodições mfninw 
na possada, o presidente mundial da Cargill qualifiooo os juros para trabalbar. 
aqui praticados de ''únicos no mundo''. O setor moveleiro exportador dá em.prego, din:ta e indireta-

Na verdade. os juros a.ltos inibem a oferta. Em conseqíiên- mente, a mais de um milb.io e meio de trabalhadon::s brasileiros. 
cia. desestimulam a podução. DifiCilmente constituiriam ingre- Sr. Presidente. a.s indústrias exportadoras do setor movelei
dielte de peso para uma política que deveria pexseguir, ao lado da ro. apesar de toda a sua dinam.icida.de e compe~ocia. convivem 
tio cobiçada estabilidade. ta~ o crescimento cconômico. Essa hoje com u.ma taxa Ín:'ell de câmbio g1_lc .lhes contome o capital de 
}X) lítica ptecisa ser revista.. Caso isso não-venhá a ocOrrer, pode- giro e o pat:rimônio. -inviiOiliza a rentabilidade das empresas e ace
mos esperar somente um agravamento do quadro que hoje vemos, na com a perspectiva de um cenário de convulsão social de pro
com. retmçio de vendas. n:duçio de investimentos. de~ do porções catasttórlCaS. Digo isso com toda a sinceridade. 
~. falC!ncias e ooocordatas em cresciiileniD •. É hora de De fato. queremos alertar, da tribuna desta Casa, para o 
mudar. . quadro de extrema gravidade que já se esboça e que p:ecisa ser -
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evitado fm1. que nlo se pooba em risco a sobreviv~cia de um se-
tordos mais dinlimicos da nossa economia. -

É p<eeiso lembnr ainda que o seiO< moveleiro Dio teni 
como otender is reiviDdicações salariaia dai seus e!DJ'l"gadoo ji 
agora, pois todo o d6flcit decommte do desatrelamento do aumen
to de- em relaçio à taxa cambial está refletido na insustentá
vel siluiÇio do capital de giro du empresu, o que, canbinado 
com u restrições e o aJSIO du novu captações de nx:u:no~. :s6 
toma o quadro ainda mm grave. 

Saürios e oncorgos sociais aio 01 principú C<llnpOllODtes 
do custo operu:iooal deiiiU emproou, e W. custos jl. sofrersm um 
acnscimo de 29% entre jmbo de 94 e msrço deste ano. 

As empreau oJo sabem como ll<llder oo que pedem os 
seus trabolhado<es, os 10111 oporúiOL 

Os aumeDlol DOS pt'IIÇI» doi insumol, em nfveis bem mais 
altos doo que os registrados nos !ndic:es oficiais de inflaçio, a de
fasagem da taxa cambial em mlaçlo a esses aumentos e a diminui· 
çio do capital de giro estio ••inajndo diretamente a n:nlabilidade 
das lndástrias expol11doru do se1<r moveleiro naciàlal 

Em reJUmo, jl. oJo há mm I<IDI&bilidade, pois mdo o que se 
tem III""' 6 prejulzo. Um prejulzo que vli desaguar sem contem
pllçio no bobo do assalariado, pois, 6 preciso que se repita, suf<>
cado pol' uma. conjunblra tio desfavodvel. o setcr n1o tem como 
ateoder às reiviDdicoções salariaia dai seus empregados. 

Um prejulzo, Sr. Presidente, que se vem acumulando grads
tivamente desde o infcio do Plano Real e que cbega agora a Dfveis 
imuite!ltiveis. pois' u CIIJ:fft:SU exportadoras do setor moveleiro 
chegaram ao limite de suas possibilidades de caplaÇio dos recur
sos neceosúios à manuteoçlo do nlvel de seu capital de giro e, 
como pnticemente toda a indóltria nacional. tam.bSm n1o tSm 
cmdições para a captaçio de recursoo adiciooais, pois Dio v&m 
perspectivas para a reposiçlo ds reutabilidade das suu atividades. 
E, sem pcnpectiva de reo.cabilidade, sabemos todos. inviabili.za·se 
o JllÓpljo 110g6cio. Nio podemos permitir que isso ICO!IIcça. 

E lliXeUo. portmto, que se criem mecani.IIIDOS que penni
tam a t=mposiçio imediats do capital de giro das indústrias ex
portadcns do &elO< moveleiro. 

Defendemos a criAÇio de fontes de recursos que permitam a 
essas indústrias superar u dificuldades atuais e continuar Sua im
poltaDd!ISÜ!Ja tarefa de tra21er diviso,s para o Paú, deDiro do mesmo 
COI:llexto eiDpr'CSirial. sociaf e do reconbecimeni.o que o setor sem
pre fez po< merec.r. 

Sugerimos, <Xllladamonte, apoiando uma proposta feita 
pelo proprio IICic<, a h'beraçlo. pelo Bando Naciooal de De&euvol
vilueDIO Social, BNDES, de fiBIIlCiamonlos aioog:> prazo para ca
pital de giro, pois as linhas existentes no mercado sio escassas, de 
altíssimo custo, uma vez quC suas taxas de jlros refletem expecta
tivas de remunençlo c n:~tomo de c:urtfssimo prazo. 

Conoordamoe: em que deve haver uma abertura nas linhas 
de <ridito dai bancoo públicos de investimento no seotido de fi
nanciar tamb&n atividadcs que tenham n::tomo alongo praza. 

Os l1'0Jl'IOI. dispcufveiJ nos bl.ncofJ póblicos são essencial
mente voltados para programo de investimento. Nossa proposta 6 
que esses RICl1ISOS sejam libemdori: também para o fma.nciamento 
do capital de giro das indo!strias exportadoras do IICic< moveleiro, 
dadas u condições excepcionais em que se eJlCOillrl. O Pais, devi
do a conting~Dcias criadas pela pópria neaossidade que o Gover
no &CUtiu de defender a cominuidade do Plano Real. 

O Plano Dio foi pensado para destruir o porque industrial 
brasileiro, mas pua viabiliú-lo. 

Nio podemos permitir que, a pretexto de manter o =sci
memo da atividade econômica em apenas cinco por centt;>, ~ sufo
que a pópria atividade econômica, ameaçada de se ver lançada em 

um verdadeiro precipício rcoessiooista que nio intetessa a nin
gu6m. 

Sugerimos ainda que seja reativado imediatamente o pro-. 
gramo de fmaucúunento à produçio para expcrtaçio, o que Dio 
apenas viria colaborar para a rerupera.çio do setor exportador mo
veleiro. mas cootribuiria sobremaneim para a retomada do superi.
vit da nossa balança comercial. 

Se um programa de estimulo à exportações houvesse sido 
adotado em 1994, as indd.strias exportadau do setor moveleiro 
teriam boje recursos para investimentos em bens de capilal em Di
veis superiores a US$20 milhões. 

Hoje. Vivemos apenas um momento de grmde· apreeuio. 
Um momento que deveri ser ..,perado, estamos. cmos, pela inler
veaçlo inteligente das nossas autoridades ecoo6micu que jamais 
ocgario ao Bruil o tmtamento de justiça que devemos todos à in
dástria exportadora moveloira. que soube acumular o reconheci
mento de todoa nós em tantos e Lt~Dtos 01101 de <Qillprovads com-. 
pet&lcia e sucesso. 

Diante do quadro que expus. e como ocotmJ com o selar· 
ealçadista do Rio Gnmde do SuL para o qual o BNDES colocou A 
disposiçio, para c:ads real de investimeDIO, um real de capital de 
giro. o setor.moveleiro também m~ ~·":"'e af a ~.setorial 
poderia lllllllisar sc 6 P"!'llvel.contemplá-lo ds me51114 forma - es
tar hab~ a esss ajuda. que 6 um caminho para a redençio de 
um importante settw' do nosso Estado-:- Sio Bento, Rio Negrinho e 
outtas 9-dados impcctaDtes -.,que.tan milhares 4e tn.balb~ . 

E per isso que, no dia de hoje, ficp.1ei aS!J~ a ·yez, ~ 
traze< 1 Cua e à NIÇio e,.. p<OCCUpaçio ~ Santa Catarina,. de 

. um setor. tio i.mpcrtaDte para a exportaçio, que 6 a moveleiro~ .c 
que esti presente tamb6m no Pamná. no Rio Gtande do Sul e em 
outros Estsdoa.que tamb6m estio preocupados. · 

O setor est! pomdo e a Ministta ds ID.jústtia, dó Col)l6l:ciQ e 
do Turismo, J:loro<Ma Wemeclc,já_esteye inclusivo emSauta Ca
Wina, pOis ]mOCisamós de ~das coucrew, al&o que nio di.para 
maispmoo5petlll'- . 

Era o que .eu tinha a dizer~ Sr. Presidente. 

Dumllle o discUTso do Sr. Carildo Malilann; o 
Sr. Remn Qdheirru, 2" Secretário; deixa a cadeàr:t iJa 
pr~sidência. que é ocupizda pelo Sr. José Sainey, Pnsi-
d~nU. ' . ' . '. ' . . . 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sar!IOy)- Concedo a pslavra 1 
Seoadors Bencdita ds SilYL (Pauss) . . . . . . · . 

O SR. PRESIDENTE (R....,. Calhciroo)-Os S"-Scuodomo 
Esperidiio Amin, Valmir Campelo, Carloo Wdsoo, R<ll&ll Calheiroo e 
Odacir Soo= enviamm discUisos à Mesa, pua serem publicados na 
fomJa do disposto oo art. 203 do Regimento lntemo. 

S~ Ex-s serio atendidos, 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-Sc.)- Sr. Presideute, 

sn o Sts. Senadores. a reforma agniria· já foi tema e slogan pera 
muitas campanhas ruidosas e ideológicas por todo o Palll. Chegou
se até a criar. um Ministmo s6 pmi tiatar ·das questões relativas i 
n:fO!lllll agnlria. . 

Mas poocos, realmcn.,, a Il!l>ilr pelOs ...SUli&dos, -estavam 
intexessados em resolver o problema social dos sem-letra. Muita 
demsgogia e barulbo, que &erViram para preencber campanhas 
cleitomis por esse Brasil afora. eleger Clllldidatos e angariar votos. 

Com mais ~alismo e decisão, a Prefeitura Municipal de 
Timb6 Grande, em nosso Eslado de Santa catarina. DO entanto, 
vem rea:liza.ndo o que se pode. na verdade. chamar de um projeto 
de refonna agrária. Sem muito alarde e explorsçio polltiCL 

A administtação municipol do Prefeito Anoldo Ferreinl 
Castilho criou um projeto de assentamento de refO!lllll agrária para 
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um gmpo de agricultores interessados. Em agosto do ano passado, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, entendemos que está 
assentou onze fann1ias naquele Município, numa área de vinte e na hora de ouvirmos quem. lá na base, convive e se :relaciona. coti
quatro hectares, de propriedade do cidadio Alinor Furtado, que dianamente, com os problemas sociais ~te graves, como a 
cedeu o tencno sem ôaus para o Municipio e O Estado. -- --SI.ruaçio dos sem-terraS. -- - -

Desenvolveu-se, então, um programa de apoio e assistência A experiência da Prefeitura e da coietividade de Tllllb6 
aos agricultores, com distribuiçio de calcúio, adubo c ootros insu- Grande, quanto aos assentamentos de agricultoms despossuídos de 
mos, e a cesdo de uma máquina agricola, cem cinqüenta por cen- terra. é para ser estudada e analisada com atençio e interesse pelos 
lo dos custos da hora trabalhada. dirigenres doiNCRA e do Ministério da Agricukura. 

T-... de um projeto piooeiro no Estado de s.inta Catarina. -Sr. Presidenre, Srs. Senadores. onlro assunlo quero tralar 
cem o plantio coletivo de tomat.es, deoominado '\omm:tb6'', num tra- neste momento. 
belbo ~ das onze famflias usmtadas, que p:cxklz:iram. vende... O Brasil é o pafs que possui o -maiOr rebanho bovino comer
mm seus podutal e saldamn, com. o que apuraram na colheita. os dé- cial do mundo, com cento e sessenta e tds milhêScs de cabeças, 
bitos existmtes }mlo ao banco financiador, o Banco do Estado cJe __ produzindo dnco milhões e duzentas mil toneladas de came, se.. 
Santa Catarina- BESC S.A. E ainda obtiveram lucro signif>Ca!Ívo. gundo dados de !994. 

Nio fomm precisos maiores encargos e ônus para o Gover- No ano passado, nosso País exportou trezentas e cinqüenta 
no? como desapropriar tenu, doar cestas b6.sicas, n:médios e mo- e oito mil toneladas de cam.e bovina em carcaça. no valor de qui
radia, pois 01 agricultores proviram tudo isso, com seu esforço c ohentos e vinte e dois milhões de dólares. 
trabolho. A cadeia produtiva da Pccuáiia Bovina. que engloba a pro-

. · ·Os resultados fCJI'I.ttllio compensadores e salisfatórios, que, dução animal, a indóstria e o comércio de cames e de couros. rep
este ano,, a Administmçlo Municipal de Timh6 Grande pretende resenla o maia segmento da economia rural do País, com uma 
implanlar mais tn!s projelos, """' quam>ta famllias de agriculto- coolribuição de trinta bilhões de dólares poaL o Produlo ID!emo 
res,pelosistema"plantiocoletivoemgrupo". Bruto rural. em 1993? garantindo seis milhões e novecentos mil 

A.Prefeitum Municipal id beneficiar os produtores com o empregos diretos. 
prepuo do solo, o que importa em destocD o terreno, Iavrá-1o e Apesar de sua invejável posiçio intemacional e da impor-
calcariá-lo, pua receber o plantio de vedo e inverno. tância do setor peruário para. a Ccõnomia nacional. nosso País ain-

, Espen.-se o apoio do Governo estadual. numa parceiia- co-m da convive com a mais elementar das doenças que atacam o n:ba
o municipal, poaL distribuiçOO de calcário e fomccimento de má- nho bovino: a fehre aftosa. 
quinas agrlcolas. Há mais de sessenta anos, o Brasil promove campanhas de 

. . . Trazemos, Sr. Presidente, esses fatos a esta Casa, para sa- ; COmbate à febn:: a.ftosa. Embora tenha oconido significativa me
Iientar a maneira caneta e eficiente de se e.DlpreenCier assentamen- lboria no controle da doença. ainda não conseguimos erradicá-la 
tos e refotma agrária no País. dOieiritório nacional. 

, . Recenfcmente, DO mesmo municlpio de Tnnbó Gnmde, onde As_ conseqQências da não-erradicação dessa doença sio de-
foi feita essa experiSncia piooeira e cem sucesso, ocom:u i iriV~ sa.StrosaS para õ País. para os EstadOS da Federação e pem os pe
de·um imóvel c:lilo ''nio procillivo'', por vime e cinco famílias de sem- cuaristas. Em nível internacional. a carne produzida em Estados 
tmu. vindss de ooiiOS municipios elocalidsdes do Estado. com foco de febre aftosa, mestoo sendo isenta de qualquer conta-

. . Ora. as sugestões de autoridades municipais sio no sentido minação, não é aceita pelos principais países importadores, ou en
de. que.a. ~fOillll. agória e os assentamentos devam ser municipa- tão essa came tem seu preço desvalorizado em cetea de dez por 
lizados.. ou seja. feitos com os agricultores· do município, e não cento em relação ao preço dos oottos Estados exportadores. 
com os de fora. Não bastassem os prejuízos fmanceiros, a existbcia desse 
· · · · É·no Município? ond:e sio feitas as desapioprla.ções. que os problema fitossãnitário é cxtrem8mente prCjJdicial à iniagem do~ 

agricultores estio habituados à tena. e podem receber de seus fa- Brasil no mexcado internacionaL 
milia:res.auxlliO para a construçio de casas, e~ mesmo para ini- As exigências do mercado mundial, a integração do Brasil 
ciar • plantação. no Mercosul- ao lado de palses como o Urugilai. que já eiilldkoo 

Conhecem melhor o clima. o solo. as estações das chuvas e a febre aftosa de seus rebanhos? da Argentina e do Paraguai, onde 
da estiagem e o r:cgime que as regulam. as épocas de plantio e o ·· muiias -t-egiões já são Wnsidemdas "zonas liVIes" da doença -. a 
tipl de pl!mtaçio. . . - busca acelerada para alcançar índices cada vez mais elevados ~ 

Assim. os dirigentes municipais sugerem ãO iNCRA'iue o --qualidade e competitividade dos produtos -naci~s. exigem do 
Município, por meio da Prefeitura, e juntamente coM. Sindicatos, qoverno Federã.I providências efetivas para erradicar rapidamente 
coopcralivas, associações de agricultores e outms entidãdes da co- a doença do território nacionaL 
~dade. participem- desses assentamentos, escolhendo os venfa- No mundo ablal, a globolizaçio da economia exige dos paí
~ agricultores que residem no local pam. ser:cm assentados nas ses produtores qualidade cada vez maior. Todos sabemos que os 
teuas desapropriadas dentro dos seus limites. europeus. os maion:s importadores da came bra.sileim, têm crité-

0 n:ferido imóveL desspropriado em TIIIlb6 Grande, poaL rios muíros rigorosos de importação do produlo. O soror exporta
as vinte e cinco famílias, êst8. coberto de mata nativa. nio prestan- dor brasileiro estima que apenas quarenta por cento da carne bovi~ 
do de imedialo para a agricultura. Ter-se-ia. primeiro, de proceàer na p.'"C':hlzida no Pais enquadra-se nos padrões de qualidade exigi
ao desmatarnento do.terreno. aproveitar a madeira pam venda. e dos, por exemplo. pela Cota Hiltoo. Recentemente estabelecida 
processar todos ao serviços para tomar possível o pl.ant.io. pela Uwilo Europ6ia para a importação de cortes nobn:s de carne 

Além do mais, as pes.soas assentadas, sendo de outras loca- de diferentes paises, totalmente isenta de imJX>SlOs, a Cota Hilton 
lidades, encontrariam mais diftculdades de se instalarem nos im6- fJXOO para c• nosso País um volume de importaçãO de cinco mil to-
veis e com.~m a produzir. neladas de c une. 

O que, de ~gra, acontece é essas pessoas fi~m apenas Senh<liU e Senhores Senadores, o Brasil tem condições de 
acampadas no imóvel, em condições subumanas, so~':'h'endo __ produzir e exportar muito mais came 4o que o 1az atualmente. 
praticamente da caridade p1blica. Para se ter u •a i/ -~ a Cota Hilton fixada para a Argentina pela 
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União Européia é de trinta e duas mil toneladas, enquanto a nossa, 
cano ajimlei, é de apeuas cinoo mil toneladas. 

E pol' esta m71o que ocupo, agora, a Tribuna desta Casa 
pan. unir minha voz i dos que fazem um apelo ao Governo Fede
ral DO scatido de que seja deaencadeado um grande esforço para 
acabar com a febre aftosa. no Pús. -

Sel!hor Presidenle, o Cooselho Nacional de Peruária de 
Corte - CNPC. 6rgio que reúne, em nível nacionAl, as entidades 
estaduais ~senlltivu da cadeia produtiva da peruária de corte, 
consciente de que a aisteucia de focos de febre afiOSI. tem ~ 
tado vultosos preju!zo< ao Brasil, esrá empenhado em estimular 
um defmitivo esforço pau. a enadicaçio da. febre aftosa em nosso 
País como um todo, e cm acelenr o recoohecimento oficial do 
con!role efetivo da doença em algum Estados bnsileiroo. 

Nos últimos meses, o CNPC decidiu solicitar ao Govema
dor do Estado, Dr. Paulo AfOilSO Vieila., e aos rcpteSCDlaD.tes de 
Santa Catarina no Con!!=SO Nacional todo empel!ho junto ao 
Ministério da Agricultura, do Abastecimenlo e da Refonna Agn\· 
ria jma que este clec:laR> bs Estados do Rio Granáe do Su~ Sants 
Catarina e Pat'll.lliÍ coroo "zoaa Uvre de febre aftoa chie&", pro
vid&tcia decisiva para a efetiva enaclicaçio da doença naquela 
úea. e pt.SSO inicial pua que a Regilo Sul seja considetada inter
nacionalmente livre do problema. 

Tal declamçio é t=icamonte viáve~ Sel!hor Presidenle. 
Ela terá a vantagem de acelerar uma série de outras providbcias 
complemenwes que, uma vez atendidas, permitirio aos Estados 
do sul do Pais pleitear a condiçio de •moa livre com vacina· 
çio •, precunora da almejada condiçio defmitiva de "zona livre 
sem vacinação • • 

Quero, portanto, ao concluir este breve pronunciamento, 
fazer um apelo ao Ministro da Agricultura, do Abastecimento e 
da Reforma Agrária, Dr. José EduardO Andrade Vieinl, para 
que atenda a essa justa reivindicaçio do Conselho Nacional de 
Pecuária de Corte, é aos anseios de todos os pecuaristas dos Es
tados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, que 
tanto têm contnl>uído para o desenvolvimento econômico do 
Pais. 

Em o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
O SR V ALMIR CAMPELO (PTB·DF.) - Sr. Presidenle. 

Srs. Senadces, 
A CRIATIVIDADE POR ÁGUA ABAIXO 

O Governo do Distrito Federal anuncia hoje um aumento 
médio de 35,21% nas tarifas de águL Segundo matéria publicada 
ontem no Correio Bra:iliensi, os grandes consumidães teria rea
jusle maior. da ordem de 64,65% para os que utilizam msis de 100 
mil litros de lgua mensalmente. 

A Compa!lhia de Água e EsgoiOs de Brasília alega que ope· 
ra com déficit mensal de RS 3,3 milhões, além de encontrar-se im· 
possibilitada de promover a manulenção e ampliação do Sislema, 
devido à falta de financiameotos. 

Em que pesem os argumentos apn:sentados, o aumento das 
tarifas de água no Distrito rederal oonstirui exemplo itiequivooo 
da. ~is~ncia à orudança, à adaptação aos novos tempos, por parte 
de DOSSjlS empresas estatais. 

E Iamentá.vel que enquanto o setor privado busca modern
izar-se, ampliando a eficiência e reduzindo despesas, o monopólio 
estatal permaueça preso a modelos equivocsdos de administração, 
preservando a nefasta tradiçio de desperdício, comodismo e servi
ços insa!isfatórios. 

ViveiDOS uma realidade no setor p:íblico que dispensa co
mentários: crise fmanceira profunda, perspectiva de <P.JCbra dos 
monopólios e necessidade imperiosa de racionalização. · ~ 

Não parece ser essa. no entanto, a pcrocpçio dos executivos 
peti.st.as do Distrito Federal. Trata~se com os vfcios de sempre 
questões que hoje _reclamam essencialmeDte criatividade. Se a 
CAESB vem operando no vermelho, a soluçio 6 aumentar as tari
fas, como se nio houvessem outms alternativas. Mas, todos sabe-
mos que existem.- --

O Governada' Cri.stovan Buarque tem reiteradamente criti
cado u pri.tiCas do seu antecenor, m.ãs Dlo temos visto as •mu
danças" tio propalldas no perlodo de componha eleitoraL Nio se 
cogitou que a CAESB deveria reduzir gastos. aumentar a produti
vidade c adotar outras }riticas mais modernas para eliminar o di· 
jidl e prcmover investimentos. Recon'eu-se, sem pudor, i majom~ 
çio fll1'l. e simples das tarifas, :rreditaMo..se a mentalidl.de estatal 
que p&mee ser tão cara ao PT. 

A Brasília. da •mut~ança• precisa se CODSCieo.lizlr de que a 
raciooalizaçio é um imperativo, que·a-neCeSsidade de mudança de 
atitude e de mentalidade nas estatais 6 inadiável e que a criativida
de- tio rara- n!o pode ser lançada por água abaixo. 

O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE.) Sr. Presidenle, 
S:ras e Sn. Senadores. venho hoje a esta tribuna para prestar ho
menagem à memória de um grande pernambucano, que a morte 
nos levou oo.tem 1 noite. aos oitenta .ãnos de idade. 

Refii'O-me a Paulo Figueiredo Cavakanti, que. com seu ta
lento, sempre boorou as melhO<eS ttadiçéles de Pernsmbuco. Paulo 
Cavalcmti foi,. aO longo de sua proWtiva existâlcia, deaaque em 
todas as atividades de que se ocupou. De igual modo, foi exemplar 
a firmeza com que sustentou suas convicções e sua conduta polfti~ 
ca. mes.mo nos momentos da mais lmivel advenidade. 

Politico e ensaísta, Paulo Cavalcanti ~u em 25 de maio 
de 1915. Iniciou seus estudos no Recife e, apesar de ~riu dificul~ 
dadc5 fmanceiras, conseguiu fonnar-se em Direifri, em 1941, o 
que lhe pennitiu ocupar o cargo de promotor públioo,já no Govec
no de Agamenon Magalblle& 

Mas sua militância política já havia começado mais cedo. 
Ainda adolescente, participoo da Revoluçio de 30. Em seguida, 
engajoo-se na Açio Integralista. Decepcionsdo, filioo·se ao Parti
do Cotwnista Bmsileiro em 1949, posição a que se manteve fiel 
ati o rlDl de seus dias. 

Nas eleições de 1947 e 1954, candidatoo-se n:spectivamen: 
te pelo PSD e pelo PSP, semp:e oom o apoio do Partido Comunis
ta, pam conquistar, nas duas c:x:asiões, cadeiras na Assembl6ia Le
gislatíva de Pernambuco. . 

Nome respeitado na politica do EstadO, Psulo Cavalcanti 
ocupoo div=os cargos públicos. Foi Seaotário de Finanças e de 
Assontos Jurldioos da Prefeihlrll Municipal de Recife na adminis· 
!ração de Pelópidas Silveira em 48 e 49 e Secretário de Adminis· 
tração ns gestlo de Miguel Amles. 

Nomeado, em 1963. Diretor do Porto de Recife, nio oon· 
cluiu sua administração em. virtude do golpe de 64, pela qual foi 
preso por um ano. Julgado e absolvido pelo Tribunal de Direito 
CiVil, passou a advogar em defesa dos presos políticos de entJo. 

Ao assumir o Governo de Pemam.Wco. bomotHDe tê-lo 
comÓ Diretor do 1\.rquivo Pt!blico do Estado. Nsquela ocasiio, 
tive o privilégio de conhecer Paulo Cavalcanti mais de perto e 
confmnar todas as suas qualidades ~ticas e seu zelo profissionaL 

Em 1992, aos 77 anos de idade, candidato pelo Partido eo. 
munista, foi eleito pam a Câmara Municipal de Recife. para o que 
seria o seu último mandato. Tomou~se, entãO, uma unanimidade 
CDI.re seus pares, Como o vereador mais reSpeitado e consultado 
daquela Casa, acima de partidos ou ideologias. 

- Pemam.buoo, hoje, amanheceu mais pobre. Paulo Cavalca.n~ 
ti deu, sem dúvida, grande oontribuição à sua vida pública, portici· 
pando, de modo ímpar, de seu engrandecimento. Leva. em razio 
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disso, o reconhecimento dos pemambucanos e ~ um legado me os investimentos e a gemção de novos empregos já fOr analisa
que ficará na memória de todos nós e na bist6ria de __ IM?líticil- inte- da "ãqui nesta Casa por ilustres Senadores. · 
lectua1 c administrativa do Estado. O discurso proDUD.ciado na Superintendência do Desenvoi-

PO!"tudo isso. toqUciro. Sr. I'Iesidect... nos termoS dOiüt. 18 vilneoto do Nordeste pelo I'Iesidente da Fedemçilo das Indústrias 
do Regimento Interno desta Casa. que seja inserido em ata voto de de Pcmambuco, em dezenove de maio llltimo, perante o .Presidcn
pcsar pelo seu falecimento, bem como sejam apresentados à famf- te Feman.do Hemique Cardoso, ~ntou um grave sinal de 
lia votos de condoJ.encias. alerta, indicando que os juros "ultrapassaram o alarmante nível de 

Era o que tiDha a dizer. Muito obrigado. _cem por cento ao ano". 
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL)- Sr. I'Iesi- O =<>IJheciinento pelo próprio I'Iesidente da República de 

dente, 'Sras e Sn. Senadores, a demissão do Presidente do Ban- que 0 Brasil estava praticando taxas de juros "escorchantes" dis
co Central do Brasil ~ um ingrediente adicional que se agrega pensa maiores comentários, análises ou estudos sobre a gravidade 
ao imenso quadro de dificuldades por que passa a economia na- da situaç:lo. 
cional. principalmente em relaçio às políticas inonCtária C-cre- o Governo vinha divulgando que o crescimento do PrOO!to 
ditfcia. - lnlemo Bruto, no primeiro trimestte de 199S, OCOiria. à. elevada 

O Governo· Federal elegeu a estabilidade monetária como taxa de dez e meio por cento ao ano. 
prioridade m.hima e vem adotaodo medidas necessárias para a Isso nos obriga a examinar com mais cuidado as estatísticas 
prcservaçio do Plano Real, muitas delas tecnicamente defensáveis, nacionais e 1 realidade do Brasil: mais uma vez nos defrootamos 
mu. iguahnente. intoleráveis do ponto vista politico, principal- com dois brasis: o Brasil oficial o b Brasil real. onde habita o povo 
mente quando a dose do l!lm&lio ~ considetada ~Cessiva, como a _ sofrido, que experimenta o deseiDJ:"gO e as dificuldades econômi-
forte l!istriçio ao cr6dit:o e as elevadas taxas de juro. cas. 

Todos nós que temos responsabilidades públicas temos Os comerciantes de Brasllia rea1izamm um protesto contia 
coosci8ncia das dificuldades enfrentadas pelo Plano Real. decot"- 0 exagero das medidas econ&nicas anticonsumo do Govemo Fo
rcntes principalmente dos desequilíbrios mõnetário e cambiaL _ dera!, 0 que provocou uma queda de trinta e seis JX'I' cento nas 

NCDb.um de n6s deseja o retemo das taxas el~_vadas de infla- _vendas desde 0 inicio deste aoo, o que ~ bem representativo do ri
çio nem se pode admitir a especulação nem a oposição irresponsá- got" dessas medidas. pois o comércio~ de Brasília depende fO!"Ie· 
vel ou incooseqiiente a uma política econômiCA: que contribliu de- mente do Governo Federal 
cisiva.nlente para reduzir a inflação.. Sr. Presidente. Srs. e Srs. Senadores: 

Tamb6m não podemos coocadar com a falta de prudência A atual crise econ&nica. derivada principolmente da po6ti-
e com o excesso do amx:ho cn:ditício provocador de ~tagnação e . ca de jurOs elevados do BancO Central. nlo se conclui com a mera 
de recessio ecón<lmica; não aceitamos taxas de jun>ulevadas. snbstituiçio de pessoas. de dirigentes. de técnicos. 

Nosso objelivo é primordialment.. o desenvolvilnento só- A atua1 crise precisa ser resolvida pelo I'Iesident.. da Repú-
cio-cconômico do Brasil e a melhoria das condições de vida de sua blica em lOmo de um programa de govemo cuja a prioridade efeti
popilação, qUe Dio maiS suPorta iDllaçio, cstagoaçio, ~ão. v~ enio meram.e'nte rel6rica. seja o desenvolvjmento_ econômico, 
estagflação, desemprego e coaupção. - ~ a geração de empn:gO.. o aumento da pro<l!çio. 

No momento atual, todos devem ter a grandeza de colocar o O Plano Real é importante pua o Brasil; mas o Brasil é 
inte"'sse do Brasil acima dos interesses e dos apetites de grupos e mais importante do que o Plano Real; não se pode estrangular a 
de pessoas. _ _ , _ _ ·- _ _ atividade oconômica sob o argumento falacioso de salvar o Plano 

O excessivo arrocho monelár:io e creditíclo praticado pelo Real. 
Banco Central. com o objetivo de reduzir a demanda global da O Plano Real só será preservado caso o Govemo esteja dis~ 
economia e preservar'O Plano Real.. já produziu efeitoS negativos e PostO a dialogar, a wvir e a estimular todos os que trabalham, to
seqílelas que persistirão .O longo do tempo; rep=entadas por dos os que produzem e constroem a rique"' do Bmsil. 
grande m:ímero·de falências. concordatas. postos de trabalho elimi- E o meu pensamento. 
nados e pessoas jogadas no desemprego. Muito obrigado. 

Nio é este o momento nem o lugar de analisannos oo even-
tuais erros titicos e estratégicos cometidos pelo Sr. Pérsio Arida - O SR. ODACIR SOAREs (PFL-RO.) - Sr. I'Iesidente. 
na conduç.io das politicas cambial e monetária nem de realizarmos Srs. Senadcccs, em recente p-omlnciam~nto proferido uesta tribo
estudos de aJsto!benefício dessas políticas. - na, ao mencionar as controvérsias que 9bstruem os_ caminhos do 

O que já foi feito em niat&ia de _politica econôuiica, de po- SIVAM.- detive-me priferencialmcnte DO_ conientáriÕ às cootest
lítica cambial, de taxas de jJOOS e-~to é iireversívCl: 56-riosies- ações levantadas contra esse projeto pelo General da Reserva 
ta olharmos para o futuro c corrigirmOs os rumos. . ·Thaumãtui-go Sotero Vaz. ex-chefe do _Estado Maior do Comando 

Para o bem da ecooomia brasileira, não podemos perseverar Militar da Amaz.ônia, a.ssiii:J. como pelo Sr. Daniel Henner, repre
na manutenção de taxas de juros elevadas, Ilio podemos desesti- senlante no Brasil da empresa fmncesa Tomsoo, em depoimentos 
mular eqx>rtações nem podemos destruir ~ indústria, abrjndo por estes prestados l!lspectivamente na~ de Fiscalizaçlo e 
excessivameDte as importações. Controle e na Comissio de Defesa do Consumidor, Meio Ambien-

0 Govemõ Dão tem condições de continuar pagando soa di- !Ao e Minorias da Cimara dos Deputados. 
vida mobiliária OOril-0 ablal nível de taxas dC juros. situação em Naquela oportunidade, descartei as questões menores que 
que o crcscimCDlo do moutant.c da dívida 6 ast:rooômico, em que têm em.barp;ado a implantação do projeto. Todavia. na condição de 
as despesas com juros superam em quase três vezes as despesas parlamentar identificado com os problemas da Rcgiio A.mazônica, 
com o Miu.isl6rio da Saúde. não me omiti de alertar as autoridades ligadas .i concepçio. monta-

A manutenção dessas taxas de juros certamente quebrariam gem e coOrdenação do SIV AM. pam o fato de que as impugnações 
a Uniio, Estados e MuDicipios. COD.Crapostas ao SIV AM pelos cidadios acima mencionadas esta-

A repercussão sobre o capital de giro das emp~~ - im~ vam a merecer prooto adaramento, dadas as perplexidades que ba-
possibilitadas de honrar seus compromissos com os bancos - so- viam suscitado. -
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De minha parte, as dúvidas que me assaltavam poderiam ser a por do uma infra-eoUutura do ~e<:<liJlllliÍcações e tlal.tmento de 
desfeitas com respostas cluu e .i:Ireuudveis a estas dUas ónicu dados altameDt.c soflllticada - cootrastam de forma chocante com 
perguntas: - o quadro de generalizadas ~ncias. vigenkl na regiio. 

--o SIV AM CC~EmJPOildia. de fato, a uma necessidade ina- Para escoimar o SIV AM do risco de se lrans:formar mm 
dií.vel. cujo atendimento superpor--se-ia a Outras prioridãdel- da "eiefme bnoco". seria iDdispenúvel que o Governo o integrasse 
Amaz&ia? · Illlm mAcropograma dosiiDido a provocar impadO& imediatoa na 

- suposto que assim fosse, as cancterlstícas e opções· do qualidade do vida da populaçio da Ama.,.,ia, Da fdgi! eccoania 
projeto de moe.itorizaçio da Ama7llú.a teriam sido definidas com local e na pocariedade dos t=Jnoo materiais e humanoa com que 
tal rigor que nio comportassem alternativas men01 ambiciosas e, cootam. 01 6rglos e ag&tciu governamentais sediados na regilo. 
sobretudo, meDOS ooerosas pora oa cotios polblicos? em deerimeoto da eftclcia do sou ações. . 

Devo l<>slcmmbar Sr. Prosidento, a bem da verdade e em Na falta desses influxoa imediatoa, o Projeto acena. nio 
abcmo à importincia que o MinisiOrio da AerotW1tica alrihliu ao obstante, com expectativas promillolu ao ammciar beno!!cios in
aclaramonto dessas indapções que, qualro dias depois, dava en- dimos gue, entretamo, deverlo manifestar-se em futuro distante. 
Irada em meu gabinete carta subscrita pelo Brigadeiro dó Ar RR- É assim que à implemelltoçlo desse <J!adro do condições 
Em&Illlel Augwsto do Oliveira Selnno, po< via da qual. DA coodi- infra-eo~ruturais favorlveis e atlativu devm, na tnVisio dos f<><· 
çio do AssesSO< Parlamentar daquele MinitiOrio, ·desimannbia-se muladores do SIV AM, suceder um volumo iDcak:ultvel do investi
da misaio a ele coufJAda pelo Exmo. Sr. Ministro da Aeroaáutica meDIOI naciouais e estrangeiros dirigidos pora o desa!vplvimento 
no sentido de louvar-me pela iniciativa 1'de levar a Tribuna do Se- sustemf.vel da A.ma.z&ia. ' 
nado um po!lllDCiamenta hlcido e equihl>rulo" sobre a matéria e Alllm disso, esperam os pu8JI&da"es do projdo que este, 
do fazor chegar-me b mios c6pias do doeumentoa inf<><mativos al6m de romper com a !Didez o isolamento e o deumporo a que a 
susceptfveis de complementar meus conbecim.entos relativos ao regilo, histori.c:amente vem llfmdo telegada. dcscocadcic um surto 
SIV AM. do lnnlfcrmaçlo que seria potencialiDda: 

Tais elememos eram constituklos pelas scgoinrcs peças do- - pela inlfalaçJn de modema in.fra-esb.utura de telecommi-
cumenlais, todas elas elabondas no àmbito da SAEIPR (Secn:ta- cações e tratamento do dados; 
ria do Assuntos ~tégicos da Prosideocia da Repolblica) e da - pela vigiltDcia e ID<lllitoriDÇio dos ellpiÇOII 1U11aZ11oicoo 
CCSIV AM (Comisdo de Coordenaçio do SIV AM): e froateins, assim como pela sistematizaçJo da [lflC.IIizaçJn e do 

I) PROJEfO SIV AM - SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA cootrole; 
DO PROCESSO DE SELEÇÃO; - pelas medidas do proteçio anibienlal; 

2) Resumo do Estudo de Viabilidade do Projeto SIV AM; -pela li"""lizaçio e controle do uso do solo; 
3) Aplicaçio da Tecnologia do Radar Over The Horizon -pela aplicaçio de novu tecDologias desenvolvidas para a 

(Al6m Horizonte (OTN) no ProgtamA SIV AM; regiio; 
4) Siatema de Proteçio da A.ma.z&ia; - pela ampliaçio dos meios do prevençio e controle do 
S) Dimrizes IeSU!tantes da Aprovaçio da Exposiçio de doenças; 

Motivos n•J94, de 21/09190. · - -pela oferta do meios mais 6geis do proteçio u tetru indi-
É claro, Sr. Presidente, que me debrucei aobno esses doeu- geoas; • 

mentoo com o animo de quem anda a roscar informações couf!á- - pelo aumento da eficlcia na identif"ICOÇio e repre.1lio do 
veis e cmsistcntes, em meio ao emaranhado de desinformações preoc:upentes ilfcitos penais; 
que se fomn •!!l"gando 1 pol&nica e b C<JOirovmias geradas -pela agilinçio doo meios do auxilio nas calamidodes polblicas; 
pela magnibldo dos problemas e dos interesses envolvidos no Sis- - pela DIOderniDçio dos instmmontoa do controle e apoio ~ 
tomado VIgilância da· Amazônia. • navegaçioa6teae fluvial; 

A leitura atenta seguida da anüise cuidadosa dos documen- -pelo fodaJecimento e integraçio dos 6rgioo e instibliç&s 
toa acima anoládos pennitin-me, fomJAr juizos e extnir algumas que IIUam na regiio, que posaario a ...-1151W!os e cOI1d&ninos da 
conclusões tefexenles ao Projeto, uma das quais, sem ~gir os infia.-cstru.tura de telccommicações e de gemç1o de dados toma
méritos, faz.lhe, todavia, a ressalva de nio contemplar, com igual dos dispoolveis pelo SIV AM; 
prioridade, certas prem&!cias regionais que, dosalendidas, podem - pela melhoria doa inslrllmentoa do prognóstico do tempo; 
frustiar seus releva.otes objetivos. - em suma, pela multiplicaçio de coodicionamentos favod.-

Imp3e-se rccoohecer, em pimeiro lugar, a consislSncia do veis à coordenaçio das ações goveDiamenlaiJ voltadas para o de
Projeto Sivam, concebido e elabondo por especialistas de alta senvolvimento sustelllável da regiio. 
compct&cia e dotados de visio multidisciplinlr. o que põe em te- Na vetdade, ·de imediato a tegjlo receberi tJo.someD:e os 
levo os padrões de excel&cia exibidos pelos instibltos de pesquisa seguintes im.pac:tos: 
e aperfeiçoamento téaúco-cientlflco mantidos ou inspindos pela _- do total de USS 1.400 (um bilbio e qualrocentoa mil dóla-
Aeronáutica. · · res) con-espoodeutes ao rusto do projeto, 38,8%, ou aeja 525 mi-

De fato, o projeto poreee atender com plenitude de meios a lhões de dólare.s sedo empregados dimamellte nas 6reu que ae
fmalidade po< ele collimda, qual seja. a do "dar supo<to e "'lar diaiio os a& Cenlros Regionais do Vlgi!incia (CRV), ou seja: 
pela consolidaçio das ações do governo dirigidas pora o desenvol- Manaus, Porto Velho, Be16n; 
vimeoto susten"vel da Regiio ~ por meio da participa- - A instalaçio do sistema imp1iaui a aiaçio imediata do 
çio cooperativa de órgios setoriais, iinplemelllaçio de infiii-estru· 2.000 empregos de nivel tknico; 
tura e utilizaçilo de conhecimentos, organizados do modo a penni- -As cidadoa em número de 18 selecionadas pora sítios do 
tira atuaçio coordenada e convergente das instituições públicas na instalaçio de radares, serio contempladas com a instalaçin de 
Amazônia." CeniDis El6tricas autônomas, com capecidade do gemçio do 

Mas, é aqui que temoS~ impressio de oos depailmos com o 2.680 KW, doa quais 30%, apenas, serlo consumidos pora a ma
ponto vuinedivel do Projeto. E que os produtos dele res)llf!mtes - nutençio dos postos, sendo oo 70% restantes destinados a satisfa. 
geraçio de dados, informações e conhecimentos relativos A regiio, zer a demanda energética das 18 dezoito cidades contempladas. 
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- o coutrole com:to do trifego amo gerut, no ano 2.000 
uma rec<:ila anual de 75 milhões de dólares antea peroida com o 
trifego clandestino; 

-centenas de milhões de délarea: perdidos, pmlalmetJie, no 
coottabondo de minérios, da madei!a e de outros produtoo pusa
Iio a reverte< para o Eatado, tio logo .. faça IIODtir a inibiçlo do 
descaminho em virtude do lllOI1ÍID!'amento e da vigi!Jucia do espo
ço amaz&úoo e de SUIS froateiiu_ 

Com bue neaau observações, IIOIIboc Presidente, inclino
me a acatar como pu;ciaimeme salisfat6riu u respostas u indaga
ções pol" mim foomnl•dos em relaçio ao grau de pioridade do 
Projeto SIV AM, assim como sobre a adequaçio de seu dimeosio
namento aos objetivos colimados. 

Tamb6m nio gostaria, Sr. Presidente que, informados, a 
tompo e hora, de uma eventual violaçio de nossas fronteiras, os 
bmvos guardiões da intogridade de nosso toiritório se visaem pri
vados dos insttumentoo adequados para fazer valer a sohennia do 
Bruilem seu proprio tmitório. 

Essas poo.demções, Sr. Presidente, não refletem uma opi
nião poSSO!!! e isolada. 

Delas partililam rulras lideranças amazõnicu, como é o 
cuo do Govemador do Pará que, em recentes declarações 1 im
prensa toria afmnado: 

''Se esses recursos do SIV AM forem subtrafdos do volume 
dos rerursoo neceasários à infra-estrulllnl da Amazônia. sem chlvi
da que o SIV AM deixa de ser prioridade." 

No que tange u respootu à segunda indagaçio, meu acata· Estoo certo de que essas pooderações se:ão considenulas 
memo nio sofie mst:rições. pelas autoridades com.petentes e interpretadas nio como CIÍI.ica, 

A resaalva que aqui faço diz respeito, em primeiro lugar, mas como contribuiçlo positiva de um parlamentar amazllnioo 
ao grau de prioridade atrihuklo ao srv AM, enquanto projeto isola- para o '!"COSSO do srv AM. ' 
do C carente de inserçio DIID1 projeto globll pua a .Am•zAnja E o que penso, Sr. Presideille.. 

Conquanto aceite o Projeto como capaoilado a dotar a Re- O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Na presente sessio, 
giio Amazôaica de certas pré-coodiçõos para a eclodo de um pro- esgotoo-se 0 pniZo para a apresentação de emendu ao Projeto de 
cesso de desenvolvimento auto-swtontivel, oonfiro..lhe, todavia Resoluçio n• 65, de 1995, de autoria do SenadO< Humberto Luoe
um grau de prioridade eDqU&drbel no m6:lio prazo. na. que acresocota um artigo ao Regimento IDtcmo, instituindo a 

Para o curto prazo, considero de primeiia urg&lcia a capta- Pmcuradoria Parlamentar e dá outms providéncias. 
çio de recursos direcionados para empreondimenl<lo que consti- O projeto nio recebeu emenda, 
tuam reaposta imediata u demandas pementes da edocaçio, da A matéria vai A Comissio de Constituição, Justiça e C!da-
&al!de, do saneammo básico, do bem estar social, do tmnspo<te, dania e à CrmisaàO Din<oa. 
da produçio de~· da po<Õiçio de alimentoo ru para quais- . O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nada mais havendo 
quer outros eJIIIlR'Clldimentos capazes de responder com a oferta a tratar 8 Presid&lcia vai enceiDI' os tmba.lhos. 
de mais e_.,gos para a sofrida popalaçlo liJDilZOII<Il&O, Esti encemoda a sessio. 

A menos que, coucomitantemente A implantaçio da infra
estrutura eletro-eictiónic:a do Projeto SIV AM. o govemo desenca
deasse progmmu 'ge.is de investimentos coosagrados à melhoria e 
modemizaçio da infra-estrutura humana e material doo serviços 
públicos sediados na ..,giio, assim como A revitalimçio de sua 
economia e à promoçio da melhoria da qualidade de vida da po
pulaçio amaz&ica, tudo isso integraudo um projeto maicr no qual 
o SIV AM estivesse inserido. 

Neste particular, louvo o prójeto Calha NO<te que, en1re sete 
obje:tivos búicos a ele consignados pelo Grupo de Trabalho Inter
ministerial que o focmulou, nada menos do que quatro incoq>o. 
mm as proocupaçõos que agoca manifesto. 

' Na verdade, o Projeto lXOJlllgn& para a regiio ao norte das 
calhas doo rloa Solimões e Amazooas estes quatro objelivos: 

-Aumento da oferta de Serviços Básicos; 

- Expauslo da Inft&-Eatrutura V'ária; 
-Fortalecimento doo ÓtJ!ios Governamentais; 
- Promoçio da Assis!Ancia e Protoçio às Populações. 

E 1<D1o oolcias, Sr. Presidente, do que llis oQjcúvos vio omdo 
coocretizadoo. a despeito da -delOCIIIJCII alocados pm tais fim. 

Nio IIODdo assim, Sr. Presidente o que se há de temer é que 
o SIV AM disponha de meios para ideDtificar na floresta as úvores 
que estio sendo derrubadas, mu falto ao IBAMA homens e meios 
de tmlsporte rápidos que os façam chegar a tempo de conter a pre
daçio ou, para citar outro exemplo, que o SIV AM seja pronto e 
eficaz cm demmciar o ponto exalo cm que conlrabanctistas e nar· 
c:amf"ICID.tes afrontam a Lei. enqumo a Polfcia Fc:deral. ineimc e 
desprovida de helic6pteros e emharcaçõos, nio tenha COID!' repri
mir a audácia e desenvohura dos delinqüentes. 

ATA DA 74" SESSÃO, REALIZADA EM 
31 DE MAIO DE 1!195 

(Publicada no DCN (Seçio II), de I • de junho de 1995) 

REI1FICAÇÃO 

Na página 9262, 2• coluna, na fala do Sr. Presidente: 
Oadcse Jê: 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Prosidéncia re

cebeu o Oficio Circular n• 238/95, de li do corrente, do Deputado 
Valdir Colatto, encaminh,jimdo documentos referentes à proposição 
em t:ramitaçlo nesta Casa. - -

Nos termos do disposto no art. 263 ln llne, do Regimento 
lnlerno, o expediente sem encamluhado à Comissio de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, em processo especial, para ser anexado 
ao Projeto de Decteto Legislativo D0 4, de 1994, que ttamita em 
coojmto com o de D0 SO, de 1992. 

Leia...,: 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Pn:sick!ncia re
ceb<u o Ollcio Circular n• 238/95, de li do com:nte, do Deputado 
Valdir Colatto, encaminhando documentos referentes à proposição 
em tram:itaçio nesta Casa. 

Nos termos do disposto no art. 263 ln llne, do Regimento 
Interno, o expediente será encaminhado A COmissio de Constitui
çio, Justiça e Cidadania. em processo especial. para ser anexado 
ao Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1994. 
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Ata da 7'? Sessão, em 5 de junho de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

SESSÃO ESPECIAL 
Presidência do Sr. José Sarney 

ÀS I I HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: 

Adem.ir Andrade - Antônio Carlos V aladares - Arlindo 
Porto- Bello Parga- Beni Veras- Bemanlo Cabn.l- CootiDho 
Jorge- Darcy Ribeiro- Edison Lobão-~ Suplicy- Elcio 
Alvares- Emília Fernandes- Epitácio Cafeteira-=- Emandes Amo
rim- Flaviano Melo- Francelina Pereirã- Freitas Neto- Geraldo 
Melo - Gerson Camata - Gilvam. Borges - Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - ltiS Rezet!.de :- Jeffe["$(1[1 
Peres- João Franca- Joio Rocha- Jocl de Hollanda- Joo.as Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - Jos6 Alves - Josh 
Roberto Anuda- José Eduardo Dutta- José Fogaça -José Sar
ney - Lauro Campos - Leomar QuinWúlha - Lucídio Portella -
Lúcio Alcântara- Luiz Alberto de Oliveira- Marina Silva- Mau
ro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Oda.cirSoares- Os
mar Dias- Ronaldo Cunha Lima- Valmir Campelo- Waldeck 
Orne las. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Sob a proteção de 
Deus. iniciamos nossos trabalhos. 

Declaro aberta a Sessão Especial do Senado Federal que, 
em atendimento ao Requerimento n° 793. de 1995~ do nol:R Sena· 
dor V ahnir Campelo e outros Srs. Senadores, destina·se a home
nagear o Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Convido o Plenário e as Galerias a. de pé, ouviiem o Hino 
Nacional do Brasil. 

(Execução do Hino Nacional) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- o\ntes de conceder a 
palavra ao primetro orador inscrito, convido o Senador Nabor Jú
nior para secretariar os- trabalhos desta se!>Sio. 

Convido também o Sr. Miiiistro da Aeronáutica, aqui pre
sente, a tomar assento na mesa, de acordo com o arL 199."§ 1° do 
Regimento, segundo o qu3.1, nas sessões especiais, defere-se ao Presi
dente o poder de convidar autoridades para tomar assento oa mesa. 

Comunico também ao Plenário que, na forma do Regimen
to, nas sessões solenes não são péirnitidos apartes aos Oiadores de
signados pela Casa. 

Coma palavra o Senador ValmirCampelo. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PfB-DF. Pronuncia o se

guinte discurso ) - Exm• Sr. Presidente do Senado Federal, Sena· 
dor José Samey, Exm0 Sr. Tenente-Brigadeiro-do-Ary Mauro José 
Miranda Gandra, Ministro da Aerooáutica, Srs. Embaixadomi, 
Sr's e Srs. Senadores. Sr. Se<:n:tário-Geral do Institu10 lnt=a<:io
nal da Juventude para o Desenvolvimento, Marcelo Scnise. jo
vens, minhas Seubora.s e meus Scnhcm:s, 

Comemora-se no dia S de junho, boje, o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. - -

A instituição dessa data foi de singular oportunidade pua 
todos os povos, pois, em todas as partes ou em todos os países, 
criaram-se ocasiões para reflexio sobre um problema que diz res
peito a todos e, de acordo c:om o ttatamento que lhe foi dado pela' 

humanidade. secl de melhoria da qualidade de vida oo de depre
ciaçio igualmente para todos. 

Fugindo da tend&!cia para ficçio cientlfica que o tema pro
voca, aio há como negar que o planeta Terra sofre ameaças muito 
s&ias e de fonna expoiM'lJlclal ôcasionadas pela poluiçio da natll4 

reza e "pelo uso de seus recursos e potcDcialidades de forma desor
denada, apenas para deles usufruir ganhos ou camuno. 

Responsáveis po< eosa situaçio sio tanto os poises ricos 
quanto os pobres. Aqueles por cauSa do uso intensivo de coml::lls4 

tlveiS fósseis o de matérias-primai para a indústria de IIlmsfoana. 
ção, estes peia desordem, pela ausôncia de disciplina e de pJanoja. 
meoto com que explcnm os recursos naturais. 

Sob esse aspecto, recordo o que disse Joio Paulo n, quando 
do Jançamen10 da Enclclica Centcslmua Annus: ''O homem, to
mado mais pelo desejo de ter e do JDZCI', do que pelo de ser e de 
crescer, consome de maneira excessiva e desordenada os reausos 
-da terra e da sua própria vida." 

"Tomando c:onsci&.cia dessa verdade, os povos de todas as 
nações estio descobrindo a nalllre:za e reava.liando com mais pro

'pricdade, sensibilidade e equilíbrio suas potencialidades e limites. 
A partir de um conhecimento novo, tmbalham pam redimensionar 
o fazer humano sobre a mesma natureza de modo a salvaguardA-la 
e potencializá-la. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. a questio ecológica é. 
sem dúvida. o tema que constitui o grande desafio do próximo mi
lênio, um desafio à capacidade de compreender em que circuns
tâncias nos encontramos e para qual futuro caminhamos. 

Por seu caráter glob~. a tulidade ambiental não pode ser 
encarada apenas em nível nacional. Impõe-se a colaboração entre 
todos os povos. ~ 

Nossa época diferencia-se profundamente das épocas ji vi
vidas. A população mundial cresce de modo explosivo. O progres
so no campo científico e tecnológico parece Dão ter limites e está 
cada vez mais veloz. Os ecossistemas deterioram-se. bem como o 
estado bioflSiCo -dos oceanos e da atmosfera. A zona rural esvazia
se. de modo particular nos países subdesenvolvidos, inchando as 
cidades e criando problemas quase intransponíveis no setoc da 
saúde, da educação, do saneamento básico, da moradia e-do traba
lho. Todos esses fatos pressíónam pam. um-sistema de interações 
que aUnge a piópria existêricia. 

Aboolando a questão ambiental. Sua Eacelência o Senhoc Em· 
baiudor da Itália no Brasil, Oliviero Rossi. assim se manifestou: 

''Em tais condições de interdependência que com
preende tanto os fenômenos nalllra.is quanto a ação bu 4 

mana, bem como todos os problemas e as suas passiveis 
soluções, os povos e os Estados não poderão tomar es
tradas c:ü.vergentes. Todos, sem distinção, deverão '!'guir 
um destino comum. de salvação ou de destruição~ E ne
cessário superar os interesses imediatos e não se c:on.fi~ 
nar no âmbito restrito dos próprios privilégios. Um ele
vado grau de solidariedade é a condição essencial para a 
própria sobrevivência da humanidade". 
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A Améf;ca Latina e o B""iL de modo particular, possuem 
um papel único e insubstituivel para o fublro da humanidade. por 
força das climensões geográficas. da história, da cullura e do estl
gío de desenvolvimento que ainda permite evitar erros no txata~ 
mento à natureza, o que o Velho Mundo ou os países mais avança
dos não t&n condições de fazer. 

A realização da Confen!ncia do Rio em 1992 foi um marco 
balizador dos ideais ecológicos do mundo moderno. Lançou e fez 
germinar a semento da responsabilidade, da opioiio póblica no 
sentido da possibilidade e da necessidade de cooperaçlo intema
cional neste campo. Fez nascer a noçlo da l§tica da solidariedade e 
da urg<!ncia na busca de parcerias e de igualdade entre as nações 
envolvendo governos e cidadios. 

A educação ambiental tomoo-se impemtivo, quem sabe a 
única alternativa para assegurar à. humanidade uma qualidade de 
vida satisfatória no próximo milêniO. -

Na abJalidade, o cotidiano das pessoas nio pode separar-se 
do ambiente. Daí a importância do trabalho educativo. O ser hu
manO ~sa mudar posturas, ptecisa cooscientizaf-se pam viver 
em hmnonia com a natureza. É preciso intemificar essa caminbada.-

Até há pouco, era pensamento aceito sem reservas a crença 
de que a pobreza criava a causa da deterioração. A Conferência do 
Rio mostrou que o motivo principal não ~ aiado pela pobreza, 
mas pela fonna como os povos planejaram e ~m executando seus 
planos para arrancar lucro da nawreza. 

O mundo está preparado para uma nova reVolução, hoje, a 
revolução da eficiência dos recursos nablrais e pam tal façanha já 
dispõe de possibilidades técnicas- Os esforços nesse sentido são 
gmnde~ e impostergáveis. - __ 

E preciso repensar a vis/iodo progresso ecooômico, é preci
so descobrir e cultivar novos valores, para fundar uma civilizaçio 
mais imeligeote e, comeqüeoremente, menos pmdadora e unilateral. 

Imprescindívei nessa baralha. o envolvimento dos jovens, 
pois é na tenrn. idade que as: idéias se firmam e Plasmam personali
dades., tomando-as capazes de opções inovadoras. Qs jovens são 
l.eiia fértil aguardando a semente, a semente da utopia transfonna
dora. de um mundo melhor, da utopia que não existe aqui e agora, 
mas aqui e am:azlhi se.fará realidade. NenhumajuvenbJde existe e 
subsiste na depressão e na falta de ideal. 

Razão teye a Conferência do Rio quando, Do Capítulo vinte 
e cinco da Agenda 21, estabeleceu que "cada país deve criar, junto 
à sua comunidade jovem. mecanismos que promovilm o diálogo, 
em todos os níveis, entre essa com.unidãde e o üovelno e estabele
cer canais de acesso à infOl'IllaÇão que permiulrõ. à juveilttJde colo
car seus JX>nlos de vista nas decisões governamentais e na imple
mentação da Agenda 21". 

COiiscien:tes da importância da pãrticipação do~ jov~Os. ~ 
Senhores Presidentes do Senado e da Câmara d~ Deputados. bem 
como líderes partidários de diversas agremiações, en[re os quais 
me incluo, remeteram correspondência aO-Senhor Presidente d:i 
República apoiando proposta de criação do Conselho Nacional da 
Juventude. 

O autor da proposta de criação do Conselho Nacional da Ju
ventude é o estudante e líder de movimentos jovens qu·e-atuam no 
Brasil c no exterior, Marcelo Senise, qUe se faz preSC:nte nesta Ses
são Especial. 

Marcelo Senise, que é um dos representaD.teS mai~-destaca~ 
dos da chamada "geração Brasilia". a geração do Terceiro Milênio, 
possui uma rica história de realizações. Líder nato, comandou um 
batalhão de jovens numa luta sem tréguas contra o uso_ de-drogas 
na Capital Federal. Idealista e visionário, teve partici~Ç.ãô dCSiã-

cada na Ec0/92, sendo um dos ativos participantes do grupo que 
elaborou a Agenda 21. Convidado pela ONU, representou o Brasil 
numa das sessões daquele aganismo intemacíonal, discursando 
em ~fcsa da vida, da natureza e reclamando uma participação 
mais cfetiva da juventude nos processos deciséírios que envolvam 
intemses gerais da humanidade. 

Para sustentar sua proposta de criação do Conselho Nacio
nal da Juventude, que pretende constituir-se num órgão auxiliar de 
asscssoramento e consultaria à Presidência da República. o jovem 
btasiliense está lançando hoje o Institulo Intemacional da Juvenb.J
de para o Desenvolvimento, organização não-goveniam.ental vol
tada para a congregação de esforços de jovens do mundo inteiro, 
em prol da paz entre os povos, da preservação da natureza e do de
senvolvimento sustentado. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, se queremos um futu
ro meJhor para o nosso País. não podemos ter medo de ouvir o jo
vem. não podemos ter receio de deixá-lo ousar. 

Finalizando, valho-me desta ocasião do Dia Mundial do 
Meio Ambiente para sublinhar a iinportânci3. âa i:onsciêncÍa eco
lógica. pois creio que essa consciência -irá fundar parâmetros mais 
justos e adequados para a preservação ambiental. Nada melhor do 
que consciências c inteligências jovens parã. religar a sociedade, 
em crise de ideais, a um novo horizonte de confiança básic~ na 
vida e na história. sem o que ninguém vive e nenhum povo conse
gue subsistir. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra 

ao Se~ Coutinho Jorge. 
. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra 
ao Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Exm• Sr. Presidenle do Senado Federal, Sena
dor 1086 Samey, Exm.0 Sr. Ministro da Aeronáutica, Tenente-Bri
gadeiro do AI Mauro Miranda Gandra, Exm"s Srs. Embaixadores, 
Exm"s Srs. Senadores e Senadoras, prezados jovens do Instituto 
lnterD.acional da Juventude para o Desenvolvimento, Sn e Srs, 
celebramos boje o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado em 
I9n pela Assembléia Gerai das Nações Unidas.-Para eite ano, o 
tema- deímido é "Nós, os povos. unidos pelo meio ambiente glo- .. 
bal". São 23 anos que serviram para que a data, gradualmente. fos
se deixando de ser mera simbologia e alerta. Hoje, o 5 de junho 
pauta-se pelas reflexões sobre as ações em pro1 da preservação da 
vida de todas as espécies. 

Nada mais apropriado, portanto, que façamos aqui uma re
flexão sobre os avanços da questão ambiental no Brasil, especial· 
menle após a Confen!ncia da ONU (Rio-92). 

· Sem a pretensão de fazer um histórico da questão, mas ape
nas recordar alguns antecedentes. reporto-me ao surgimento da 
primeira onda ambiental, grandemente influenciada pelo debate 
que., no fmal dos anos 60, buscava propor foimas alternativas de 
Organização social e de comportamento, com forte componente de 
protesto e de contestação ao sistema social vigente. Relembremos 
o ano de 1968 na França. Esse clima contestat6rio antecedeu e in
fluenciou a Conferência de Eskx:olmo, realizada cm 1972. 

__ A preocupação determinante. em 1972, exa bastante dife
rente da que mobiliza boje a comunidade internacional em torno 
da_ proteção ambiental. Não havia o acoplamento da questão am
biental com a questão do desenvolvimento. A questão central em 
Estocolmo dizia respeito às relações entre o homem e o meio am
biente. A palavra-chave da Conferência ~ra poluição. 

O objetivo era conScientizar os Estados sobre a importância 
de se promover a limpeza dO ar nos grandes centros urbanos, a 
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limpeza dos rios nas bacias mais povoadas, o comba-te à poluição 
marinha. As preocupações estavam relacionadas com a situação 
das. condições de higiene e saneamento em áreas- de grande con
centtação populacional, sobretudo em regiões desenvolvidas. 

O Brasil, naquela altura, ao discordar das propostas globali
zantes., apresenlOU-se como vilão na Confetência. A tese central da 
qual decorriam nossas posições era a sobefariia -iiaciona~ como va
lor jurldico incontestáVel. Dai decõniam o direito de decidir sobi-e 
o uso dos recursos naturais e a obrigação de não causar prejuízo a 
outros países. O País queriã Preservar suas opÇões de desenvolvi
mem.o e foi acusado de defender a poluição. Não aceitava· a globa
lização ,das decisões que julgava privativa de nossa esfera.-

A época da Conferência de Estocolmo difundia-se o concei
to de que o mundo estaria entrando numa "economia de astronau
tas". A constataçio de que as atividades humanas ocotTeJD. deittro 
de uma economia fechada, sem fronteiras, levou à adoçio desse 
tcllJJ.o. O próprio título do relat6rio que foi levado A ConferBncia, 
"UD;J.a Só Tem", revelava o caráter global e intetdependente da 
sociedade de ftns do séculO. · 

A Conferência teve como efeitos práticos e concretos a me
lhoria da qualidade do ar dos grandes centros urbanos do mundo 
desenvolvido e a recuperação de vários rios europeus que eSiã
vam. praticamente mortos, como é o caso do Tâmisa e outros. 
Lamentavelmente, o mesmo não ocorreu nos países em desen
volvimento, devido, principalmente, à escassez de recursos e de 
tecnologia. 

A Conferência marcou a entrãda defm.itivã do tema ambien
tal na agenda internacional. pois, a partir da adoç.ilo da Declaração 
de Estocolmo, a questão ambiental se crist.11izou como objeto da 
preocupação global e se converteu em objeto de negociação entre 
os países. 

Em 1972, foi criado o Programa das Nações Unidas pora o 
~cio Ambiente - P~MA - com sede em Nairobi, no Quênia, 
Africa. Podemos falar, a partir de então, do surgimento de uma 
"onda verde" caracterizada pelo aumento do número de entidades 
ambientalistas não-governamentais e partidos verdes, especial
mente da Europa. 

não têm acesso adequado à água e a acomodações dignas. Cada 
passageiro da primeira classe produz um impacto nas reservas de 
recursos 25 vezes superior ao dos ocupantes do compartimentos 
de carga. 

O contraste no eixo Norte-Sul da "nave terra" materializa a 
meláfota: nas economias desenvolvidas, os problemas ambientais 
e suas políticas são associadas à poluição; nos países subdesenvol~ 
vidas, a crise ambiental está associada ao esgotamento da sua base 
de recursoS. 

Nessa retrospectiva, merece especial destaque a criação, em 
1~~. pelá Assembléia Gerai das Nações Unidas, da Comissão 
Mulidial sObre Meio Ambiente e Desenvolvimento. presidida pela 
Primeira Ministra da Noruega Gro Brundtland. Essa Comissão pu
blicou, em 1987, o Relatório ''Nosso Futtlro Comum" em que to
das as propostas se orientam para a sustentabilidade do desenvol· 
vimento. Também, em 1989, foi criada a Comissão Latino-Ameri· 
cana de Desenvolvimento e Meio ,Ambiente, que, através do rela
tório "Nossa Própria Agenda", estabelece o vínculo entre pobreza, 
riqueza, popllação e meio ambiente, utilizaodo amplamente e.o;se 
novo e impOrtante conceito de Desenvolvimento SUstentáveL 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, é incontestáVel que a 
reãikãção da ConferênCia das Nações Unidas sobre Meio Am~ 
biente e Desenvolvimento, em junho de 1992, no Rio de Janeiro, 
foi o maior acontecimento-do século, reunindo mais de 170 Dele
gações e 104 Cllefes de Estado ou de Governo. 

A Conferência Rio-92 propôs uma agenda. de lemas globais 
para reflexio. Foi uma: reuriião singular do ponto de vista das rela
ções internacionais, uma vez que se lratou da primeira conferência 

· de alcance mundial após o frm da Guerra Fria e o desaparecimento 
da União Soviética. -

Comei o assunto cfu. conferência em si já foi objeto de exce-
lentes exposições e debates, não me deterei nos seus detalhes e sim 
nos seus resultados: o conceito de Desenvolvimento Sustentável, a 
Agenda 21, a Declaxação do Rio, a Declaxação sobre Florestas e as 
duas grandes e importantes Convenções sobre biodiversidade e 
mudanças climáticas. · · · -

No Brasil ocorreu o despertar de uma consciência ecológica O conceito de Desenvolvimento Sustentável, aparentemente 
mais ampla na sociec:4de e na administração pública:, pois foi" um - simples~ tem despertado controvérsias, mas, se õ buscarmos no-. 
dos países que mais rapidamente sé dotou de instrunientos legisla- Relatório Brundthmd, veremos que nada mais significa do que 
ti vos e ..1dministrativos, frente à questão ambientaL usar racionalmente os recursos naturais, de forma a evitar comtro-

Na década de 80, observamos o envolvimento e O fortaleci- meter o capital ecológico do planeta, ou seja. atender as necessida· 
mento da onda verde. caracterizada por dois grandes instrumentos: des do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações 
a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Oz.ônio, em futuras atenderem as suas próprias necessidades. Nele, estio em.-
1985, e o ProlOcolo de_ _Montreal sobre Substâncias que Extinguem butidos dois conceitos: o cooceito de necessidade, solm::tudo as 
a camada de ozónio. em 1987. Ambos estabelecem metas para a necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem :mceber 
redução da emissão dos principais-gases-qUe ãíeWii a-camada-de~ozõ. a máxima prioridade. e a noção das limitações que-o Conhecimento 
nio. Essas metas tiveram seus prazos ainda mais reduzidos na Confe- tecnológico impõe {10 meio ambiente, impedindo-o de atender as 
:rência das Partes no Protocolo de Montreal, em 1990. ein Londres. necessidades piesentes e futtlms. 

A nova consciência ambiental, na verdade, difere em muito Portanto, o· desenvolvimento sustentável implica no uso de 
da anterior: na ordem do dia está a proteção do ecossistema plane- estmtégias concretas de desenvolvimento, capazes de petmitir o 
tário, a contenção dos lenõinimos de comprometimento do meio uso ecologicamente seguro dos recursos especificos de um deter
ambiente global. Há menos referência direta aos males da polui- minado ecossistema, vis3ndo satisfazer as necessidades búícas da 
ção. O novo epicentro do debate mundial move-se para uma Série --população. 
de fenômenos globais que afetam todos: camada de ozônio, efeito A expectativa criada em tomo da Confer&lcia foi a de que 
estufa etc. haveria resultados milagrosos da noite pata o dia. Obviamente, 

A idéia da nave espacial já não é bem aceita: o reêonheci- isso não ocorreu. A Conferência representou um grande encontro 
mento de que menos de uma quinta parte da população do planeta diplomático. e seu produtO principal foram os documentos a que já 
ocupa a primeira.classe da nave e consome 80% das reservas dis- me referi. Foram decisões importantes, não tenhamos dllvida. 
poníveis; a imensa maioria dos passageiros, cerca de 80% da po- A Agenda 21 contém 115 programas. apresentados de for
pulação mundial ocupa os compartimentos de carga da 11-3v_e; mais ma relativamente padronizada e tem como característica daminan
de um terço desta padece de fome ou desnutrição, e três quatros te a circunstância de refletir o consenso geral e Dão ser um dcx:u-
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memo de especialiStas, mas sim de govemos que, ao longo de três 
anos. negociaram cuidadosamente cada um de seus parágrafos. 

Neste penodo, o Congresso brasileiro participou das discus
sões das chamadas IWDiões prepanilórias. duas realizadas em Ge
nebra. duas em Nova Iorque e oulm em Nairóbi. em que os gover
nos discutiram os temas que interessavam ao lllW1do fazer parte da 
gnmde Agenda 21. 

O Senado estabeleceu uma comissio, que COOidenou, anali
soo. e avalizou as teses brasileiras. Tive o privil~gio. naquela altu
ra. de presidir essa comissio, tendo o meu companheiro Valmir 
Campelo como seu Vice-P.residente. Inclusive o nobre Presideclo 
Fernando Henrique Cardoso em membro efetivo e atuou inten5a
mente nessa comissão. 

A Agenda 21 representa o mais abrangente programa da 
ação jamais aconlado pela comunidade intemaciooal. decorrelllO 
de negociações tealizadas no lll.IÚs alto nível politico, em que se 
destaca o compromisso expUcito de integrar meio ambiente e de
senvolvimento, deixando para o segundo plano as~prioridades in
dividuais dos diversos países, decorrentes de seus diferenciados 
estágios de de:oenvolvimento. Na vezdade. 6 um conjunto de estn.
tégias que, se implementadas. no nas:so entender, contribuiria pan. 
mudar a feição do planeta. Daí defesa da implementaçlo da Agen
da 21 como a grande solução para resolver os graves problemas 
ambientais deste mundo. 

As Declarações do Rio e a Legislação das l'lotostas sio do
cumentos que podemos chamar de cartas de intenções. pois retm
tam o pensamento dos signatários mas oio paisoem rea!mente for
ça legal. ao contrário do que ocorre com as Convenções sobre Di
versidade Biológica e sobre o Clima,que. necessariamente, devem 
ser aprovadas por todos os congressos nacionais que assinaram os 
documentos. 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica. a qual tive a 
satisfação de relatar aqui no Senado, foi assinada durante a Confe
rencia do Rio por representantes de 154 países. Temos notícias de 
que a maioria dos parlamentos já a ratificaram. _ _ 

O Brasil participou ativam.ente do processo negociadcr. 
Para o nosso País, um dos maiores possuidores de reamos de di
vemdade biológica e com realizações leCDológicas próprias na 

átea da bioleCDologia, a Convençãp representa a possibilidade de 
cootrolar o f01:11ecimento d6 material gen~co ·ao exterior e o in
cremento da coopemçio técnica e científica pam o desenvolvi
menlo da biotecnologia. 

O Brasil, desde o principio, advogou a tese de que o acesso 
aos teaJISOS biológicos deve ser defendklo com base num acordo 
mútuo. Também obteve é!xito em fazer prevalecer o cooceito de 
que os 1"'CUlSClS biológicos pertencem aos países e não constituem 
uma 'herança" ou ''pa.trimônio comum" da humanidade. 

A Convenção =onbece que o objetivo da conservação da 
diversidade biológj.ca c sua utilização sustemivcl baseia-se DO va
lor intrlnseco da diversidade biológica e no potencial de seu apro
veitamento do ponto de vista ecológico c sócio-econômico~-~- im-_ 
plcmenta.ção desses objetivos deve ser feita de acOrdO-com o prin
cípio da soberania solre man-sos nab.lrais c de açorda com~ poli
ticas nacionais de meio am.biemc. o que constitui considerável 
avanço do Dm:ilo InternacionaL 

A Convençio prev~ a concessão, pelos países desenvolvi
dos, de reansos fmancei.ros, novos e adiciotttlis, necessários f coo
peração intemacional para atingir o objCtivo comuni-âc conserva
ção e utilização sustentável da diversidade biolÓgica. de modo a 
permitir aos países em desenvolvimento cobrir os custos adicio-
nais das medidas de implementação das ~s assumidas e 
Ihes possibilitar beneficiarem-se das vantagens oferecidAs pela 

Convenção. Pam tanto, estabelece um mecanismo de fmanciamen
to em bases concessionais ou de doação. provisoriamente no âm.bi-
10 do Fuodo pam o Meio Ambiente Mundial (GEF), desde que ..,. 
fonnulado confonne dispõe a Convenção. 

A Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima. também 
assinada na ConferEncia pela maioria dos palses, já está em vigor 
no mundo c trata essencialmente da. estabilizaçio de cmissio dos 
gases causadores do chamado efeito estufa c da conservaçio e a_m
pliaçio dos chamados reservatórios e sumidouros de carbooos. E o 
caso das flon:stas, das boas verdes, dos depósitos de combus~veis 
fósseis, du mas costeiras etc. 

O Bnsil, dada a sua extensio territorial, população e com
plexidade. 6 vftima potencial do efeito esblfa. Embora seja modes
to contribuinte para o problema. certo ~ que, mantidas as condiçõ
es atuais., a contribuição dos países CDl desenvolvimcmo tende a 
cmscer, podendo chegar, em alguns casos, a ultrapassar a c:ontri
buiçio dos poises ricos. Conseqilentemente. interessa ao Brasil 
participar de lodos os esfmços, à luz de um regime juddico uni
versalmente aceito, que visem soluções eficazes para o problema. 
resguardando seiilpre' as responsabilidades e situações difetcncia
das dos países envolvidos. 

Sr. ~sideotc, Sr's e Srs. Senadores, tenho conhccimeniO 
de algumas avaliações pessimistas a partir da realização da Confe
r&cia do Rio, afn-mando que nada mudoo no Brasil. Nio compar
tifuo desta opinião; ao contiário, penso que as mudanças, embora 
lentas, estio ocorrendo. Podemos lamenrar, de falO, essa lentidio 
causada em grande parte pela burocmcia do D0550 Estado; mas, se 
consideramos que qualquer mudança no status quo vigenle requer 

·mudança de mentalidade, sabe~mos compreender que o processo 
tem o seu tempo póp:io. 

Penso que no Brasil já ocon-eram transfoauações substan
ciais no tratamento das questões ambientais do ponto de vista polí
tico, legal e institucionaL A preocupaçlo da sociedade oom essas 
questões encontra-se em níveis crescentes, particularmente após a 
rea1izaçio da Confmncia Rio-92. Destaco, em especial. a ablaçlo 
das orgoniz•ções não-govemamentais, que, ao Indo das politicas 
públicas. sio as respons!veis pelos avanços que obtivemos até 
agora. Porém. do ponto de Vista econômico, financeiro, científico, 
tecnológico, as mudanças vSm ocorrendo, como disse,. muito len-~ 
lamente. A polftica econômica do Governo, centrada na restriçio 
dos gastos públicos, nas medidas de contenção de inflação e na 
problemática da dívida ex tema. são alguns fa1ÓI"CS que limitam. de 
certa forma, a atuaçio governamental mais efetiva sobre o meio 
ambiente. 

Em termos de instrumentos legais. o Pais possui rima legis
lação abrangente e descentralizada, necessitando apenas de ajustes 
e atualização. Pode-se afmnar que a Constituição Federal de 1988 
é uma das mais avançadas do mundo em matéria ambiental c foi 
resultado do nível de conscientização da sociedade sobre o tema. 

. No processo de sua elaboraç.i.o. as organizações Não-Gov~
mentais, a comunidade científica e outros representantes da socte
-dade civil criaram um mecanismo infOrmal de debate e encami
nbamemo de proposras que conseguiu levar seus objetivos ao tex
to constibJcional. O resukado foi um capítulo inteiramente dcdica
_do a questões ambientais, que consagra o direito de todos os brasi
leiros ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. considerado 

-bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida saudá
vel. É importante registtar a criação de um programa importante e 
inovador chamado Nossa Natureza. oomandado pelo Presidente José 
Sarney, visando viabilizar e iostrumelllalizar o Govemo de um "'Eão 
que pudesse comandar a execução da politica do meio ambiente, o 
!astibiiO Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA. 
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Como sabemos., no ano de 1992, o Brasil passou por mu
danças político-instituciooais, dentro do mais alto espirito demo
crático, que culmiiwam em modificações na estrublra do Gover
no. No bojo dessas mudança,s, foi criado, pelo Presidente Itamar 
Franco, o Ministério do Meio Ambiente, em outulro de 1992, 
com.o resposta aos compromissos as:sumidos pelo Govemo brasi
leiro durante a Conferência Rio-92. proporcionando ao tratamento 
da questão ambiental uma estrUtura burocrática e institucional do 
mais elevado status administtativo. -

Naquela altura, fui convidado e aceitei com muita honra o 
cargo de Ministro e, à frente do Ministério, convivi diariamente 
com toda otdem de problemas que peiDI.eiam a questio ambienlal 
brasileira. 

Após a regularizaçio de uma série de pendBncias. inchlsive 
a relativa aos recursos externos, definimos diretrizes para a políti
ca ambienta~ tendo por base a descentralizaçio das ações, pois 
essa 6 a ónica manei:m viável de se ~balhar em um país com as 
dimensões continentais do BrasiL Essa desceutralização envolve 
os Govcmos Estaduais, MUnicipais e a sociedade dVil 0Ig8Ili.zada. 
Um programa do qual muito me orgulho de ter conseguido ajudar 
a implementar foi o Programa Piloto para as FloreslaS Tropicais, 
considerado pelo Banco Mundial como o maior programa ambien
tal do mundo para uma ma especifica COIOO a da Amazônia. no 
valor de US$ 250 milhões. O atual Presidente Fomando Henrique 
Cardoso está viabilizando esse Progmma. por meio da assinatura 
de acordos, dentro dos 12 grandes projetas que constituem esse 
importante programa em favor da grande Amazônia brasileira. A 
Amazônia será grandemente benefiCiada com a sua exea.~ção. 

Temos certeza----ae -quepJ.antamos unia semente que agora 
vemos germinar. O Minist&io defmiu políticas de conservação e 
políticas setoriais para o desenvolvimento sustenrável, politicas es
pecíficas para cada ecossistema, sempre obedecendo ao processo 
descentmliz.ador. Le.mbramos aqui, além do Programa para a 
Amazônia. a grande polítiCa que envolve as linhas mestras para o 
grande ecossistema da Mata Atlântica. Atualmente, já no Governo 
Fernando Henrique Cardoso, o Ministério foi ampliado; incluindo 
a parte de recursos hídricos, que ~ crucial para o meio ambiente. 
Consideramos uma decisão co~ta. acertada e 0JX111Un4, Visto que 
os recursos hídricos ~o os mais importaDtes do Brasil, e grande 
parte deles estão poluídos, &ão d.esre;~itados .e desconsiderados. 

Portanto, trata-Se de uma decisio amplamente acertada do atual 
Governo. 

Outro ponto positivo que desejo ressaltar ~ a criação, cm 
1993, da Comissio do Desenvolvimento Sustentado da ONU, 
composta de 53 Ministros de Estado, responsáveis pela ma am
biental em seus países. Cabe a essa comissão coD.duzir as teses e as 
estntégias da grande Agenda 21. lndobitavelmente, trata-se de 
uma grande inovaçio, que vai acompanhar e monitorar a ação da 
Agenda 21, tmbalho que a jlventude aqui pn:sente pretende fazer, 
no seu nível. em favor das mudanças necessárias que hão de vir 
para o Brasil e pam o mundo. 

O assunto dominante este ano, nessa comissão, C florestas, 
o que toma ainda mais importante a presença de um brasileiro que 
foi indicado para sua presidência, o Dr. Hemique Brandio Caval
cante, ex-Ministro do Meio Ambiente. Teremos, portanto, um 
tema polémico, do qual o Brasil tem uma visão clara e ~sa. que 
é a problemitica das florestas. 

Ainda. na época de nossa gestão no MinistériO; ProPomos a 
criação de uma comissão voltada para a implantação da Agenda 
21. No ano passado, foi criada a Comissiio lntenninisterlal de De
seuvolvimem.o Sustentável- CIDES, ~vel pela discussão in
terdisciplinar doo temas ambientais no âmbito do Govemo Fedérnl 

Essa Comissio é eoordenada pelo Ministério do Planeja
mento e possui ~s sub-áreas temáticas. que são: a Biodiversida· 
de, a ""1!0 do Ministério do Meio Ambiente: Mudanças Climáti
cas, a cargo do Ministério da Ciência e Tecnologia.. e Relações Jn. 
ternaciooais, a cargo do Itamamty. 

No entanto. sabemos que essa comissão ainda não foi im
plantada., pela mesma razão que já citei aqui: a lentidão da buro
CIDCia do Estado brasileiro-

Aproveito para fazer uma apelo às autoridades do Governo 
responsiveis por essa c:omiss.la, no sentido de providenciar a sua 
implantação, pois ela é fundamental para que sejam atingidos os 
objetivos propostos. 

Finalmente, quero aqui registrar a minha saudaçio ao pes
soale!J84jado na luta ambiental, além das entidades do~Govemo, 
às entidades científicas e as universidades. as dlamadas ONGs, às 
eot.idades não-governamentais e, pa.rti.cula.tmente, A j.lventnde, que 
tem um papel relevante nesse processo de mudança do DRlndo.. em 
que o meio ambiente ~uma variável chave, sem a qual, os grandes 
problemas mundiais oio serio resolvidos. 

Quero ler, no CapiDilo XXV. da Agenda 21, uma refmncia 
impo!lanle que o Senadcr Valmir Campelo já tinba feito, sob outro 
ângulo,lembnndo o papel da juventude nessas grandes DD!danças. 

O art. 2• do Capitulo XXV da Agenda 21 diz o seguinte: 

É imperativo que os jovens de todas as partes do 
mundo participem ativamente em todos os níveis perti
nentes ao processo de tomada de decisão, porque iSSo 
afeta suas vidas e tem implicações em seu fun.uo. 

Além de sua contribuição intelectual e de sua ca
pacidade de mobilizar apoio, eles trazem perspectivas 
únicas que necessitam ser levadas em consideração. 

PortaniO, é relevante e fundamental o engajamento da ju
ventude brasileira nesse processo. 

Finalmente, quero registrar. aqui, a minha saudação ao pes
soal engajado na luta ambiental em prol de um desenvolvimento 
sustentável que tem na superação da pobreza o seu condicionante 
maior, pois não existe degradaçio ambiental mais cruel do que a 
pobreza que assola o nosso Pais e o mundo. 

Que o dia 5 de junho sirva, mais uma vez, para nossa refle-
xão e alerta. no sent.ido dos compromissos e deveres que todos te
mos em relaçio ao respeilO, preservação e sustentabilidade do 
meio ambiente brasileiro, O que significa dizero indeclinável com
promisso que todos temos com o fublm desta g:rande Nação. 

Muito obrigado_ (Palmas!) 
O SR- PRESIDENTE (José Sarney)- Coneedo a palavm a 

nobre Senadora Marina Silva. do Estado do Acre. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Prommcia o seguinte 
discurso. Sem revisio da oradora.) - Sr. Presidente Jo~ Samey, 
do Estado do Amapá; Sr. Ministro da Aeronáutica; Senada Nabor 
.lúp.ior. sn_ e Srs. Senadores e demais autoridades aqui presentes, 
é muito impOrtante observarmos neste plenário a-preseuç.a de auto
ridades e da sociedade. Mais importante ainda porque parte desta 
sociedade tem aquele compromisso com o futuro, referido pelo 
Senador Ccutinho Jorge, que 6 a nossa juventude, a qual parabeni-
Zo por estar presente nesta sessão. ·- · 

O Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi criado durante 
uma Conferência da ONU, na qual participanm 113 paises, na 
verdade. é uma tentativa da humanidade de, aprendendo com sua 
história:, tentar ~reparar os enos cometidos no paSilado. E pais.S do 
mundo se reuniram para nos dar esse alerta. Isso 6 muito inipor
tante. é fundamental. 
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Como diz o provérbio que os últimos sedo os primeiros, 
em se tratando de vir a esta tri~na., os últimos talvez até sejam 
PI<'judicados potquO. depois de ouvirmos o nobre Senador Valmir 
Campelo, a quem parabenizo por esta iniciativa. c o nobre Senador 
Coutinho Jorge, que j4_ foi Ministro do Meio Ambiente, talvez fi
que dificil ser o último. Melhor seria ser o primeiro: Mas vou ten
lar fazer um esforço para colaborar com este dia., que deve estar 
sendo debatido- espero-deDlro e f0n1. das instituições. PriDcipal
mente fora delas. 

API<'nder a partir dos equivocas cometidos pela humanida
de dumnte todo esse processo é o desafw que temos e para o qual 
fomos chamados a debater nesta sessão. 

E por que isso é fundamental pam todos nós? A humanida
de já cometeu inúmeros crimes contra si mesma. Talvez pudesse 
elencar vários crimes cometidos no mundo, mas flCI. muito dificil 
falanuos da casa dos outros, quandc eles ocorrem dentro da nossa 
própria casa. Pa: isso, é fundamental observlll'XI:J05 o que oeotte 
dentro da nossa casa. 

Estive participando' ontem. em Porto Velho, àa Reuniio dos 
Parlamentares da Amazônia.. Dizia um deputado - parece-me que 
S. Ex". além de depulado, é também pesquisador- que 30% da 
água doce do planeta se encontra no Brasil e que daqui a algum 
tempo isso se constituirá uum grande problema pam a humanida
de. E o Brasil, se não tiver o devido cuidado, poderá. vir também a 
colaborar para mais um crime contra a humanidade. 

Vários problemas de doenças muito graves estio ÕCom::ndo 
em função do desmatamento de nossas florestas. Portanto. cada 
um de nós é chamado neste dia p8ra·transfonnar nossas atitudes 
em algo que vá além dos nossos disrursos, transformá-las em ação 
concreta. efetiva, para que esses jovens não venham dizer depois 
que pecamos por omissão. no mínimo. 

Sr. Presidente, Sz-&s e Srs. Senadores, autoridades presentes, 
o nosso disa.JESO deve se tmduzir, necessariamente, em ação no 
Poder Executivo, enl pOlíticas públicas que levem em Conta as ex
periéncias que já foram gestadas no seio da sociedade - e temos 
muitas -. que levem em conta os tratados que já foram assinados. 
Podemos falar da Eco-92, da Agenda 21 e ua série de tantos outros 
que já ocommun. Devemos traduzir esses tratados em ações con
cretas para Dão morrerem no papeL 

Aqui, nesta CaSa. também. .Como é que se p:xle tra.duiii-? 
Com certeza na Lei dos Cultiváveis. na Lei de Patentes. na lei con
tra a questão dÓ crime ambiental. Ai cada um de n6s é chamado a 
conferir na prática, na ação aquilo que diz. 

Aproveito este momentO, também pua fazet: ul::n pequeno 
alerta. Penso que há algumas coisas que fazem COJil que nos ·sinta
mos impotentes, incapazes, parece que sio mais foiteS que nós. 

Eduardo Martins, um ilustre batalhador das causas ambien
tais, que já particiPoU do governo, que boje está 1 frente_ de uma 
instituição não-goVernamental, disse-me a respeito disso o seguin
te: "Marina, Ii um artigo fantástico. Você tem que ler também. 
Fala sobm: a 'tragédia dos ccmuns". E começou a ~zir o que 
era isso. Ninguém deixa uma criança entrar no quintal da sua casa 
e denubor um pé de goiabeinl. Podemos até permitir que ela tire 
algumas goiabas, jogue algumas pedras. mas preservamos a goia
beira. Ninguém deixa uma pessoa bater no espelho do seu carro 
a~ quebmr. Temos ruida.do com aquilo que nos é partic_u~. aqui
lo que identificamos como nosso. Mas será que temos cuidado 
com aquilo que é comum a todos n6s? Será que temos cUidado 
com o oxigénio, por exemplo? Temos a idéia de que o oxigênio, 
por estar na nab.lreza, não necessita de cuidados; as indústrias po
dem poltú-lo à. vontade, e podemos fazer o que quisermos com o 
oxig&llo. Com esse pensamento de não presezvarmos aquilo que 
no& é comum. criamõs a ' 'tragédia ck:ls cc:muns'', que atinge a todos. 

Quem se- preocupa em cuidar das águas, por eXeiD.plo? 
Posso pescar :l vontade no rio; posso caçar à vontade. Com 
isso. criamos a ''tragédia dos comuns". Mas. graças a Deus, de
pois de compreende~os os prejuízos causados por essa atitu
de, começamos a tenlar evitar que todos nós caminhemos para 
o caos. 

Mas, muitas vezes, sentimo-nos impotentes. Diante dessa 
impotênc:ia faço um alerta para esses jovens que estão nos obser
vando. Talvez, alguns desses jovens e dos senhores presentes jA te
nham ouvido a parábola a que farei refeléocia neste momento. 

Tal parábola cita um escritor que pm:isava de paz para es
crever um livro. Todos os dias, ele se dirigia a uma praia deserta 
com esse intuito - talvez, ele escrevesse até mesmo sobre o meio 
ambiente. Naquela praia. distante do escritor, à beira do mar, um 
jovem pm:ecia bailar o tempo todo. Um dia, o escritor tirou intri
gado, dirigiu-se até o jovem e lhe pergunroo: ''Por que, todos os 
dias, voeS fiCa nesse bailado incansável, à beira do mar, debaixo 
deste sol quente?" O joVem respdndeu: ''O senhor não observoo 
que aqui existem milbares e milhaies de estrelas do mar e que es
tas: iiio morrer, pois está muito quente? Estou devolvendo algu
mas ao mar, para que nio morram!'' O escritor disse ao jovem: ''O 
_que adianta isso? Nesta praia. há milhares de estrelas! Que dife
rença faz você jogar algumas delas ao mar?'' O jovem olhou para o 
escritor e disse: ''Para essas que devolvi de volta ao mar, eu ftz a 
dif~ça". 

Temos que aprender a fazer a diferença naquilo que faze
~. porque, pcx mais insigniflcimte que seja. por mais que pareça 
que somos impotentes, se fizermos COlTetamente a nossa parte, es

. taremos daudo a nossa paroela de colaboração. 
Falo em nome da Região Ama.zônica, onde, com um esfor

Ço muito grande. eswilOs tCntarldo sair da mera retórica. da de
núncia dos problemas; procuramos apresentar co.ncretamente aqui
lo que entendemoS ser o desenvolvimento suslentado. Para isso, 
apresentamos a proposta dos sistemas agroflotestais, das reservas 
extrativistas, da combinação de b.ldo isso com a agroindústria. do 
levantamento ecológico, econômico, do zoneamento para que as 
ações empresariais sejain orientadas de acordo com a natureza e a 
especificidade da nossa região. 

I á há muitas propostas. Precisamos sair do plano da ret6rica.._ 
e efetiv8JII1os concretamente todas essas propostas através de polí
ticas públicas. 

_ _ _ _ Nesta data em que comemoramos o Dia do Meio Ambiente 
não devemos nos limitar somente ao discuno; não podemos tam
bém ftcar -s6 -no-"õruro das lamentações". Acnxlito que temos até 
algUmas sinalizações para isso. 

Li um artigo do Presidente da República. no caderno Mail!, 
da Folha de S. Paulo, do dia 28 do mês passado, oude o Pl<siden
te.F!!mando-Hem:ique-CardosorocO!!hoce o pape! da n:f!exãc eco. 
lógica nos rumos dO desenvolvimento, principalmente o de mos
trar que "as políticas de desenvolvimenlo devem ser estruturadas 
por valores que não são os da dinâmica ecooômica". Ou seja, de
vem levar em conta todas essas questões que enumerei anterior
mente. para que não ocorra conosco aquilo que aconteceu com a 
raposa estúpida: o de achar que pode engordar facilmente As custas 
de atividades que, às vems, são tmtáveis durante um certo pericxlo. 

É o caso da pecuária no meu Estado, que. duranr.e um perlo
do de cinco anos, tem a sua melhot pastagem. depois disso, essa 
!ltividade não compensa pmque os investimentos sio muito gran
des em termos de insumos para manter o pasto. Daí decotre a polf
lica õ.efasta- nio é, Senador CoutiriliO Jorge?- de denubar mais e 
mais pelo lucro fácil como a raposa estúpida. 

Dizem que havia- Um:4. raposa-mUito esperta~ que resolveu 
comer umas galinhas, só que não dava para passar pela brecha do 
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_galinheiro. Assim. ela resolveu fazer um regime e ficar bem ma~ 
grinha para atingir seu objetivo. Entroo no galinheiro, comeu to
das as galiDhas, ficru muito gorda e, depois, novamente, não con
seguia sair pela brecha. Resultado: teve que fazer um novo regime 
e emagre= paia poder sair do galinheiro. 

Não podemos, em nom.e da nossa ânsia. da nossa gan.iocia 
de "enricar'' facilmente, cometer esse tipo de atitude, pois immos 
ficar da mesma forma como começamos. talvez piores. ainda mais 
porque começamos dentro de cavernas, matando bisões, matando 
alguns animais de grande porte paia nos alimenwmos. 

GoStaria ainda de, aqui, oo Dia Mundial do Meio Ambiente, 
fazer umà ressalva. Um Senador daqui do Distrito Federal fez um 
pronunciamento muito iri.teressã.nte com relaçio aos institutos de 
pesquisa. Nenhuma politica de desenvolvimento ambiental pode 
ser levada a cabo se as instituições de pesquisa nlo tiverem. de 
nossa parte, o apoio de que necessitam. 

O INP A, na AmazôDia. está quase à fal&lcia. Continua ~ 
sistindo bravamente. a pio e água e, às vezes, s6 á~. 

· A Embnpa - romo· jA foi dito aqui por um oÜtro Senador
não conta com os xecursos necessUios e hoje faz. em relaçio ao 
desenvolvimento agroflorestal. pesquisas muito importantes para 
que possamos implementar essas id6ias que aqui eStamos debaten
do. No entanto, com: o risco de perder seus melhores t6cnicos 
porque não há para eles uma· poHtica saJ.arial condigna, e eles 
não vão morrer de fome. Se a iniciativa privada oferecer me
lhores salários, muitos deles 5a:irilo daquele instituto. E af como 
é que o caboclo, o seringueiro, aquele que vive 1! no meio do mato 
e que não teril como pegar uin técnico partiCular, vai ter acesso a 
essa tecnología? 

Então, minhas SxAs e meus Srs, falando aqui de improviso, 
porque muito do que eu iria dizer já foi dito pelos Senadaes Cou
tinho Jorge e Valmir Campelo, gostaria de, mais uma vez,. :relem
brar o nosso compromisso de fazer com que o Dia Mundial do 
Meio Ambiente deixé de ser apenas um dia de mtórica para t.Cm.ar
se o dia em que o desenvolvimento sustentável seja uma prática 
no cotidiano de todos nós. 

Isso é exercer cidadaDia, que pressupõe a açio do Estado, a 
ação das autoridades, mas, acima de tudo, a ação dos individuoo, 
sem a qual não haveri sucesso em qualquer politica pública. Se os 
indivíduos decidirem o seu aminhO, tambán Dlo será possível às 
autoridades fazê-lo difereDI.e. Por isso, muitas vezes, as leis no 
Brasil - que são muitas com n::laçio ao meio ambiente - não dlo 
certo, pois, por melhores que sejam. elas saem da cabeça dos ilu
minados - que somos nós aqui muitas vezes -, e não sio fruto de 
um desejo construído rulblral e socialmeii.e. 

COioo professora, digo que é fundameulal discutirmos. sem 
muito oficialismo, dentro das escolas. no ambiente de trabalho, 
nas instituições de pesquisa, uma fouoa de como exercitar cidada
nia atrav~ da preservação do meio ambiente pam evitarmos a 
''tragédia dos comuns". 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadore~ minhas Sô e meus 
Srs, parabenizando mais uma vez o Senador ValrDir Campelo pela 
iniciativa desta sessio solene, gostaria de coochlir citando frie... 
drich Nietzsche,. um polAmico pensador, porque o nosso desafio 
nos remete a uma vida digna e a uma vida melhor no futuro. E foi 
ele quem disse uma f:mse que acho muito bela: "E, na árvore do 
futuro. façamos o nosso ninho". 

Muito obrigada. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Antes de encerrar a 
sessio, como Presidente da Casa, associo-me às palavras. aqui pro
feridas pelos ilustres Senacl<mos ValrDir Campelo e Coutinho Jor. 

ge e a ilustre Senadora Marina Silva, a :respeito do Dia Mundial do 
-Meio Ambiente. -

Este, sem dúvida, é um dia que deve, no mundo inteiro, não 
trazer só palavras, mas propiciar, na consci&!cia de cada pessoa, a 
reflexlo sobre o que signiíiCa, para todoa n6s, a piOSCrVaçio da 
vida na face da Terta. 

Estct1 ligado profundamente a esta causa. O primeiro e lon
go discurso feito no Brasil, no Parlamento, som.. o problema do 
meio ambiente, estudando a. poluição das iguas e do ar, a devasta
çJo da nossa terra. foi feito por mim. em 1972, quaudo se realiza. 
va a Primeira Conferencia Mundial Sobre Meio Ambiente, em Es
tocolmo. Rocor:do as palavras que proferi, A aquela q,oca, neste 
plenário. Dizia eu: · · · 

"O mundo encurtou e c:omcçamos a era de uma 
civilizaçio planetária. O mundo todo está dentro das 
nossas casas e a ci&1cia. aliada 1 técnica Dlo conhece 
fronteims para prosseguir nesse caminho fascinante de 
ampliar o nossoCODbccimentoa todÕ o Univmõ. Mas,l 
proporç1o que ava.n.çamos nesse rumo. tomamos conhe
cimento de que todos somos JXisioneiros de um pequeno 
planeta que também a velocidade extraordinária cami
nha pelos espaços petdidos. 

O homem que se julgava objeto da criação e fora 
da natureza começa a duvidar de sua primazia e antes de 
salvar-se ele sabe agora que ptecisa salvar a Temt. O 
que adiantaria o desenvolvimento, a alma imortal. a 
vida, se ela não vai mais ter espaço para existir'? 

Esta é a raiZ de toda a dúvida que está levando as 
nações a pensar na Natureza, não mais em termos so
mente de sua beleza, do usufruto de suas dádivas, de sua 
exploraçio. Mas. pensar ua namreza em termos de que 
ela pOOe chefiar uma rebelião impossível contm o pró
prio homem, crianOO a anf:iexist!ncia. 

É neste ponto fundamental que as nações jovens 
não podem lavar u mios pa.ra assistir ao inc:&.dio, mas 
têm uma extmordinária autoridade para afumar que se a 
terra está doente, caneça a dar sintomas de enfraqueci
mento. a culpa nio é somente dos países em desenvolvi-~ 
mento, mas dos super-ricos que, na ânsia de exploração, 
se comportaram de maneira predatória.11 

Dizia eu, entio. citando uma frase de John Kenneth Gal
bmith, que nós conseguimos fazer a mais desconfortável e mais 
coofortável vida na face da Terra. em todos os tempos. 

Citava. também, que o que importava não a quantidade dos 
nossos bens, a acumulação de bens. mas. solm:tudo, a qualidade 
de nossa vida. 

E temrinava com estas palavras: 

"O tema da poluição tem vários Angulos e não 
está esgotado .... Ou nos salvaremos tOOos, ou todos pe-
receremos. A tecnologia. paradoxalmente, possibilitou, 
em termos da existência, a não-exist&.cia de privilegia-.. 
dos. Esta realidade talvez leve a humanidade a construir 
um outro futuro, com o domínio do universo e as fontes 
da própria vida. Para isso, contudo, será preciso livrar o 
próprio homem do ideal da violência e ensinar-lhe a vi
verem paz. 

Mas, enquanto não chegarmos lá, viveremos à 
beim do grande perigo, entre a ânsia de viver mais e o 
risco de morrer logo." 
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Para alimentar nossas esperanças. citava eu, fmalmente, na
quele discurso, Nance Newball: 

"De todos os recaiSOS, o mais crucial ~ o espírito 
do homem. Não aquele espirito entorpecido, mas aquele 
espírito evoluído capaz de criar e de amar. O homem 
ainda é um caçador, embora sua caça possa ser uma es-
perança. um mistério ou um soiiho". - - -

Como Presiden"' da República, tive a oportunidade de en
cootrar a causa ambiental no seu ponto de maior discussio na face 
da Ten"L E o Bmsil, oaquele instanle, ·~e oporttmidade de criar
posso dizer sem nenhum ufanismo- a melhor legislaçio que exis
te, em todos os pafses, sobre meio ambiente, aos níveis constitu-
cional. infraconstitucional e regulamentar. __ 

Criamos, àquela época. o Programa ''Nossa Na.tmeza", que 
é um exemplo. Criamos o lbuna. o organismo que centralizou as, 
aproximadamente. trinta repartições que existiam no Pafs tratando 
do problema do meio ambi~. sistematizando-o ç dando-lhe um 
tratamento racional e efetivo. Criamos as ~as extrativistas no 
Aac e no Amapá. onde, agora., o Governador Alberto Capiberibe 
desenvolve um programa inédito e pioneiro de desenvolvimento 
sustentado. -

Mais do que isso.Luteinosf6tuns imernaciooals para que o 
BiaSil sediasse a II Conferência Mundial do Meio Ambien.,. Luta
mos em todos os fronts. E tive a felicidade, já fora do Governo, 

E o mais fundamental de todos esses problemas. para ser 
objetivo, para ser preciso, é que o homem passou todo o_ tempo a 
pensar na imortalidade, a buscar a imortalidade. 

Miguel de Unamuno, grande escritor espanhol, sintetiza! 
esse sentimento do homem no livro O Sentiinento Trágico da 
Vida, o Sentimento da Imortalidade. Paradoxalmente, em vez de o 
homem construir a imortalidade, construiu ele a possibilidade da 
morte coletiva, que é a morte da Terra e a morte da Humanidade. 
A primeira de todas elas é. sem dúvida, a da desintegmção do ito
mo. Enquanto existir uma arma nuclear na face da Terra, a Huma
nidade está ameaçada da sua destruição massiva. 

Hoje, no Senado Fcderill. lembremo-nos da necessidade 
permanente. periódica, a todo momento, a todo instante, de exigir 
o· banimento de todas as anuas nucleares da face da Term. (Pai· 
UiaS) Este ~ o primeiro pontõ em que a HUDlalli<Lide Dlo pode dei· 
xar de pensar um s6 dia. Em segundo lugar, a Humanidade não 
pode deixar de pensar na preservação da po5pria Teltll, na preser
vação da água, do ar, das florestas, enfun, de tudo aquilo que a na
tureza noS deu para a nossa vida. 

Ao (IUalizar esta sessão, quero sair daQ!li - todos nós -, 
com a consciência totalmente voltada pam o fato de que o proble· 
ma do meio ambiente nio é um problema ideológico, de facção, 
de um pús. É o único problema que une a Humanidade. 

afastado de tudo, de verificar o êxiro em que se constituiu a II Certa vez. visitava eu o_Cosm6dromo da ex-União Soviéti
c;on.r~~ Mundial do ~eio ~bie~te. ~nte, tenho -Ca, ã Cidade das Estrelas. E encontreí o coSmonauta que havia es
aioda partiCI~ de fóruns m~~· . lado o maior tempo isolado num saLélite em tomo da Terra.. Per-

. Como disse a Senadora Mai_ina Silva, este dia não ~ve ser · guotei-lhe, como um homem de crença. se ele havia visto Deus. 
um dia só~ louvação e de ~únc_p.s. mas, tamb6m, um dia de re- Ele"respondeu: 1'Vi Deus. Mas vi D.:t~s-olbando a Terra como uma 
flexão. O ~bl~ _do me1o ambien~ que, ~eles anos, era o coisa pequena e pensando que os homens, moraudo -numa Terra 
segundo mats discutido do ~ndo, hOJe é o sétimo, passan~ a ser azul tão linda, tão pequena, tivessem ainda o espírito da violência 
um problema quase Q!le maij!inal nas poocupoções da ffumanidade- e da divisão, e não o espírito da paz e da humanidade". 

Isso é um grande perigo. Devemos ter pn:sente. permanen-
temente, que a questão do meio ambiente é fundamental para o ho
mem porque diz respeito à sua relação com a vida. Sobretudo, os 
jovens, as novas gerações, devem ter a consciência de que lutar 
pelo meio ambiente e pela ecologia é lutar pela sobrevivência, pela 
vida do homem na face da Terra. a aventura do homem na face da 
Tena como criatura dé Deus. 

Que seja esta a mensagem que h o~! todos nós levemos às 
nossas casas no Dia Mundial do Meio Ar·bíet!te. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Nada mais havendo 
a tratar, está encerrada a sesSão. 

(LeVanta-se a sessão às 12h28min.) 

Ata da 783 Sessão em 5 de junho de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordiiiária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs_ José Sarney, Antônio Carlos Vaiadares e Bel/o Parga 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Ademir Ancirade - Antônio Carlos Valadlmos - Arlindo 
Porto- Bello Parga- Beni v .... - Bemardo Calnl- Cou_tinbo 
Jorge - Daxcy Ribeiro- Edison Lobão- Eduardo Suplicy - El.oio 
Álv8IeS- Emília Fernandes- Epitácio Cafeteira- Ernandes Amo
rim:... Flavianô Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto- Geraldo 
Melo- Gerson Camata.- Gilvam Borges- Guilhenne PahD.eira-

Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Íris Rezende - JeffOISOO. 
Peres- Joilo França- João Rocha- Joel de Hollauda- Jooas Pinhei
ro- J""""at Marinho- José Agripino- José Alves- José Eduardo 
Outra - José Fogaça - José Roberto Anuda - José Samey - Lauro 
Campos - Leornar Quinlanilba- Lucldio Porteila- Lúcio Alcântam 
- Luiz Alberto de Oliveira- Marina Silva- Mauro Miranda- Na
bor_J_únior- Ney Suassuna :- Odacir Soares_~ Osmu_Dias- Ro

-naldo Cunha Lima- V almir Campelo- Waldeck Orne las. 
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O SR. PRESIDENTE (Antiloio Carlos Valadares)- A Jis. a) fls. 22: o Deputado Manoel Taveiia, Relator da Matéria 
ta de ~ça acusa o comparecimento de 50 Sts. Senodonos. Ha· na Comissio de Relações Exterion:s da Cimara Baixa, em 7-8-
vendo número regjmental, declaro aberta a sessão. 1974, deu puocer pela mnessa da mensagem ii Comissão de Tm-

Sob a protoçio de Deus, iniciaii>o5 nossos trabalhos. balho e Legislaçio Social, sob a alegaçio de que uma Recomenda-
O Sr. 1• Sea<úrio procederll illeitum do Expediente. çio eslabeleeendo norma de duraçio de Trabalho nio "se refere a 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO 

N" 149/95, de 1• do corrente, referente ao Roq.~orimento n• 
653, de 1995, de auditoria extraordiniris no Minlatmo da Aero
náutica, do Senador Eduardo Suplicy. 

O A viso do Tribunal de Contas da Uoiio foi en
camiuhado, em cópia, ao requerente e ! Comisslo de 
Aasuntos Ecalôioicos, pora ooohecimento. · 

o requerimento ficam aguardando na Secretar:is
Geml da Mesa o resultado fmal da auditoria. 

PARECERFS 
PARECERESN"S333,334,335 e336,DE 1995 

Sobre o Projeto de Da:reto L<gislatiro a' 23, 
de 1!Í85 (a• 84-11, de 1985, •• Câmara doo Deputa
dos), que aprova o lato da Recomendação o• 116, da 
OrpnJzação lutcrnadonal do Trabalho mbre a Re-o 
dução de Duração do Trabalho, adotada em Gcn~ 
bra, a 26 de junho de 1962, durante a XLVI Seooio 
da Cooferincla loteraaclooal do Trabalho. 

PARECER N" 353, DE 1995 
(Da Comissão de Comtituiçio, Justiça e Cidadanja) 

Relator: Senador Cid Sabóla de Carvalho 

I-R<latórlo 

Em I" de agosto de 1974, o enlio Presideote da Roplblica 
Ernesto Geise~ encaminbou à coosideraçio do Congresso Nacio
nal o texto da Reoomendaçio n• 1!6, da Oiganizoçio Internacio
nal do Trabolho. sobre a R.Wçio da Duraçio do Tmbalho adotada 
em Genebra, a 26 de junho de 1962, dumnte a XL VI Sessão da 
Conferencia lntemacional do Trabalho. Acompanha o referido 
texto a competente Exposição de Motivos do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, Emboisa<b: Azeredo da Silveim, ii época titular 
da Pasta. Na própria Exposição de Motivos, =salta o Mioistto que: 

"O Minlatmo do Trabalho pelo Aviso/GM/159, 
de 10 de maio de 1974, reiterou a opioiio contida oo 
Parecer o• 65/63, de 20 de agosto de 1963 da Comissão 
Permanente de Direito Social. no sentido de considerar 
"inconveuiente, no momento, a transfOJ:maçio em lei da 
semana de 40 boraa aiiala nio estabelecida como princi
pio gen~rico no direito bmsileU:o". 

A Cimara dos Deputados, ap6o exame da maf6ris, com Pa
receres favoráveis das suas. Comíssões de Relações Ex.teri~XeS, 
Constituiçio e Justiça e Trabalho e Legislaçio Social, aprovoo o 
texto da Recomendaçio n• 116 da OIT. através do Projeto de De
creto Legislativo o• 84-A, de 1985 (fls. 3). Nio obstante, doeu· 
mentos produzidos antcrionnente a 1985, mas juntados ao proces
sado a partir das fls. 17 deram infcio a um. rol de cootrovérsias 
sobre o tema e que tentaremos msumir na ordem seguinte, .seinpre 
com a numeraçio de folhas consignadas pelo Senado Federal. 

tratado, a convénio ou a acordo". 
- b) o Deputado Joio Alves, Relator do feito na Comissão de-

Tmbalho e Legialaçio Social, diz ii fls. 27 em 4 de setembro de 
de 1974, alim::ntar dúvidas quanto ii audi&c:ia do 6rgio ao qual 
pertence, sem que fosse ouvida antes a Comissão de Constituição 
e Justiça. 

c) o Deputado Norton Macedo, em longo arrazoado, afnma, 
na qualidade de Relator da mal&ia na Comissão de Constituiçio e 
Justiça. em 20 de maio de 1975: 

1 - que 11a Recomcndaçio, objeto da nossa a.ná.lisc11 nio tem 
o canítcr de ConveDÇio, "pois serve apenas para orientar a ação 
dos governos em matéria de legislação tra.ba.Jb.ista. visando, medu
lam:tente, isooomia das vúias legi'slàções nacionais, na. regulam.en
taçio intema das condições de vida dos trabolhadon:s". (fls. 33); 

2- que "Eis a mzio da submissão da presente Recomenda
çio. nio apenas ao setor competente do Poder Executivo, mas, 
também, aos órgios !knicos da Cimara dos Deputados e do Sena
do Fedem! (fls. 34): 

3 - que "Apesar de se coostituir num instrumento -de politi
ca intemaciooal, uma rccomendaçio, quando comparada a outros 
a tos internaciOnais - tratados, coavenções. pactos, acoxdos, etc.·
apresenta-se--nos como um instrumento sul generi;•. (fls. 37); 

4 - que "Por conseqOência., entendemos, também. que as 
. Rec::ornmdações Intcmadonais do Ti.-abalho, oriundos da orr, ao 

serem distribufdas nesta Casa, devem ser diretamente remetidas 
para a Comissão de Trabalho e Legislação Social". (fls. 38); 

Em seqilôncia, temos: 
I ) a Comissão de Constituição e Justiça da Cimara dos De

putados. em 20 de maio de 1975, opinou unanimemente no sentido 
de que a maf6ria fosse remetida à Comissão de Trabalho e Legisla
çio Social, visto nio caber à CCJ. decidir sobre ela. (fls. 42); 

2- a Comissão deTrabolho e Legislação Social da Cimara 
dos Deputados, em reuniio efetuada em 8 de ootubro de 1975, 
opinou, por unanimidade (fls. 48), com base no pom:er do Rela, 
tor, Deputado Wilmar Dallanho~ pela devolução à Mesa da Câma
ra da Mensagem D0 269, de 1974. Isto porque no citado puecer, o 
relator lembm (fls. 46) que a Recomendaçãon• 116, adotada pela 
OIT eencemdaem 28 dejunbo de 1962, dizooseu art. 19, letra b: 

"Art. 19 ............. _ ................................................. .. 
6. Em se tratando de uma recomendação: 
a) sem dado conhecimento da recomendação a 

todos os Estados Membros, a flm de que estes a conside
rem. ateridendo à sua efetivação, por meio de lei nacio
nal ou por outra qualquer forma; 

b) Cada um dos Estados-Membros compromete
se a submeter, dentro do pua de um ano a partir do en
cerramento da sessão da Conferencia (ou, quando, em 
razio de ciramstâncias excepcíonaís, tal não for possí
vel, logo que seja, sem nunca exceder o prazo de 18 me
ses. após o referido encerramento), a recc-.nendaçio às 
autoridades_ cu autoridade, em cuja COID.J=etência entre a 
matéria, a fnn de que estas a transformem em lei ou to
mem medidas de outra natureza.'' 

E conclui o enlão Deputado Wilmar Dallanbol naquela data 
de 8 de outubro de 1975 que, decorridos mais de 153 meses desde 
o encerramento daquela 46• Sesslo, "a matéria já se encontra pm-
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judicada, de nenhuma valia sendo a nossa manifestação. A adesão. 
de nosso País, perdeu o seu objeto, por decurso de prazo." (fls. 46) 

Com data de 21 de novembro de 1984, o Deputado Pedro 
Colin relator da Comissão de Relações Exteriores para a Mensa
gem n° 369, de 1974, ao fazer um retrospecto do feito, lamentoo 
(fls. 51) o desaparecimento "lastimável" da dita Mensagem. a par
lir de 8 de ourubro de 1975. Em conseqüência. solicitou à Presi
dência da Casa a sua reconstituição_ Após enumerar éOpiosa legis
lação trabalhista sobre jornadas de trabalho em nosso País. conclui 
o referido Deputado que o Brasil possui uma legislação trabafuista 
das mais avançadas do mundo, e "que o Congresso deve acatar, 
portanto, a orientação da OrganizaÇãO Internacional do Trabalho" 
(fls. 55). O parecer do relator foí aprovado, por unanimidade, pela 
Comissão de Relações Exteriores de então, da Câmara dos Depu
tados (fls. 56), transformando-se no Projeto de Decreto Legislativo 
jã citado (fls. 57). ~ 

Em 5 de dezembro de 1986, o processado volta a ser movi
mentado, agora com parecer da Comissão de Relações Extericm:s 
do Senado Federal, com riumeração própria, da laVra do Relator, 
Senador Jutahy Magalhães. O ilustre representante do Estado da 
Bahia. após elaborar minucioso retrospecto de todo o feito, esclarece: 

1 - !'a Comissão de Relações Exteriores não sC Sente real
mente habilitada a emitir um parecer conclusivo, aprovando oure
jeitando o Projeto de Decreto Legislativo n° 23, de 1985, porque 
uma recomendação da OIT, como a presente, não é coisa: que se 
aprove ou' se rejeite em blocd' (fls. 65); 

2- que. ''por não ser tratado, nem convenção, nem acordo'', 
a Recomendação da OIT ''não é ato que comprometa o Brasil, não é 
ratificável e nem suscetível de aprovação oo não pelo Congresso Na
cional, conforme dispõe o art. 44, I. da Constituição Fedem" (fls. 66~ 

3 - que. "se legislar em matéria de Direito do Trabalho é 
competência da União (art. 8°, XVU b, da ConstituiÇão) da qual 
Legislativo e ExecutiVo partilham. ninguém mais credenciado para 
opinar sobre a introdução ou não, em nossa ordem jurídica. dos 
preceitos caracterizadores da Recomendação n° 116, da OIT, que a 
Comissão de Legislação Social, a quem, sabiamente, a matéria já 
havia sido reservada, embora posterionnente ao pronunciamento 
desta Comissão" (fls. 67). 

Como é fácil observar. aS- opiniões -éontrovertídas Sobre a 
matéria e a paralização do .feito por extravio fizern.m com que o 
processado se delongasse num tempo indesejado, seodo alcançado 
por dois est.atutõs c-onstitucionaiS-subs:eqaentes. Tal situação ense
jou louvável preocupação à Presídência desta Casa. que houve por 
bem enviar o proc-essado ao crivo desta ComiSsãO de Cootituição; 
Justiça e Cidadania. para que ã. matériã-SCfa reêxaminadi à luz das no
vas disposições comtirucionais em VigOr, a partfr de 5 de ootu.bro de 
1988. E o que consta da Papeleta SF- 27-3-89, em anexo, por cópia. 

Perfilhamos, em tese, as opiniões dos que defendem. no 
processado. os seguintes pontos de vista: 

a) A Recomendação, embora conceituada como um instru
mento de politica internacional, não poSSUi-a mesma densidade 
hiet'á!"quica de um tratado, acordo oo convenção. Por isso mesmo, 
tem absoluta razão o Professor José Francisco Rezek quando pre
Ieciona em Direito dos Tratados: 

"Não há inconveniente algum em que o governo 
envie ao Congresso o texto dessas recomendações. que 
pretendem operar como fonte de inspiraÇão-legislativa. 
O erro está em reCebê-las Como se fOsSem trntados, e em 
aprová-las por decreto legislativo, como que supondo 
possível a sua ratificaÇão." 

b) A Recomendação objetiva tio-somente orienlar os Esta
dos-Mcmbr('l~ da ()IT o::nhrr- '!Ucc;tões trabalhistas. em face das Je~ 

gislações nacionais. Portanto, a mensagem presidencial não deve
ria ter sido transfotmada em projeto de decreto legislativo, pois o 
art. 19, inciso VL letra a, do Estatuto da Organização Internacio
nal do Trabalho registra expressamente que seja "dado conheci
mento da recomendação a todos os Estados- Membros, a fiiD de a 
considerarem, atendendo a sua efetivaçãO por meio de_lei nacional 
ou por outra qualquer forma''. · -

Por outro lado, discoroam.os, data venia, da opiniilo do ex
Deputado Wilmar Dallanho1 que, na qualidade de relator da Co
missãO de Trabaho e Legislação Social da Câmara Baixa; eSposOu 
a tese (fls. 46, jã citada) da prejudicialidade da matéria, em face da 
extmpolação do tempo recomendado pela Constituição da Otgani
zação Intemacional,do Trabalho para a sua implementação pelos 
Estados-Membros. E que, independememellle do prazo ali estipu
lado, nada impedirá que o Brasil país soberano, venha a adotar, de 
acordo com a sua conveniência. a redução da jornada de trabalho 
preconizada por aquela entidade internacional. 

Quanto A procedente precauçiio da Presidência da Casa, 
contida na Papeleta SF-27.3.89, anteriorineiú.e referida, ·a Inaié"ria 
jornada de tr:&.balho recebeu o seguinte tratamento constitucional: 

a) a Constituição de 24 de janeiro de 1967, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 1/69, no seu art. 165, inciso 
VI. assegurava aos trabalhadores, visando à melhoria de sua con
dição social, a "duração diária do t.mbalbo não excedente a oito 
horas, com intervalo para descanso, salvo casos especialmente 
previstos'~ 

b) a Consútllição de 5 de wtubro de 1988, ao tratar dos Di
reitos Sociais (CapítUlo II), aSsegura aos trabalhadores, tanto urba-

. nos como rurais, no seu art. 7°, .iD.ciso XllL e com igual fmalidade, 
a "duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compellSaçãO de horários e 
a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho;" 

A novidade constitucional é, pois, a lin].itação do trabalho 
normal em quarenta e quatro horas semanais. E evidente, todavia. 

- qUe qualquer medida tendente, ainda, a incotporar à legislação in
terna a Recomendação n° 116 da OIT, deverá receber a fotma de 
emenda constitucional. 

Em face do até aqui· expostO, e dado o conteúdo da Reco
mendação da OIT ora examinada, somos pela remessa do presenti 
processado à Comissão de Assuntos Sociais desta Câmara Alta, a 
fiiD. de que se pronuncie sobre a inserção, oo não, em nosso orde
namento juridico, êos preceitos ali recomendados e, por conter im
plicações económicas, solicitamos igualmente, seu ~yio A Comis
são -de Assuntos Económicos. 

SaJa das Comissões, 13 de maio de 1992.- -Mauricio Cor
ria, Presidente - Cid Sabóia, Relator - Pedro Simon - Wilson 
Martins - Alfredo Campos - Amir Lando ~ Odacir Soares -
Josaphat Marinho - Élcio Álvares - Francisco RoUemberg -
Antônio Mariz - Garibaldi Alves. 

PARECER N' 354, DE 1995 
(Da Comissão de AssuntOS Sociais) 

Relator: Senador Ronaldo Aragão 
Através da Mensagem n° 369, de 1974, o então Presidente 

da República, Ernesto Geisel, enviou, para apreciação do Congresw 
so Nacional, o texto da Recomendação n° 166. da Organização In
ternacional do Trabalho, sobre a Redução da Duração do Traba
lho, adotada em Genebra, a 26 de junho de 1962, durante o XL VI 
Sessão. da Conferência Internacional do Trabalho. 

Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem. o 
ç_ntio Ministro de Estado das Relações Exteriores, Azeredo da Sil
veira, irúormoo ter a Comissão Permanente de Direito SOcial, do 
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Ministério do Trabalho, emitido parecer cootrário à adoçio da re-
ferida Recomendação. --- -- -

A Câmara dos Deputados, após exame da maléria, com )lll
receres favoráveís das suas Comissões de Relações Exteriores, 
Constituição e Justiça e Trabalho e Legislação Social. aprovou o 
texto da Recomendação n° 116 da OIT, através do Projeto de [)e... 
creiO Legislativo n• 84-A, de 1985. 

Nesta Casa, o referido Projeto foi exa.:mfuado, priliieiramen
te, pela Comissão de Relações Exteriores, que CODCluiu pela au. 
diência da Comissão de Assuntos Sociais. - - -

Antes, porém, a matéria sofum o crivo da Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania. que se pronunciou no sentido 
de que qualquer medida tendente a ÍDCOIJXllV l Legislaçio interna 
a Recomendação n° 116, da OIT, deverá receber a forma de emen
da constirucional. 

Ora. há menos de quatro anos, a Assembléia Nacional 
Constiruinte já decidiu o mérito da matéria ao assegurar aoo-traOi
lhadores, tanto urbanos quanto rurais, a "duração do trabalho nor
mal"não superior a oito horas diárias e quarenta e qnatro semanais, 
facultada a compensaçào de horários e a redução da jornada, me
diante acordo ou convenção coletiva de trabalho" (art. '?, inciso 
Xill, da Constituição Federal). 

Uma vez resolvida a questão do mérito, resta-nos relatar o 
aspecto formal da matéria que, no caso, é o Projeto de Decreto Le
gislativo que aprova uma Recomendação da OIT. 

Ressalte-se que a Recomendação, mesmo sendo um instru
mento de política internacional, não tem o alcance hierárquico de 
um tratado, acordo ou convenção. 

Nesse sentido. eminentes juristas, cOmO Amã.ldo Sussekind 
e José Francisco Resek, afumam que: -

"As recomendaçõs e as resoluções aprovads.por 
conferências de organismos internacionais, Ou alguns de 
seus 6rgãQs, não são tratados. sendo insuscentíveis da 
ratificação_. 

Se o Parlamento Nacional deseja que os pin.cí
pios e regras :reCórõendados iDtegrem o direito positivo 
do País, deve adotar uma lei especial que contenha as 
disposições de recomendação; entretanto, basta .aprovar 
uma conve:Q.ção para que seja lei no territtrio do país 
após o prazo decorrido a plntir da respectiva ratiíiCOÇio. 

. ~ao há inconveniente algum em que o Governo 
envie ao Congresso o texto dessas recomendações, que 
prelendem operar como fonte de inspiração legislativa. 
O erro está em :recebê-las como se foosem tJ:atados e em 
aprová-las por decrelO legislativo, como que supondo 
possível a sua ratificação. Resta ainda considerar que o 
acolliimento da mensagem presidencial em causa, na 
fonna de Projeto de Decreto Legislativo, encontra oposi
ção a!é no pró)ri> estatuto da orr, pois, enquanlri a1etnl 
"e", do inciso V, do art. 19 prevê "que seja dado a todos 
os Estados-Membros conhecimento da Conveoçiio para 
fms de ratificação, O iiiciSo VI, letra "a", do mesmo arti
go, apenas obriga que 11seja dado c.oohecimento da Re
comendação a todos os Estados-Membros, a fun de a 
considerarem, atendendo a sua efetivaçio por meio de 
lei nacional ou por outra qualquer forma''. 

Desse modo, quer nos parecer que a presente Reoomenda
ção não poderia -ser-submetida à aprovação do Congresso Nacional 
sob a forma de Decreto Legislativo. Quando muito, a Mensagem 
Presidencial que a incorpora deveria ter sido objeto de uma comu
nicação aos seus ilustres membros na' forma de ofício ou qualquer 
modalidade de expediente interno. 

Ante o exposto, e em conformidade com o art. 133, alinea c 
-do Regimento Interno do Senado Federal, opinamoo·pelo arquiva· 
menlo do Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1985. 

Sala das Comissões, 12 de .maio de 1994.- Jutaby Maga
lhães -Presidente - Ronaldo Aragão - Relator - Carlos Patro. 
clDio - Dlr<cu Clll"Delro - Alfo..., CIUIUIIgO - C&or Dias -
Reglnaldo Duarte - Louri .. I Baptista - João Rocha - Áur<o 
MeDo - João França - Ooofre Qulnao - Luc:fdlo Portella -
Maguo Bll<dar- EpH'clo Cafeteira. 

PARECER N' 355, DE 1995 
(Da Comissio de Assuntos Ecmômicoo) 

Relator: Seuadot" Valmlr Campelo 
De oonfmmidade com o disposto no on. 19, portgrafo 6°, 

inciso b? da Consruiçio da Organizaçto Internacional do Tmbalho, 
o eotio Presidellle da República, General Emesto Geisel, encami
Dhoo ao Congresso Naciooal o texto da Rocomendaçio n• 116, da 
:referida organinçlo? sobre a Reduçlo da Duraçio do Trabalho, 
adotada A 26 de junho de 1962, durante a XL V1 Sessio da Confe
dncla Internacional do Trabalho, em Gencbm. 

A Exposição de Motivos do Ministro de Bslado das Relaçõ
es Exteriores, que acompanhava a Mensagem n° 369, de 1974, as
sinalava que a Comissão Permanente de Direito Social. do Minis
tério do Trabalho, havia emitido parecer contdrio à adoçio, no 
momento, da mcomendaçio em epígrafe, por considerar ''incove
niente a transfonnaçio em lei da semana de 40 horas, ainda nio 
estabelocida cano principio gen&ico no direito brasileiro". 

Desde entlo foram muitas as iDdecisões, dúvidas e percal· 
ços quo a matéria ocasionou na CJmam dos Deputados, a!é que 
esta pudesse remeter ao Senado Federal o Projeto de Decreto Le· 
gislativo n° 23, de 1985, ora sob o nosso exame. 

Cabe agom à. Comissio de Assuntos Ecooômicos opinar so
bm a matéria que passou uma década na Câmara dos Deputados, e 
outra no Senado, tendo sofrido a incid!ncia de dois textos consti
blclõiiãis. · -

Apesar disso, nossa posição parece simples porque decor
rente de textos jnídicos: CODbecidos: 

''Embora o art. 19, § 6°, inCisO b, da Constituição 
da ürganjzaÇio lntemacional do Tmbalho det~ 
que "cada um dos Eslados-Mcmlxos se compranete a 
submeter as I<COIIIOndaçiles adoladas nas sessões da 
Coofetência Jntemacional do Trabalho as autcridades 
competentes na ma1.&ia., com vistaS a transformá-las em 
lei ou tomar outras medidas julgadas convenientes". ele 
não as transforma em ''tratados" que necessitam uma ra
tificação." 

Relembramos o que escreveu a ProfesSora Simone Dreyfus 
em sua obra ''Din;to das Relações Intemaciooa.is", Paris, Cujas~ 
1978, p. 212: 

"As m:omendaçõe.s, embora adotadas pela Con
ferencia nas mesmas condições que as Convei:iÇôes, não 
tem as mesmas ~ncias. Não sio b:at.ados e não 
t!m de ser ratificadas. Seu objetivo 6 dar uma oóentaçio 
aos Bstades, servir de dimrizes A sua açJo no plaoo Da· 
cional e, eventualmente 1'ter efeito sob forma de lei na
cional ou similar" (art. 19, § 6, a). Têm f"")ÜeDleme!lle 
uma natureza complementar, per ve?es JrCiiminar, em 
relação As convenções: servem para concretizar a posi~ 
ç.io da orr nos dominios que se prestam à elaboraçio de 
convenções., logo :regras obrigatórias. 

EntretaDto, as recomendações acarretam. para os 
Estados-Membros certas obrigações, a saber: 
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-Submeter. num prazo de um ano, ou no máximo 
18 meses, a n:comeodaç§o às autoridades nacionais 
com.petcntes em vista de eventuais med.idas destinadas a 
dar vida a seu conteúdo; 

- Iofonnar o Din:tor-Geral do Bureau Internacio
nal do Trabalho das povidencias assim tomadas c de 
seu eventual êxito; 

-Relatar ao Dinlar-Geral em datu delerminadas 
salmo o estado da legislaçio e sobre sua ''ptática relati
vamente à questio objeto de recomeodaçio" dando to
das as indicações sobre as medidas necessúias ou pre
tendidas para dar curso a seu texto. As recomendações 
determinam um conlrole muito semelhante, formalmen
te. ao Rlativo ls convenções , embora de alcance mais 
limitado". ' 

Diante disso, COD.Sideramos justificável tomar as seguintes 
providencias: 

I) dar efeito ótü à Mensagem do Executivo n• 369, de 
1974, reque"'ndo 1 DiieçiiO do Senado providanciU no sentido de 
levar ao coohocimento de todos os Senhores S~ o conteúdo 
da Recomendaçio n• Il6, da Orr; 

2) cxnnmicar ao Ministério das Relações Exteriores. para 
fms de fulura illfonnaçio i Organizaçio ln!cmacional do Traba
lho, a divulgaçio, embora tardia, da matéria sob rocomendaçl!o, 
entre nossos pares: 

3) reconhecer que foi equivocada a lnlmitação da matéria 
na C4owa dos Deputados, onde chegou a ser objelo de um projeto 
dedecm.o legislativo. 

Diante do exposto, somos forçados a opinar pelo arquiva
menlo do Projero de Docrero Legislativo n• 23, de 1985, dando-se 
ciencia do falo à Presid&cia da C4owa dos Deputados. 

Sala das Comissões, II de abril de 1995.- Gilberto Mi' 
l'IIDda, Presidente - Valmir Camp<lo, Relator- Real Vens -
Romero Jucá- Frdias Neto- Ramez Tebd-Scbutiio Rocha 
- Geraldo Melo - Jonaa Pinheiro -Pedro Pi.,.. - Eduardo Su
pHcy- Eopericlião AmiD- Mariuce Pinto- Ademlr Andrade. 

PARECER N" 356, DE 1!195 
(Da Comissio de Relações Exteriom; e Defesa Nacional) 

Relator: Senador Cuido Maidaner 
Nos tellDOS do arL !9, § 6", letra b, da Constiruiçio da Or

g•nizaçro Inteniacional do Trabalho, o cntio Presidente da Repú
blica, General Ernesto GeiseL sub""""" ao Congresso Nacional o 
texro da Rcoomendaçlo D.0 116, da referia organizaçiJo. sobre a 
Reduçio da Dumçio do Trabalho, adotada a 26 de junho de 1962, 
dumnte a XL VI Sessão da Confen!ncia Imemacional do Tmbalho, 
em Genebra. 

A mensagem presidencial se fazia acompanhar de exposi
çio de motivoa do Ministro de Estado das Relaçõeo Exteriores, 
onde se fazia alusão ao fato de que a ComisSio Permaneme de Di
reito Social, do Ministério do Tmbalho, ora CODlrÚia i. adoçio da 
rocomendaçio examinada por considemr que a semana de 40 ho
ras ainda não <n tida como pcinápio geaérico no direiro bnsileiro. 

Submetida aos mais indecisos pam::eres, a matéria veio a 
ser objero de um projeto de decm.o legislativo, aprovado na 0.
mam dos Deputados, em I 985, e, desde entio, passou a II1Imitar 
no Senado FedemL onde sua sorte não foi dif=te. 

O último P""'Ct:r salmo o Projero de Docrero Legislativo n• 
23, de 1985, coube ao Senador Valmir Campelo e foi aprovado 
pela Comissio de Assunros Econômicos. 

Neste momenro, chamado a opinar sobre o mmto da polt. 
mica matéria, na qualidade de membfo da Comissão de.R~Iações 
Exteriores e Defesa Nacional, manifesto minha total adesão aos 

argumentos e sugestões constaritcs do referido parecer da Comis
são de AssuniDS Econãm.icos., aprovado em 11 de abril último. 

Em meu entender, não há mais dúvidas sobre a improprie
dade de se aprovar, sob a fonna de decretos legislativos. textos de 
recomendações da orr. 

O art. 19, § 6•, letta b, da Constituiçio da Organização Jn. 
temacional do Tmbalho, obriga os Estados-Membros a submeter 
as citadas ~mendaçõcs As autoridades competentes para que as 
transfonnem em leis ou tomem as medidas julgadas convenientes. 
Ele nio as transforma em tratados, que necessitem de uma ratifica
ção. As recomeDdações representam uma orientaçio aos E~~tados 
no momento de legislar sobre certas matmas e lhes setvem. de di
..uizes para a açio, no piano nacional. 

Apesar disso, a Carta da OIT cobra dos Estados-Membros 
certas atitudes, enumeradas por Simone Oreyfus em sua obra 
Droft eles Relations Intematiouales e citadas no parecer da Co
missão de ASsuntos Econômicos: 

''- submeter, nuni. prazo de um ano, oo no máxi
mo 18 meses, a rccomendaçio às autoridades nacionais 
competentes em vista de evenmais medidas destinadas a 
dar vida a. seu conteúdo; 

- illfoanar o Dintar-Geral do Bu=u Internacio
nal do Tmbalb.o sobre as providências assim tomadas e 
de seu evenmal Exito; 

- relatar ao Dú:etor-Geral em datas determinadas 
sobre o estado da legislação e sobre sua prática relativa
mente à questio objero de recomendaçiio ... " 

Baseada nestas coosidcrnçlles, a Comissão de Asswnos Econô
micos cJetcnninc.J medidas. que aprovamos inlegmlmente, a saber: 

_ 1) dar efeito títil à Mensagem do Executivo n° 369, de 
I 974, reque"'ndo à Dixoçio do Senado providências no sentido de 
levar ao conhecimento de todos os Senhores Senadores o conlctído 
da Recomendaçio n• I 16, da OIT; 

2) comunicar ao Ministhrio das Relações Exteriores. para 
fms de fumra illfonnaçio ao BIT, a divuigaçio, embora tardia, da 
matma sob recomendaçio. entre nossos pares; 

3) roconbecer que foi equivocada a lramitaçiio da matéria 
na C4owa dos Deputados, onde chegou a serobjeto de um projeto. 
de decm.o legislativo. 

Conseqüentemente. também sou pelo arquivamento do Pro
jero de Dccrero Legislativo n• 23, de 1983. 

Sala das Comissões, J• de junho de !995.- Bernardo Ca· 
br;al. Presidente, em exercício - Casildo MaldaoCr, Relator -
Humberto Luc:eua - Emília Fernandes - BeBo Parga - Romeu 
Tuma - Jonas Piuheiro - Flaviauo Melo - Guilherme Palmei
ra - Hugo Napoleão - Pedro Piva - Geraldo Melo - Benedita 
da SOva- Mariuce Pinto. 

PARECERN"357,DE 1995 

Da Comlssiio de Relações Exteriores e Defesa 
Nadonal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 
22, de 1995 (u0 106, de 1991, na Câmara dos Deputa
-dos), que 11 ratifica o texto da Convenção D 0 167 da 
Ol'J!11nizaçãO lntemadonal do Trabalho- OIT". 

Relator: Seuador Hugo Napoleão 
Nos termos da Constiruiçio Federal, arL 49, I, e das dispo

sições "'gimenlais, chega ii Comissão de Relaçileo Exterio= e 
Defesa Nacional o presente Projeto de Decreto Legislativo n° 2, de 
1995_, que "ra.tifica o texto da Convenção n° 167 da Organização 
Internacional do Tmbalbo- OIT". 
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Na respectiva exposição de motivos do Exm0 Sr. Ministro 
das Relações Exteriores, são arroladas as razões que Jcvar.un à sua 
cooclusão, cabendo destacar: 

''2. A referida Convenção foi adaada pela 75• 
Conferência Internacional do Trabe.Iho, que se realizou 
em Genebra em 1988, e se aplica a todas as atividades 
da contrução civil, incluindo qualquer processo. opera
ção ou lJ:allspotte nu obm.s. desde sua preparação até a 
cooclusio do projeto. 

3. A Convenção em apreço mereceu parecer fi.vo
rá.vel a sua ratificaçaõ na ComiSsão Tripartite ímtitnfda 
pelo Senhor Ministro de Estado do Trabalho e da Previ
dência Social, e integrada por representanles do Gover
no, elllpl'egadores e trabalhadores." 

A convenção om. a~da contempla questões referentes 
ao uabalho na construção civil, nas mais diversas fases de sua rea
lização. incluindo o tnmsporte oos canteiros de obras. Trata-se, em 
veráade, de convenção de grande abrang~DCia. Seus44 artigos tm
tam. de todas as áreas de atividade dos canteiros de obras, com de
talhamento técnico. 

Assim, têm tratamento específico a segurança nos locais de 
trabalho; andaimes e escadas de mio~ aparelhos elevadores e aces
sórios de içamento; veículos de transporte e maquinaria de movi
meDiação de terra e de lllllllipulação de materiais; tmbolho nas al
bmls; escavações, poços, alelTos, obras sabtmâneas e tóneis; pré
barmgens e caixões de ar comprimido; aonações e formas; traba
lhos poor cima de uma superflcie de água; trabalbos de demoliçio; 
iluminaçio; eletricidade, explosivos; riscos para a saúde; precau
ções coutm in~ndios; roupas e equipameutDS de proleção pessoal; 
primeiros SOC<ll'ros; bem-estar; informaçi!o e fonnaçáo; noülicação 
de acidentes e doenças e medidas para garantir a aplicação de seus 
princípiOs e temas. --- - -- - - -

Cabe enfatizar· que a legislação bmsileiiD cOntempla pralicil
mente todos os assuntos mgula.dos pela convençio sob exame, seja 
através da CL T. Capítulo V. Jltulo n, seja tmv& de mgulamentos 
e atos de ordem administrativa. CooiO, por exemplo, a Portaria n° 
3.214, de 8 de }!nho de 1978, concemenle à questão de medicina e 
segurança do tJ:abalho. São non:nas usualmente observadaS. tendo 
em vista a fiscalizaçio ext:rcida pelos órgãos_ do MinistériO do 
Trabalho. 

Segundo ·o arL 19, olrigam-se os Estados signatários a en
caminhar as convenções às autoridades competentes para efeitos 
de ratificação. de forma a permitir sua incoq)oràÇão nos onlena
mentos juridicos dos Estados. 

A presente ConvCnçio 6 conveniente-- e oportima 80s inte
resses naciOnais. Ci.JinPfC acrescentar que o Projeto de Decreto Le
gislativo n° 22, de 1995, é constib.lcional e legal, versando em boa 
técnica legislativa, pelo que somos pela sua aprovação. 

Sala das ColllÍssÕe$, 1• de junho de !995.- Bernardo Ca
bral, Presidente em exercício- Hugo Napoleão, Relator- Hum
berto Lucena- EmiHa Fernandes- Romeu Tuma- Jonas Pf
ubeiro -José Agripioo - Pedro Plva - Gcnldo Melo - Benedlta 
da SDva- Marluc:e Pinto- Flaviano Mdo- Gullhenne Palmúra. 

PARECER N" 358, DE 1995 

Da Comlssiio de RdaçOes Exteriora e Defesa 
Nadona~ sobre o Projeto de Decreto l.eslslatlvo n• 
33, de 1995 (n° 258, de 1993, na Câmara dos Deputa
dos) que Aprova o tato da Convenção lnteramerica
na sobre Efkácla Extraterritorial das Sentenças e 
Laudos Arbitrais Estrangeiros, concluída em Monte
vidéu, em 8 de malo de 1979". 

Relator: Seuador José Agripino 
Nos tennos da Constituição FederaL art. 49. !, e das dispo

sições mgimentais pertinentes à tramitação da proposição cm apre· 
ço~ eucaminba~se a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional o pn:senle Projeto de Decreto Legisiativo n• 33/95, que 
"Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Eficácia Ex
traterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, con
cbJfda em Montevidéu, em 8 de maio de 1979". 

Acompanha o texto original do _acordo ora examinado ex
posiçio de motivos do Exm0 Sr. Ministro das Relações Exteriores, 
na qual são arroladas as razões que levaram à sua negociação e Er
ma. Desta manifestação, cabe destacar o seguinte: 

"O referido instrumento foi assinado, naquela 
data. em nome do Governo brasileiro, pelo Professor 
Haroldo Teixeíra Valladio, uma das nossas maiores au
toridades em direito internacional privado. que bavia 
exercido, por dez anos. ó cargo de Consuhor Juridico do 
ltamaraty. Foi fumado, igualmente. na mesma ocasião 
ou em datas posteriores, por outros dezesseis países lati
no-americanos. RatifiCada por seis, entrou em vigor iil
temacionalmente em 14 de julho de 1980, nos termos do 
artigo 11. O Governo brasileiro_ não bavía iniciado, até 

-boje. os trlmltes neCessários à-Sua ratificação. 
_ A 9m,vençio em apreço_ aplica-se a sentenças ju-
diciais e laudos arbitrais proferidos em processos civiS~-
comerciais ou trabalhistas em um dos Estados Partes, a 
menos que no momento da ratificaçio seja feíta pór al
gum destes reserva expressa de limitá-la às sentenças 
condenatórias em matéria pitrimoirlal. Qualquer deles 
poderá., outrossim. declarar, no momento da tatificação, 
que ela se aplica também às decisões que ponham termo 
ao processo, às que sejam tomadas per autoric:la.4es que 
exerçam alguma função jUrisdicional e às sentenças pe
nais naquilo em que digam respeito à indenizaçic>" de 
prej.lizos deconentes do delito. Salvo melhor juízo, não 
vejo UiconvenieiitC em que- o Governo brasileiro aceite 
essa extensão. 

No que respeita aos laudos arbi.lrais, a Convenção_ 
declara que suas normas se aplicario em b.ldo o que não 
estiver previsto na -convenção Interamericana sobm Ar
bitragem Comercial Internacional. ~inada DO Panamá 
em 30 de janeiro de 1975. Esclareço que este último ins
trunlento foi objeto de recente Exposição de Motivos 
minha a VosSa Excelência, iambein Com vistas a seu en
caminhamento ao Congresso NacionaL 

Um dos aspectos problemAticos da Conveução de 
Montevidéu é o fato de que equipam. para fms de cum
primento no exterior. as sentenÇas. os laudos arbitrais e 
as decisões jurisdicionais. Assim. pmníte ao laudo arbi
tral trâmite Semelhante ao da sentença estrangeira prola
tada por autoridade judiciária. Como se sabe, a sistemá
tica vigerite no direito brasileiro, notadamente DO dispos
to nos artigos 1.072 e seguintes do C6digo de Processo 
Civil, aliada à pacífica }lrisprud&cia do Supn:mo Tribu
ual Fedem!. não tem recoohocido essa identidade enmo sen
teuça e laudo arl>ilral estran!l"iro. 

Com efeito, além do requisito formal do compro
misso arbitral. tem-se exigido que o laudo prolatado no 
exterior seja homologado por órgão jurisdicional estmn
geiro antes de ser apresentado ao STF para homologa
çio e execução no Brasil. Em suma, o STF homologa 
sentença estrangeira e não laudo arbitral. Essa orienta-
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çlo tem prevalecido a!<\ o presente, razio pela qual o 
Brasil nlo aderiu, por exemplo, A Convenção de Nova 
Iorque sole o mesmo assunto, celebrada em 1958, que 
prev6 a aplicaçio <lima dos laudos, independentemente 
de sua bomologaçio por autoridade judicial. Isso não 
obstante ser o Bmsil porte do Código Bustamante, oom 
base em cujo artigo 432 sentença arbitral proferida cm 
outro país americano que o tenha ratificãdo poded ser 
recoohecida no Bmsil. ainda que nio tenha sido homolo
gada no pais de origem. Sio quinze os ootros Estados
Partes do Código. 

Solicitado pela Consultcria Jurídica deste Minis
t&io a emitir parocer, a titulo de oolabomçio, som a 
presente Convençio Jnterunericana diante da sistemáti
ca jurldica vigente no Bmsil. o Departamentu de Dúoito 
lnlemacional da Faculdade de Dimto da Universidade 
de Sio Paulo apontou unicamente a situaçlo referida oo 
pan\gmfo acima. Entretanto, embom esse aspecto possa 
limitar o alcance de sua aplicaçio en"" nós. julgo não 
ser impeditivo de sua m.tif"IC&Çio, uma vez que o artigo 6 
estabelece que os proadiment:os, inclusive a oompet.ên· 
cia dos respectivos órgios judiciários, para assegurar a 
efu:ácia das sentenças, laudos arbimris e decisões juris
dicionais estrangeiros serão regulados pela lei do Estado 
em~ fa- solicilado seu annprimoiJio. Com esse disposi
tivo ficam =salvadas as exig&lcias do sistema bmsileiro." 

A Convenção sub exame tem por fmalidadc garantir eficá
cia. às sentenças e laudos arbritais proferidos fom. do espaço juris
diciooal bmsileiro, pora que possam coocretimr-se em novo Ambito. 

Se quando de sua negoclaçlo, no limiar dos anos 70, já con
figuzava malma de gemde importhlcia, boje. na oon}mtura imer
nacional que todos conhecemos, a iniciativa ganha amx~bos de ex
tremada necessidade,_ em um mundo cada vez mais integmdo e in
terdependente. 

Tm.ta-se. portanto, de acordo de grande conveni~ncia e 
opcctun.idade aos interesses nacionais, de todo coostituciona.l e 
confa-me i ordem legal bmsileira. versado em boa técnica legisla
tiva, pelo que somos pela sua aprovação. na forma do presente 
projcro de decreto legislativo. 

Sala das ComisSões, 1• de junho de 1995. ~Bernardo Ca
bral, Presidente, em exen:ício- Hugo Napoleio, Relatoc- Hum• 
berto Lucena - Emi1ia Fernandes - Romeu Tuma - Jonas PI· 
oheiro ~José Agripino ~Pedro Plva ~ Geraldo Mdo- Benedi
to da Silva ~ Marluoe Pinto - Flaviano Meio - Guilherme Pal
meira ~ Epltádo Cafeteira. 

PARECERN"359,DE19!15 

Da Comissão de Rdações Exteriores e Defesa 
Nadonal, sobn: o Projeto de Doemo Legislativo n• 
35, de 1995 (n• 419-b/94, na Cimara dos Deputados) 
que "Aprova.o texto do Acordo sobre Serviços Aé
reos, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e a República Federal da Áustria, em 
Viena, em 16 julho de 1993". _ 

Relator: Senador Flaviano Melo 
Nos termos da Constituição Federal, art. 49, I. e das dispo

sições n:gimentais pertinentes A tramitaçio. da pr(ipOsição em 
apreço, encaminba~se a esta Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional o presente Projeto de ~to Legislativo n° 
35195, que "Aprova o texto do Aoa-do sobre ServiçOs A6reos, ce
lebrado entre o Govemo da Rep:iblica Federativa do Brasil e a Re~ 
pública Federal da Áustria. em Viena, em 16 de julho de !993". 

Acompanha o texto original do acordo ora examinado ex
posiçlo de motivos do Exmo. Sr. Ministro das Relações Exterio
xes, na qual sio aiiOiadas as razões que levaram A sua negociação 
e fuma. DeS!ll manifeS!llçio, cabe destacar o seguinte: 

''O instrumento viabiliZará nos seus aspectos t6c~ 
nicas, operaciooais e econômicos, estabelecimento de 
serviços llé=lo n:guiiiiOS e dimos. de passageiros. carga 
e coneio, entre o Brasil e Áustria. a semm explorados 
por transportadores nacionais designados pelas Partes 
ContmtaDtes. 

O ACO!do, que fomraliza as n:lações bmsileiro
ausb.iacas no campo aerouáutioo, deverá facilitar a in
tensif!CaÇio do inten:Ambio bilateral mas úeas comec
cial, cuUuml e de turismo, bem como permitir o estreita
mento dos conlatos e dos conhecimentos entre os povos 
brasileiro e ausbíaoo. - -

O documento reafi!Dl& os principias e as disposi
ções constantes da Convençio de aviaçlo Civillntema
ciolllll, conclulda em Cbiago, em 7 de dezembro de 
1944, ratificada pelo Governo bmsileiro, em 8 de junho 
de 1945. 

Nos moldes dos instmmentos sobre aviaçio civil 
fmnados pelo Brasil. o ACO!do define os din:iiOs e os 
deveres das Partes Cootmntes para a exploraçio de ser
viços áreos regulates internacionais, inclusive no tocante 

_a navegação aérea, designaçio de empresas, regulamen
taçio da capacidade, tarifas. transferência de receitas e 
segurança da aviação. 

O Anexo do aconlo estabelece os Quadoos de ro
tas, que deveria balizar as operações dos transportado
= designados pelas Partos Contmtantes." 

Verifica-se ser o ato internacional aqui considerado de 
gr.m.de impJrtância ao aperfeiçoamento do sistema intcmacional 
de A viaçio Civil, sendo sua implementação efetivo progresso do 
"~ito das agentes", em tão vital setor como o das relações pos
tais entre os paises. 

. No plaoo bilateral, trata-se de importante passo no sentido de 
apri!DOl"ar as relações de aviação civil~ os países signatários. 

Conclui~se, por derradeiro, verificados ainda os aspectos da ... 
exposição de motivos, ut supra, serem inequivocas a oportunid8.~ 
de e conveni&lcia para o Brasil em aderir ao pn::sente Acon:lo so
m Serviços A6n:os, oelelrado entre o Goverilo da República Fe
derativa do Brasil e a República Federal da Áustria. em Viena, em 
16dejulbode!993. _ 

Pelo exposto somos pela aprovação do presente Projeto de 
Decreto Legislativo n° 35/95, nos termos da proposta original. 

Sala das Comissões, I" de junho de !995. ~ ~ Bernardo 
Cabral, Presidente, em exen:ício - Flaviano Melo, Relator -
Humberto Lucena - Emitia Fernandes- Romeu Tuma -Jonas 
Pinheiro -Guilherme Pahneira ~ Hugo Napoleão ~ José Agri· 
pino - Pedro Pi .. ~ Geraldo Melo ~ Beoedita da Silva ~ Mar
luoePinto.. 

PARECERN"360,DE 1995 

Da Comissão Cle Rdações ExtUiora e Defesa 
Nadonal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n' 
37, de 1995 (n° 317193, na Câmara dos Deputados), 
que "Aprova o texto dJ:l Convenção Interamericana 
sobn: Conflitos de Leis em Matéria de Adoçio de M .. 
no,.., celebrada em La Paz, em 24 de maio de 1984. 

Relatora: Senadora Marluce Pinto 
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Nos teimos da Constituição Fedem~ art. 49, I, e das dispo
sições regimenla.iS-pertiDentes à tramitação da matma constante na 
proposição em apreço. encaminha-se a esta Comissio de Relações 
Exterion:s e Defesa Nacional o presenle Projeto de Decreto Legis
lativo, que 11Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre 
Conflitos de Leis em Maoma de Adoção de Menores, celebrada 
em La Paz, em 24 de maio de 1984. 

ACOIIIpiiDha o texto original do acordo ora examinado ex
posiçlo de motivos do Exm0 Sr. Ministro das Relações Etteriores, 
na qual são arroladas as razões que levaram à sua negociaçio e fir
ma. Desta manifestaçio, cabe destacar o seguinte: 

"A Convcnçio Intera.mcricana foi elabonda antes 
da Declaraçio some prinápios sociais e jnidicos aplicll
veis à. proteçlo e ao bem-estar dos mences, visando so
memdo às pliticas em maoma de adoçio e colocaçio 
em lares substitutos, nos planos nacional e internacional 
(Resoluçio n• 41/85 da Assembléia Geral da ONU, de 
3-12-86), bem éomo das regras mlnimÃs das Nações 
Unidas- Regras de Beijin8- para administraçio da jls
tiça para menores e adolescentes (R.esoluçio n° 40133 da 
A.G. da ONU, de 29-11-85). Tais regras, acrescidas à 
Declaração some a proleção das mulheres e das crianças 
em perfodos de guena ou de urgência (Resolução n• 
3318 (XXIV) da A.G. da ONU. de 14-12-74), serviram 
de bose à Convençio relativa aos Direitos da Criança, 
aclotada pelas Nações Unidas em 20-11-89. mlif"ICilda 
pelo Govemo brasileiro em 1990. 

O Brasil. que, de há muito, precisva rever e re
pensar o instituto da adoçio de menores, encontrou no 
Caplmlo vn do Tlllllo Vlll da CouslÍIIliçio Federal de 
1988 (arts. 226-230), de forma mais candento do que no 
emmciado ~enll do art. so, os principias básicos da fami
lia. da criança, do adolescento e do idoso. A equipamção 
de cfueitos e qualificações dos filhos, prevista no § 6° do 
art. 227. complemenlada pelo § s• do mesmo artigo, 
contempla a. adoçio que. para menores e adolescentes. 
vem regrada na Lei n° 8.069, de 13-7-90 (Es~uto da 
Criança e do Adolescente). No:~ seus artigos 39 a 52. en
tre outros. é'disciplinada • adoçio plena. quer para o di
reito !ntemo. quer por estrangeiros residentes fora do 
país: adoção internacional. 

A Convenção de La Paz. ora em exarile. aplicar
se-á à adoção de menores sob as fottllllS de adoção ple
na. legitimação adotiva e outms formas afJ.ris que equi
parem o adotado à coodição de fllho cuja flliaçio esteja 
legalmente estabelecida. quando o adotante (ou adotan
tes) tiver seu domicilio, num Estado Parte e o adotado 
sua residência habin.tal noutro Estado Parte (IIIL 1 "). 

À primeira vista, em face das disposições inter
nas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que só 
prevB para a espécie, adoção plena (arts. 31 e SI), pa
receria haver conflito com o art. I 0 da Convençio, 
pela referência que ali se faz à legitimação adotiva e 
outras formas afms que equiparem o adotado à condi
ção de filho cuja filiação esteja legalmente estabeleci
da. Tal conflito, entretanto, não existe, pelos seguintes 
motivos: 

a) se o estrangeiro quiser adotar no Brasil, ficará 
subordinado à legislação interna: adcção plena, aplican
do-se-lhe as determinações da Lei n" 8.069190 e com de
cisão jlClicial a respeito, o que está cooforme o art. 3" da 
Convenção e mesmo seus arts. 4"e 12 a 19; 

b) se a adoção realizoo-se aliundi, cumpridas as 
exigências da lei local, trata-se de reconhecimento de 
julgado estrangeiro a que não se entrará no niérilO; se
melliante condição de nosso jus posltum atende ao que 
está no art. SO da Convenção, niio se podendo invocar 
exceçio de instimição desconhecida." 

Cumpre destacar ainda que. instado a pronuociar~se sobre a 
Convençlo ora apreciada, o Departamento de Direito lntemacio
.nal da USP manifestou-se nos seguintes. tennos: 

"A Convenção, por seu objetivo precípuo de evi
tar cooflitos espaciais de leis na adoçio de menores, por 
pessoas domiciliadas ou com residência habitual no con
tinente americano, é benéfica e moralizadora. Ressaltou, 
outrossim, o descompasso dos direitos internos dos paí
ses integnmr.es da Organizaçio dos Estados Americanos 
e o fata- social preponderante na América Latina: índi
ces elevados de menoreS abandonados, carenles, onde a 
miserabilidade das coodições de vida conduzem á vio
lência, à ingestio e tráfico -de entotpecemes, não encon
trando ambiente educacional e conetivo. Reconheceu, 
assim. ser inegável que o ato generoso da adoção, ainda 
que regulamentada com camcterfsticas diferenciadas nos 
paises das Américas., merece a adesão ao texto uniformi
zador para as relações internacionais de continente, com 
as ressalvas apresentadas nesta ExPJsição de Motivos, 
em atençiio A ordem pública brasileira.' 1 

Resta patente que a Convenção de La Paz é oportuna e con
veniente aos interesses nacionais., Sendo _altamente positiva para as 
instituições de Direito Internacional Privado, sendo de resto cons
tiblcional e legaL plenamente_ compatível com o sistema jrirí_ºíco 
brasileiro e versada em boa t6cn.ica legislativa. 

Por todo o exposto, somos pela aprovação do presente Pro
jeto de Decreto Legislativo n• 037, de 1995. 

SaladasComissões,l•dej!nbode 1995. 
Bernardo Cabral. Presidente em exercício- Marluce Pin

to, Relator - Humberto Lucena - Emilia Fernandes - BeUo 
Parga - Romeu Tuma -Jonas Pinheiro - Flaviano Melo -
GuDherme Palmeira - Hugo Napoleão - José Agripino - Pe-~ 
dro Piva- Geraldo Melo- Beuedita. da Silva. 

PARECER N• 361, DE 1995 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nadonal sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 
42, de 1995 (n° 408, de 1994, na Câmara dos Deputa· 
dos) que "Aprova o texto da Convenção Interameri
cana sobre Obrigação Alimentar, conduíds. em Mon· 
tevldéu, em 15 dejulbo de 1989". 

Relator: Senador Joel Hollanda 
Conforme o disposto no art. 49, inciso I, da Constituição 

Federal. o Senha- PreSidente da Repúblia submeteu ao Congresso 
Nacional. devidamente acompanhado de exposição de motivos, o 
texto da Convenção Interamericana sobre Obbrigagaçao Alimen
tar, concluida em Montevidéu, em 15 de julho de 1989. 

Trata-se de texlO multilateral patrocinado pela Organização 
-dos E_$1ados Americanos. através da Quarta Conferência Especiali
Zada Interamericana de Direito Internacional Privado. 

A mencionada con >enção contém (trinta e três artigos) dos 
quais 10 (dez) representarn cláusulas encontráveis em todas as 
convenções elaboradas pc. !as CID lP e que., portanlO, são ampla
mente conhecidas dos Senhores Senadores. 
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A especificidade do presente acordo reside no fatO de SC re
ferir ao direito aplicável, à competência inlemacianã.l e à coopem
ção processual intemacional no que tange ao importante problema 
da prestação de alimentos. 

Quanto ao seu alcançe; o documento convencional esclare
ce que se aplica aos casos em que o credor de alimentos tem domi
cílio oo residência habitual num Estado-Parte e o domicili, resi
dência habitual, bens ou rendao em outro EstacJo...Parte, e sempre 
que se tratar de credores menOICs e de obrigações al_~entares ori
ginárias de relações mattimooiais entre côi:ij:Iges 01.1 ex-cônjuges. 

Pelo texto analisado, toda pessoa necessitada tem direito a 
receber alimentos sem distinção de nacionalidade, rn~. sexo, reli
gião, filiação, origem, sitllação migratória Ou "qualquer outro tipo 
de discriminação. - " -" " 

A referida obrigaçio alimentar, bem assim as qualidades de 
credor e devedor, são reguladas pelo direito que, a critério da auto
ridade competente, for mais favorável ao etedor de alimentos, den
tre as seguintes: 1) o direito do Estado do domicilio ou da residEn
cia habitual do credor ou 2) o direito do Estado do domicílio ou da 
residência habitual do devedor. 

o direito escolhido determina a importância do ctédio de 
alimentos, os prazos e condições para tomá-lo efetivo, os que po
dem mover a ação de alimentos em favor: do credor e as demais 
condições necessárias para o exercício do direito -a alimentos. 

Ressalte-se ainda que, sob o pooto de vista da jurisdição, são 
igualmente competeot<s pua coobcx:er das reclamações de alimentos: 

a) o juiz cu autoridade do Estado do domicilio ou residên
cia habitual do credor, 

b) o juiz ou autoridade do Estado do domicilio ou da ,,;. 
dência babitual do devedor; e 

c) o juiz ou aulõridade do EstadO OOiii o qual o devedor 
mantiver vlnados, tais como: posse de bens, recebimento de ren
das ou obtenção de beneficios econômicos. 

Havendo submissão voluntária ou tácita do réu. cutras auto
ridades judiciárias ou administrativas de outros estados também se 
tornam competentes. 

A convenção analisada institUi ainda várias (armas de cola
boração judiciária para tomar mais ágil e menos onerosa para o 
alimentando a obtenção do que lhe é necessári_o_p_ara ~breViver. 

O_ texto é, portanto, tal como as lei.S brasileims que _v~ 
matéria semelhante, claramênte favorável aos iD.teresses do credor 
de alimentos e iSto o toma compalfvel com o nosso direito interno. 

A preocupação de nossas autoridades se tem manifestado, 
conrudo, quanto à possibilidade de adotarmos um texto qu~~· 
às vezes diferentemente, da mesma matéria que foi objeto da Con
venção sobre Prestação de Alimentos DO estrangeiro, oferecida à assi
natllm dos Estados em !956,em Nova Iorque. e po<UÓS ratifiCada. 

Entretanto. o Ministério de Justiça e o Itamaraty se conven
ceram de que o fato de aderinnos ao texto de Nova_Im:que, de ca-
ráteruniversal, não nos impede de nos_dotannos ~-~ttumentos __ _ 
que nos vinculem aos países americanos que, de inOdo geraL não 
adotam a mencionada Convenção de Nova lol'que. 

Na Reunião de Ministros de Justiça do Mercosul, _realizada 
em Brasília, em 1993, considerou.: se importante o estabelecimento 
de formas mais ágeis de colaboração judiciária eDtre os parceiros 
daquele grupo regional. para que o Tratado de Assunção produza 
os bons efeitos que dele se espera. 

Consideramos que estas manifestações são Válidas, que o texto 
apreciado contém princípios protetores dos iotet1:sses em causa e que 
o Brasil precisa mesmo adotar uma atitude mais ativa e participativa 
diante do novo direito ioteriiaciooal privadO interamericano. 

Somos, portanto, favoráveis à ~ação da presente _convCI!_
ção nos tennos do Projeto de DecretO-Legislalivo n° 42, de J 995. 

Sala da Co~D!issão, I' de Jwmo de 1995.- óémardo Ca
bral, Presidente em exercicio - Joel de HoDanda, Relator- Emi
Ua Femandes- Romeu Tuma -Jonas Pinheiro -Pedro Piva -
Geraldo Melo - Bcucdlta da Silva - Marluoe Pinto - Flaviano 
Melo - Gunherme Palmeira - Epitácio Cafetdra - Hugo Na
poleão -DeDo Parga. 

PARECERN'362,DE 1995 

Da Comissão· de Coosdtulção, Justiça c Cida
dania, sobre o Requerimento n°227, de 1995, "Do Sr. 
SCDador Mauro Miranda,. requerendo nos termos re
gimentais, voto de aplauso A iniciativa da CNBB pelo 
lançamento da Campanha da Fraternidade de 1995, 
que tem como tema 'A Fraternidade e os Exduídos''. 

Relator: Senador Lauro Campos 
_:Vem a esta Comissão, para exame, requerimento para que 

se fonnule voto de aplauso à iniciativa da Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil- CNBB pelo lançamento da Campanha da 
Fratemidade de 1995, que, neste ano. aborda o tema "A Fraterni
dade e os Excluídos". 

O requerimento de voto de aplauso está previsto no art. 222 
do Regimento Inremo do Senado Federal sendo cabivel desde que 
"diga respeito a ato pqblico ou acontecimento de alta significação 
nacional oo. internacional". 

De- acordo com o§ 1° do supracitado artigo, o requerimen
to, após '1ido na Hora do Expediente será remetido à Coi::nissâo de 
Constiruição, Justiça e Cidadania(.-)" para que esta emita parecer 
que será lido e incluído na Ordem do Dia em duas sessões sucessi-

~ v as, conforme detemrina o § 2° do mesmo artigo. 
O requerimento em tela enquadra-se sob medida ao dispos

to no art. 222 do Regimento Interno desta Casa, baja vista ser a 
Campanha da Fratemidade um acontecimento de alta significação 
nacional, inclusive com repercussão internacional. Ao ser lançada 
anualmente is quartas-feiras de cinzas, coincidindo com o início 
da quan:sma, periodo de elevado conoeúdo religioso pua os critã
os, máxime para os católicos, o Sumo Pontífxce da Igreja Católica 
Apostólica Romana faz um pronunciamento que é divulgado na
cionalmente através das redes brasileiras de televisão. 

Ademais, o tema dessa campanha, "A Fraternidade e os.. 
Excluídos", vai ao encontro dos princípios fundamentais da 
Constituição Federal, i.nsculpidos em se~ intróitó, principal
mente no que se refere ao objetivo fun~ntal do Estado bra
sileiro. estabelecido no art. 3°, incisos me IV, da Carta Maior, 
que é "ermdicar a probreza e a marginalização e reduzir as desi
gualdades sociais e regionais'' e ''promover o bem de todos, sempre
cooceitos de origem. ta.ç.a.. sexo, cor; idade e quaisquer ootras fonnas 
de discriminação''. 

Diante do exposto, e por considerar a matéria incontro
versa quanto aos aSpectos de constitucionalidade e regimentali
dade e, no mérito, altamente merecedora de encômios, não só 
somos favoráveis a sua aprovação como também associamo
nos ao que requer seu autor, tendo em vista a relevância do as
sunto para a reflexão da sociedade brasileira, o que demonstra 
estar esta Casa sensibilizada com o drama dos marginalizados 

-de nosso Pais. 
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995."- lrls Rezende, 

Presidente- Lauro Çampos, Relator- José Bianco - Jader Bar
balho - Esperidião Amin - FranceHno Pereira- Edisoo Lobão 
~-Jefferson Peres- José Jgnácio Fe_rreira- Lúcio Alcântara -
Roberto Requíão ..: Darcy Ribeiro - Luiz Alberto - Josaphat 
Marinho - Aderoir Andrade- Carlos Patroclnio- José Fogaça 
- Bernardo Cabral- Roberto Freire -Romeu Tuma - Ronal
do CuDba Lima. 
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PARECER N" 363, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida· 
dania, sobre a Emenda n° 1, de Plenário, ao Projeto 
de Lei da Câmara o0 30, de 1994 (n° 3.578, de 1993, 
na Casa de origem), que "Transforma e cria cargos 
no Quadro de Pesooal do Conselho da Justiça Federal". 

Relator: Senador José Fogaça 
Trata~se de emenda oferecida pelo eminente Senador Jeffer

son Peres ao Projeto de Lei da Câmara n" 30, de 1994, com funda
mento na alínea d do inciso II do art. 235 do Regimento Interno do 
Senado. 

Nos termos do art. 277, ln ftne, do referido diploma regi
mental, vem a matéria novamente a esta Comissão, para aprecia
çio da emenda. 

A proposição do Senador Jeffersón Peres tem por fmalidade 
aditar dispositivo ao projeto, vedando a nomeação de parentes de 
miniStros e dirigentes do SuperiC<"Tribunàl de Justiça para investidum 
nos áU'gOS em comissão a que Si:: u~fere o projeto de lei'sob exame. 

A emenda? a nosso ver. configura aprimoramento inequívo
co do projeto, eis que, ao coibir o desvirtuamento no proVimento 
de cargos por piáticas que, ínfelizmente, ainda são moe<búciiente 
em nosso Pais, nada mais faz senão conferir concretude e densida
de normativa aos princípios constitucioD.aiS da riióralidade e da im
pessoalidade adminstrativas, nos termos do art. 37, caput, da Lei 
Fundamental. 

Assinale-se, ademais, que o conteúdo da proposição já eu
cootra ~te na legislação em vigor, nomeadamente na Lei D0 

8.868, de 14 de abril de 1994, que clispõe sobre o quadro de pes· 
soo! do TribJnal Superior Eleitoral e dos TribJnais Regionais Elei
torais. Es~i este diploma em seu art. 12: 

''Salvo se servidor efetivo de juízo oU tribunal, 
não poderá ser nomeado ou designado para cargo oo 
funçio de oonfUlDça cônjuge, companheiro ou parenle, 
até o terceiro grau civil, inclusive, de qualquer dos res
pectivos membros ou juízes em atividade." 

Como se vê, a emenda em questio expressa princípio mora
lizante que já se traduziu em norma juridica com o beneplãcito 
desta Casa, parecendo-nos, pois, razoável e conveniente que o 
mesmo tratamento seja adotado em ·caso vertente. 

Nos termos do art. 231 do Regimento Intemo, propomos o 
aperfeiçoamento da emenda sob exame. através de subemenda, de 
forma a melhor J>Iecisar seu escopo e abrangência. com inclusão 
de ressalva dos servidores que, embora se enquadrem nos termos 
genéricos da proibição, sejam ocupantes de cargo permanente do 
TribJnal, nomeados em virtude de conCUISO público. 

Em face do exposto, concluímos pelo acolhimento da 
Emenda de Plenário D0 1, com a adoção da seguinte 

SUBEMENDA 
Dê-se ao parágrafo único do art. 11) proposlo na Emenda D0 

1 a seguinte redação: 

''Não poderá ser nomeado oo designado, para os 
cargos de provimenlD em comissão de que trata o Anexo-
II desta lei, cônjuge, companheiro ou parente até o ter
ceiro grau, inclusive, de ministros e ocupantes de cargos 
de ctireção do Superior Tribunal de Justiça. salvo no 
caso de servidor efetivo admitido mediante concurso pú
blico para cargo cujo níVel de qualificação seja compati· 
vel com a função comissionada a ser exercida." 

Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. - lris .Rezende, 
Presidente- José Fogaça, Relator- Carlos Patrocínio --Josap-

hat Marinho - Roberto Reqnião ...: Esperidtão Amin - Bernar
do Cabral - Jetrersoo Peres - Edison Lobão - Hugo Napoleão 
- Ramez Tebet - Lúáo Alci.otara - Roberto Freire - Romeu 
Toma- Lauro Campos- Darcy Ribeiro- Luiz Alberto de Oli
veira -José Bianco- Ademir Andrade- José Ignácio Ferreira. 

PARECER N• 364 DE 1995 

Da Comissão de Constituição, justiça e Cida
dani~ ao Projeto de Lei da Câmara n° 33, (n° 
4.353193, na Casa de origem) de 1995, que "acrescen
ta dispositivos às Leb n•s 7 A!IZ, de 16 de juubo de 
1!186, e 8.137, de 27 de dezembro de 1990". 

Relator: Senador Jefferson Péres 

I -Relatório 

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei da Câ
mara n° 33, de 1995 (n° 4.353-B, de 1993, na Origem), de autoria 
do nobre Deputado Robson Tuma. que "acrescenta dispositivos às 
Leis n°s 7.492, de 16 de junho de 1986, e 8.137, de 27 de deum
bro de 1990'\ aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redaçio. em 7 ·6-94, com emenda de redação. 

O projeiO modifica a Lei n• 7.492, de 16 de junho de 1986. 
que defme crimes contra o sistema fma.nceiro nacional, e a Lei n° 
8.137. de 27 de dezembro de 1990, que deíme crimes contra a or
dem tn"bulária, econômica e coo.tra as relações de consumo. Nos 
dois casos, o dispositivo acrescentado tem a mesma natureza: a n::
dução da pena, de um a dois terços, para o co-autor ou participe 

. que colabore espontaneamente com as autoridades para o deslin-
damento da trama delituosa. 

11- Voto do relator 

Nio há CJ':la~quer 6bice de nablreza constitucional _ou regi
mental ao projeto. 

No mérito, Cabe assinalar a indiscutível oportunidade e pro-
priedade do projeto em apreço. Mormente nos crimes por ele al
cançados - sempre de difícil investigação- faz-se necessário dotar 
o Poder Público de instrumentos que favoreçam a sua atuação. De
tetminar uma vanragem. paia o criniliiOSo que colabore para o sa
neamento da ordem pública é, assim, medida de todo saudável. ... 

Note-se que este dispositivo encontra-já coirespondência 
nas legislações de outros. países. Cito como exemplo a França, 
onde o novo Código Penal (de 1994) detemiliia redução de pena à 
metade para o réu que interrompa as atividades criminosas e iden
tifique seus Comparsas (art. 222-43), bem como isenta. de pena o 
membro de quadrilba que. ainda antes de qualquer procedimento 
poliCW ou judicial, informe sua exiStência às autoridades compe
tentes e identifique os demais membros. 

Por todo o exposto, é o nosso Parecer pela aprovação do 
Projeto de Leida Câmara n"33, de 1995. 

Sala das Comissões, 31 de maio de 1995. - Iris Rezende, 
. J>residenle - Darcy Ribeiro Relator - José Bianco - Lúcio Al
cântara - Esperidião Amln - Roberto Requlão - Roberto 
Freire - Ramez Tebet - Jader Barbalho - José Fogaça - Jef
ferson Peres - Ronaldo Cunha Lima - Bernardo Cabral -
Lauro Cainpos- Edison Lobão -Romeu Tuma - Luiz Alberto 
- Ademlr Andrade. 

PARECERN"36S,DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 37, de 
1995 (Projeto de Lei n° 3.805, de 1993, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
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que "Altera dispositivos do Código de Processo Ci
vil, com a adoção da ação iDonitória ". 

Relator: Senador Josapbat Marinho 

Relatório 

Oriundo do Poder Executivo, o projeto de ]ei eni-exame, já 
apreciado pela Câmara_ dos Deputados, nos termos do § I G do art. 
61 da CoõstitUiÇãõ Federal, "Altem clisPOsltiVoS dO Código de 
Processo Civil, com a adoção da ação monitória". 

2. Recebeu naquela Casa parecer favorável da ComissãO de 
Constituição e Justiça e de Redação, pela coostitucionalidade. juri
dicidade, técnica legislativa e, méritn, pela aprovação. 

3. A Exposiç1o de Motivos encaminhada ao Excelentíssi
mo Presidente da República pela Comissão de Juristas que analisa 
a reforma do CPC di7. çm resUmo:- - - --------- --

"A proposta resulta de esrudos eferuados pelo Ins
tituto Brasileiro de Direito Processual e RCia Escola Na
cional de Magisiratura, com amplo apoio do Ministério 
da Justiça, que, buscando democratizar a refonna do or
denamento codificado, realizou numerosos encontros e 
simpósios. Seu texto básico, amplamente divulgado, foi 
objeto de análise de advogados, magistrados. repre
sentantes do Ministério Público e professores. 

A redaçáo ftnal do projeto foi elaborula por uma 
comissão de especialistas na matéria. sob a c<><Xdcnação 
dos Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira (presiden
te) e Athos Gusmão Carneiro, secretariada pela Desem
bargadora Fátima Nancy Anchigbi, e contou com a parti
cipação~dos professOres Ada PeUegrini Guinover, Celso 
Agrlcola Barbi, Humberto Theodoro Júnior, José Carlos 
Barl>osa Moreira, José Eduardo Carreira AlVim, Kazuo 
Watanabe e Sérgio Shaione Fabel, levadas em conside~ 
ração as iniímeras crltic:is e sugestões recebidas no am
plo debate. 

Com o objetivo de desburocratizar, agilizar e dar 
efetividade ao processo civil, a proposta introduz, no 
amai direito brasileiro, a ação monitória, que representa 
o procedimento de maior sucesso no direito europeu~ 
adaptando o· seu modelo à nossa realidade, com as caute
las qu_e a inovação recomenda. 

A fmalidade do procedimenlO monit6rio, que tem -
profundas raízes também no anugõ direito luso-brasilei
ro, é abreviar, de forma inteligente e hábil, o caminhO 
para a formação do título executivo; Controlando o ge
ralmente moroso e caro procedimento Oidinário. 

EscteVerido a propósito da conveniência de sua ado
ção entre nós, assim se manifestou o Professor Humberto 
TheodoroJúnior. 

"A tutela jurisdicional a que tem direilO o cidadão 
rtão é, nem pode ser, como adverte Cristofolini. "de 
mera afrrmação ·acadêmica, mas de realização concreta 
de direitos subjetivos", que geralmente são sacrifiC8.dos 
quando não encontram remédio expedido e económico." 
(Revist.1. f,,rense 271178) 

CHusa <ie!'ânimo ao credor o fato de possuir doeu
' •r-nto abnliz..tdo e __ de_ saber que o devedor não tem defe
.:~ a lbe opor e, mesmo assim. ter de erifrehfar -toda a 
•.·..1mplcxidnde do processo de conhecimento para, só de-
ro:s dele, obter meios para executar o inadimplente. 

Em semelhante conjq.ntura, e em outras análogas, 
i.;·"D.põc-se, a bem da parte e para prestígio da .Justiça, a 
:;.çl )Çâo. o quanto antes. de procedimento que restaure a 

velha assinação de dez dias e que a atualize com base 
noS procedimenlOs monitórios do moderno direito vi
gente na Europa." 

4. É o que cabe ressaltar no relatório, com fundamento na 
exposição de motivos. 

Apreciação 

5. Resultado do amplo debate juridico travado entre concei
tuados especialistas na matéria, a propoSiçio em exaine at"ende 
oportunamente ao clamor geral de uma prestação jurisdicional 
mais econômica. célere, simples e eficiente. - - - -

Assim. o projeto, a fim de compatibilizar o instituto com a 
lei adjetiva civil, atualiza-a, acrescentandO um capitúlo (XV) ao 
Livro IV do Código de Processo Civil, com três artigos. que são 
incluídosapósoarL 1.102. 

A adoçio óã aÇio monitória incorpora p~edimento efetivo 
do dmito europeu, adaptando-o à nossa realidade. Torna mais ágil 
e desburocratizada a formação do'título executivo, com economia 
e simplicidade, e nio afronta a Constituição. 

6. Desta forma, somos pela constitucionalidade, legalidade 
e juridicidade do presente projeto, e, quantt? ao mérito, por sua 
aprovação. 

E o parecer-
Sala das Comissões, 31 de maio de 1995.- &is Reunde, 

Presidente- Josaphat Marinho, Relator- José Ignácio F~ira _ 
- Edison Lobão- Ramez Tebei- Darcy -Ribeiro -José Fogaça 
-_Roberto Requfão- Roberto Freire- Luiz Alberto- Ademir 
Andn~de - Ronaldo Cunha Lima - Carlos Patrocínio - Ber .. 

· nardoCabral-JoséBianoo. 

PARECERN'3(i(í,DE 1995 

Da Comissão de Educação sobre os procedi .. 
meutos de apreciação do processo Diversos n° 65, de 
1995, referente ao Aviso n° 118/MC, de 17-4-95, na 
origem, do Sr. Ministro de Estado das Comunicaçõ
es, encaminhando ao Presidente do Congresso Nacio .. 
oal prQPosta de regulamento sobre o serviço de TV a 
cabo, para audi~cia e parecer do Conselho de Co
municação SociaL 

Relator: Senador José Eduardo Dutra 

I- ReJatório 

P~loAviso n° 118,de 17 de abril último, o Senhor M:inistro 
de Estado das Comunicações ei:J.caminhou ao Exm.0 Sr. Presidente 
do Congresso Nacional cópia da Portaria n°-ll9, de 13-4-95 e do 
projeto de regulamento do serviço de TV a cabo, para "audiência e 
parecer do Conselho de Comnnicação Social, órgão auxiliar do 
Congresso Nacional"._ 

O referido éncaminhamento se fez ein obediência ao dis
posto no § 2' do art. 4' da Lei n• 8-9TI, de 6-1-95, que "dispõe so
bre o serviço de TV a cabo e dá outras providências, verbis: 

_l'Art. 4o ··-··-··-··---··-·--·-······-·-··~·----··-

§ ~ As normas e regulamentações, cuja elabora
ção é atribuída por esta Lei ao Poder Executivo, só se-
rão baixadas após serem ouvidos os respectivos pare
ceres do Conselho de Comunicação Socia~ que deverá 
pronunciar-se no pmzo -de trinta dias. após o recebimen
to da consul!a. sob pena de decurso de pnzo." (destaquei l-

O Con.selbo de Comunicação SociaL previsto no art_ 224 da 
Coilstituição Federal, foi inStituído pela Lei D0 8389. de 30 de de
zembro de 1991. cujo art. zo·caput, determina, explicitamente: -
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''Art. 2° O Conselho de Comunicação Social terá 
como atribuição a realização de estudo<, J"'l'"CCl"", n=
mendações e ootras soücitações que lhe fcem enauninha
das pelo Congresso Nacional a rtspeUo do Titulo vm, 
Capítulo V, da Constiluiçào FederaL." (destoquei). 

As alíneas 1 e m do citado artigo da Lei D0 8.389/91 estipu
lam. ademais, que tal atribuição se refete, em particular, a: 

"I) outorga e renovação de concessão. permissão 
e autorização de serviços de radiodifusio sonora e de 
sons e imagens; 

m) legislação complementar quanto aos dispositi
vos constitucionais que -se referem à COID1Jnicaçio soci.al11 

O processo Diversos n' 65, de 1995, ora sob análise preli
minar, foi despachado il Comissão de Educação em 20 de abril 
transcurso, por despacho do Exm0 Sr. Presidente do Senado Fede-
ral. nos: tennos seguintes: ---------

''O expediente lido (trata-se do Aviso e seus ane
xos, que integram o DIV 65/95) será encaminhado à Co
missão de Educação, considerando as atribuições a ela 
deferidos pelo Reg:iinento Interno, uma vez que o Con
selho de Comunicação Social. embom criado, ainda não 
foi instalado. 

Tendo em vista o estabelecido no § 2° do art. 4° 
da Lei n' 8.m. de 6 de janeiro de 1995, fica aberto o 
prazo de vinte dias, contado a partir desta data, para que 
a referida Comissão se -pronuncie sobre a matéria, apli
cando-se à sua tramitação, se for o caso, o processo esta
belecido no art. 172 do Regimento Interno. 

A Presidência irá encaminhar cópia do expediente 
A Câmara dos Deputados informando sua tramitOÇiiõ 
nesta Casa." 

II- Análise dos prooedimentos 

Parece-me existirem algumas dificuldades de procedimento 
na forma pela qual a presente matéria foi encaminhada à aprociaw 
ção da Comissão de Educação. . 

Primeiramente, caberia perguntar se o encaminhamento do 
anteprojeto de regulanientaçã.o do serviço de TY a cabo nio deve
ria ter ocorrido por Meosagem do Presidente da República, único 
titular do Poder Executivo (art. 76, da O:mstituição), vez que ou
tras hipóteses de encamiDhamento - quando nio diretamente fixa
das pela Carta Magna - carecem de deliberação prévia do Senado 
(por exemplo, no caso de operações de crédito dos Estados, do 
Distrito Fedem! e dos Municípios, como-determinam os arts. 13 e 
14daResoluçãon' ll,de 1994). 

Além disso, a espécie notniat.iva utilizada para regulamen
tar a Lei em questão configura-se de todo inadequada. Os regula
mentos são atos administrativos postos em vigência por decreto, 
ou minUta de decreto se se quiser conferir-lhes caráter não defmiti
vo. As portarias, por seu turno, são, conforme Hely Lopes Meirel
les "atos administrativOs internos, f>elos quais chefes de órgãos.
expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados. •. " 
Essas são, contudo, quaestiooes minores. 

De outra parte. a Lei D0 8389/91, que insinliu o Conselho 
de Comunicação Social, não prevê qualquer outra iilstância que o 
possa Sllbstituir na circunstância- ablal- de o Conselho ainda não 
ter sido instalado. Pelo contrário, dispositivo iriequíVoco dessa Lei 
manda eleger o Conselho em sessenta dias da publicação da Lei e 
instalá-lo em trinta dias ap6s a eleição (art. So:l. 

· Assim, na medida em que a Lei n° 8389/91 foi específica 
quanto às atribuições do Conselho de ComunicãÇãõ Sociile quan-

to a sua instalação, não prevendo qualquer órgão supletivo, não 
parece cabível deferir-se matéria de sua competência ã Comissão 
de Educação do Senado. Com efeito, a lei especifica posterior sO:. 
bie Comunicação Social e seu conselho, no meu entender, derro
gou o art. 102, IV, do Regimento Interno do Senado (Resolução n° 
93, de 1970,adaptadopela Re,olução n• 18, de 1989.). 

Ressalte-se que eventual manifestação sobre o conleúdo da 
proposta, mesmo se oriunda da Comissão de Educação do Senado, 
poderia servir apenas de subsídio ao Poder Executivo, mas de for
ma alguma assumiria o peso formal de um parecer do Consellio de 
Comunicação Social, nos termos da Lei n° 8.977/95. Note-se que a 
Portaria n° 119/95-MC pede }lstamente subsídios a quaisquer inte· 
mosados na matéria. - -

FonnaJmente, portanto, a análise do documento remetido 
pelo Ministro das Comunicações não é de ccmpetência da Comis
são de Educação do Senado, mas sim, desde o advento da Lei n° 
8389/91. exclusivamente do Conselho de Comunicação Social. 
Recorde-se as :reiteradas manifestações do Senador Jutahy Maga
lbies, na 4ga Legislab.lra, quanto a essa questão de princípio e de 
observ&nda legal. 

Não se tralalldo, pois, de proposição formalmente conside
rada (art. 211. do Regimento IDI.erno), nem de competência especi
fica da Comissão de Educaçio, a aplicação dos prnros ter-se-ia 
feito em virtude de lei que se ~fere especificamente ao Conselho 
de Comunicação Sócia! e, por analogia, por força do art. 172 do 
Regimento Interno. já que não se examina "projeto" Stricto seosu. 

Permito-me concluir esta análise propondo que a Presidên
cia do Congresso Nacional: 

a:) promova, em. no máximo sessenta dias. a eleição e a iriS
talaçiO do Conselho de Comunicação Social. para. que cesse a 
inobservância continuada da Lei n° 8.389/91 e para que se possa 

··dar cumprimento ao disposto na recente Lei n' 8.977/95; 
b) .infoane o Poder Executivo ã sUgestão de se sobrestar a re

gnlamentação do serviço de TV a cabo até a iti>1alação do Conselho. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 1995. - Roberto Re

quião. Presidente - José Eduardo Outra, Relator - Enúlia F er
oandes - BeUo Parga - Gerson Camata - Carlos Wilson -
Hugo Napoleão - José Bianco - Sérgio Machado - Jefferson 
Peres - Jadcr Barbalbo - Lúcio Alcántara - Marina Silva -
Leomar Quiotanilba- Coutinho Jorge- Marluce Pinto. ~ 

PARECERN'367,DE 1995 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nadonal, :sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 225, 
de 1993 (D0 429, de 1991, na Casa de origem), que 
"Dispõe sobre o aproveitamento do excesso de con
tingente do Serviço Militar Inicial em órgãos federais 
responsáveis pelas ações de riSCalização e proteção de 
reservas .florestais". 

Relator: Senador Epitácio Cafeteira 
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei da Câ.

maran022S, de 1993 (n° 429-C/91. na Casa de origem). de lUtori.:l 

do nobre Deputado Eraldo Trindade, que "dispõe sobre o aprovei
tamento do excesso de contingente do Serviço Militar Inicial em 
órgãos federais responsáveis pelas ações de fiscalização e proteção 
de n:servas florestais". 

A propOsição, que não recebeu emendaS no prazo regimen
tal, objetiva possibilitar aos conscritos, julgados aptos na seleçãv 
iriiclal ao serviço militar e que não tenham sido destinados ã incor
pomção ou matrlcula em organização militar da ativa. a, volunta
riamente, prestar serviço militar em órgãos federais, responsáveis 
pebl f~lização do cumprimento das -~onnas sobre preservação 
âa fauna e flora e da legislação florestal e pesqueira e-m vigor. 
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O ilustre autor consigna, ainda. que serão aplicados aos mi
litares que prestaram seiViço-militar nesses órgãos federais os dis
positivos que boje D.OIInatizam. a m:ecuçãó do Serviço Militar Ini-
cial nas organizações militares .da ativa. ___ . _ _ _ 

Em sua justificativa, o Deputado aÍ1t"Illa que, do total de 
dispensados, "uma parcela de 33% é constituída por brasileiros 
aptos na seleção e que não puderam integrar as fileiras das For
ças Armadas por terem sido incluidos no excesso de contingen
te", negando-se-lhes, nesse instante, a possibilidade de servi
rem à sua Pátria. Acrescenta que Ó aproveitameiilo dos alista
dos, aptos e volunthios, excedentes ls necessidades das Forças 
Amladas para a prostaçio do Serviço Militar Inicial, nos quadros 
dos 6rgios incumbidos das ações de policiameniO llo=tal, id 
atender a. soluçlo de duas questões: propiciar aô jovem a oportuni
dade de servir à Naçio e conlribuir para a preservaçio das flores
tas brasileiras, com reflexos positivos em aspectos da Segurança 
Nacional. 

Quanto ao mérito, cabe destacar, inicialmente, que o Projeto 
ince~~m em erro conceituai ao prever a prest.açio dó Serviço Mili
tar Inicial em órgãos estmnhos às Forças Armadas. Cumpro ressal
tar que, nos lelmos do art. 1° da Lei n° 4.375/64- Lei do Serviço 
Militar-, modif!Cada pela Lei n• 4.754165, o ''Serviço Militar con
siste no exerc{cio de atividades específicas desempenhadas nas 

"Art. 6!. ( ... ) 
§ 1 o São de iniciativa exclusiVa do Presidente da 

Repíblica as leis que: 
I-( .• ) 
11- disponbam sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públi

cos na edministraçio direta e antárquica ( •• ); 
b) criaçio, estruturação e alribuições dos Ministé

rios e ÓI#oS da administração pública." 

Assim, para haver competência COilCOI'IeDtc sobre o tema, 
faz-se mister que o texto constitucional faça :n::ferBncia a um servi
ço de natumza civil e que caiba. ao Cop.gresso Nacional dispor so
bre a matma. Como tal dispositivo não existe. outta não pode ser 
nossa manifestação senão pela inconstitucionalidade do projeto em 
apreciaçio. . 

Pelo exposto, opino pela rejeiçio do Projeto de Lei da cr, 
mara n°225, de 1993. , --- - --- -

Sala da Comissão, t• de junho de 1995. - Bernardo Ca
bral, Pn:sidente em exen:fcio - Epltáclo Cafeteira, Relalor -
Emilfa Fernandes - Romeu Tuma - Jonas Pinheiro - Pedro 
Piva - Geraldo Melo - Marluce Pinto - Flanano Meio - Gui
lherme Palmeira- José Agriplno -Humberto Lucena. 

Forças Armadas- Exótcito, Marinba e Aeronáutica". O objetivo O SR. PRESIDENTE (AniOnio Carlos Valadares)- O ex-
fundamental do Serviço Militar Inicial t a fonnação e adestramen- pediente lido vai à publicaçio. 
to de R:servas, visando à possibilidade de seu futuro emprego em O SR. PRESIDENTE (AniOnio Carlos Valadares)- Fo
operações militares. E outra não poderia ser a definição de serviço · ram ellCaiDinbados à publicação pai<CereS da Comissão de Consti
militar, parecenc:Jo...nos um contra-senso qualificar como militar o -tuição, Justiça e Cidadania, concluindo favoravelmerite às seguin
exercício de atividades de natureza caracteristicamente civil. de ... tes matérias: 
competência de órgios civis -e executadOs sOb controle e comando -Requerimento n° 227, de 1995, do Senador Mauro Mira.n-
de uma estrutum civil. da. solicitando, nos termos :n::gimentais, voto de aplauso à iniciati-

Outro erro conceituai é julgar-se impedido de servir à Pátria va da CNBB pelo lançameniO da Campanba da Fraternidade de 
aquele que não teve a oportunidade de incorporar-se às Forças Ar- 1995, que tem como tema "A Fraternidade e os Excluídos"; 
madas. Há muitas ootras formas de serviço cujas atividades permi- - Emenda de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara n° 30, 
tem bem servir à Naçio. de 1994 (n• 3.578/93, na Casa de origem), que transfonna e cria 

Abstrainc:Jo...se a dencmina.çio atribuída ao oovo serviço su- cargos no Quadro de Pessoal do Conselho da Justiça Federal; 
gerido. o que identificamos é a exeaJção de ativida.des. tipicamen- - Projeto de Lei da Câmara n° 33, de 1995 (n° 4353/93, na 
te civis. que se apresentam como alternativas, ou paralelas ao ser- Casa de origem). que acrescenta dispositivos às Leis n"s 7.492, de 
viço militar, às quais se pretende conferir efeitos idênticos ao da !6 de junho de !986. e 8.!37, de 27 de dezembro de 1990; e 
prestação em Otganização Militar <lo Ativa. . - Proje10 de Lei da Chnara n• 37, de 1995 (n• 3.805/93, na 

Feita a identificação· da n:al natu:n::za do serviço, cumpre, Casa de origem), que altera dispositivos do Código de Processo 
agora. discorrer sobre os aspeclos da constitucionalidade da ini- Civil, com a adoção da ação monitória. . 
ciativa. O Requerimento n° 227. de 1995. será concluído em Ordem 

Wao apresenta~ ~~tiiuição Federal de 1988. em .nenhum do Dia da próxima sessão, nos termos do art. 222. § zo. do Regi-
de seus dispositivos, :n::ferência a um serviç-o obrigatório, ou vo- mento Interno. 
Iuntário. de natureza civil, que ~v:a eft?i~os jurídicos, seme- O Projeto de Lei da Câmara n° 30, de 1994, será incluído 
lhantes ao serviço militar obrigarório, este previsto no art. 143 de em Ordem do Dia, oportunamente. 
nossa Carta. Os Projetas de Lei da Câmara n"s 33 e 37, de 1995, ficariio 

Tampouco poder-se-ia afirmar que se trata da hipótese con- sobre a mesa, durabte cinco sessões ordinárias. parn. recebimento 
templada pelo§ 1° do art. 143- serviço militar alternativo para os de emendas. nos tennos do art. 335, n, ~do Regimento Interno. 
objetores de consciência- este já disciplinado peia Lei n• 8.239, O SR. PRESIDENTE (Antoruo Carlos Valsdaros)- Foi 
de 4 de outubro de 1991. O serviço militar alternativo. de n:spon- encaminhado à ~XIblicação parecer da Comissão de Relações Exle-
sabilidade e competência das Forças Armadas, consiste na execu- riores e Defesa Nacional, concluindo contrariamente ao Projeto de 
ção de atividades de caráternãoessencialmenle milila:r.porém. em Lei da Câmara o0 225. de 1993 (n° 429/91, na Casa de origem), 
organizações militares e em seu proveito. que dispõe sobre o aproveitamento do excesso de contingente do 

Considerando-se as conseqüências de toda ordem que advi- Serviço Militar Inicial em órgãos federais n:sponsáveis pelas açõ-
riam da aprovação deste projeto, decorrentes da obrigação do Po- es de fiscalização e proteção de reservas florestais. 
der Executivo de criar um serviço. com regras -disCíPfúiadorãS-sl- De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 254 do 
milaxes as do serviço militar, sem que haja previsão constitucional Regimento Interno, fica aberto o pmzo de quarenta e oito horas 
de sua existência, podemos afi.I'ID3I', de forma in~ívoca, que a para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Se
proposição contém em si um vício COf:tSt.itucional de iniciativa; por nado, para. que a matéria continue sua tramitação. 
opor-se às disposições do art. 61 da Constituição Federal. em parte O SR. PRESIDENTE (An10oio Carlos Valadares) - A 
transcrito abaixo: - -- -- -- Presidência -recebeu o Aviso D0 339, de 1995, de 31 de maio últi-
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mo, do Presidente do TriOOnal de CoDLas da União. encaminhando 
o Relatório das Atividades do referido Tribuoal., xefetcnte ao 1° tri
mestre de 1995. 

O expediente vai l Comissão de Fiscalização e Controle, 
para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Em 
aditamento à determinação feita em 27 de abril "6.1timo, a Presidên
cia comunica ao Plenário que, nos termos do art. 37 4, n, do Regi· 
mento Interno, determinou seja anexado ao Projeto de Lei da a. 
mara n• 118, de 1984, de iniciativa do Presidente da Reptlblica, 
que institui o Código Civil. o Projeto de Lei da Câmara n° 68, de 
1995, lido cm 26 de maio do corrente ano, por envolver matéria 
com ele relacionada. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada=)- Sobre 
a Mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário etit exercícíO, 
Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

GABINETE DO LÍDER DO PSDB. 

01'. PSDBII/N"919/9S 

peroo:nidos, apesar de ser uma sociedade anónima de capital fe
chado, dirigida pelo Sr. Camilo Cola, é, Da venlade, maior do que 
a Grayhound americana, uma grande empresa de transporte co
nhecida no mundo inteiro. A Viação Itapemirim. bojC, tem mais 
ônibus e percorre mais quilómetros do que a pr6pria Grayhound 
americana que era, até três anos atrás. a maior do mundo. 

Vinha dizendo. e quero acentuar nesta fala. sobre o enorme 
desenvolvimento que o Espírito SanlO teve na área portuária. Te
mos o maior complexo portuário da América Latina. No sul doEs
tado, temos o Porto de Ubu, destinado à exportação de minério de 
ferro, com um sistema oiiginal e quase úniCo no mlllldo de trans
porte desse minério, que é feito de Minas Gelais até Ubu, por ca
nos ou pipdines. 

Trata-se de um sistema de transpOrte moderno, efiCiente, 
muito barato. O minéiiõ tirado ein Mirias é lançado clentTO -ae um 
lago, misttuado à água e bombeado para o Espírito Santo. Lá, a 
água é retirada, o minériO secado e embarcado nos navios. 

Em Vitória, temos também' mais dois portos impoitaDI.es:-- O 
de Vila Velha- antigo porto de Catuaba- e o de Vitória. Logo ao 
norte de Vitória, temos um oulro COmplexo portuário que é o da 
Ponta do Tubarão e de Praia Mole; um pouco mais ao norte de Vi-

Brasllia, 2 de junho de 1995 tória, o porto de Bana do Riacho, destinado unicamente à exporta· 
Senhor Presidente, ção de celulose brasileira para o exterior. 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos termos Todos esses p:ntos juntos, para se ter uma- idéia. exportam 

regimentais. como membros titulares, os ExcelentisSímOs Senbo- hoje mais do que o porto de Santos, em São Paulo, que é o maior 
res_Depu~~· Ddemar Kusl~er. Jorge AndeX:S, Márci_o Portes, Vit- porto brasileiro exp::rtador em peso e importador em valor de mer
t6rio Medíoli, Arnaldo ~II'8. e Y eda Crusius, e. como membros cadorias que chegam do exterior, chegando a ser o dobro do porto 
suple':ltes,. os Ex~~entíSSJl:!lOS Se~ores Deputados:. H:rru~ de Santos e quase três vezes mais que o do Rio de Janeiro. 
Angbmetti e Robério ~JO·. pam ~~-m a CoDllSsao MlSta • Sem dúvida,. o Espírito Santo cõD.seguiu isso, como dizia no 
de P~. Orçam.ent_os Públicos e fiScalização, faze_n_do-~ as início, não s6 pela sua condição geográfica, mas .ilcima de rodo 
substmuçoes necessárias. pela eflciência que os capixabas foram tendo, ao longo dos tem-

Na ?P"""nidacie, reitero a V assa ExcelEncia manifestações de pos, ua operação dos portos. 
elevada estima e aproço.- Deputado Jooé Aníbal, Uderdo PSDB. As tarifas do porto de Vitória ou do complexo portuário do 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Serão Esp!rito Stullo são hoje quase SO% mais baixas do que os portos 
feitas as substituições solicitadas. de Santos, Pamnaguá e Rio de Janeiro. 

Passa-se à lista de oradores. A produtividade desses portos, de onde advém também o 
Concedo a palavr:a. ao Senador Gerson Camata. problema das tarifas mais reduzidas. faz com que grandes empre-
0 SR. GERSON CAMA TA (PMDB-ES. Pronuncia 0 se- sas importadoras e exportadoras, mesmo sediadas em São Paulo 

guinte disa.Jrso. Sem .revisão do orador.)- Sr. Presidentes, sn e ou no Rio, e muitas também do Brasil central, prefnam operar pe:::. 
Srs. Senadores, o Espírito Santo tettl alcançado nos últimos quinze los portos do Espírito Santo, em virtude de redução no pagamento 
anos um considerável desenvolvimento na ma económica. Diz-se das tarifas. Esse desenvolvimento extraordinário dos portos provo
até, embora_ os sistemaS de avaliação sejam deficientes, que tem coo, é claro, um pouco, diria eu, de ciúme, d~ inveja de empresas, 
sído o Estado que tem apresentado 0 maiOl' crescimento da renda de grupos e até de governos que operam. ou em cujos Estados há 
per capita interna, compamdo aos demais Estados brasileiros. Um portos que tinham quase que o monopólio das importações e ex
dos setores em que se tem destacado é· o setor de transporte e, de- portações brasileiras. 
pois, o setor de uso das instalações portuárias, em que 0 Espírito Recentemente, numa denúncia que, supôs se, teria sido feita 
Sanfo, pela sua condição geográfica, se tomou o maior Estado ex- pela FIA T ã Receita Federal, alguns setores da imprensa coloca
portador e importador do BrasiL ram o Espírito Santo como sendo um covil de bandidos, um porto 

Na área de e:tporta.ções. o Espírito Santo tem uma longa tra- operado por pirataS da era modema; disseram que não se pagavam 
dição. O Estado é hoje o segundo maior produtor de café do Bra- tributos. que havia contJpção, que as mercadorias entravam com 
sil, apesar de ter apenas 45541 Km2, um Estado de dimensões guias falsas pelo Estado, quase dizendo que os capixabas opera
geográficas pequenas. Por outro lado, se comPiirarmos. olhando 0 vam. um sistema '1egalizado" de contrabando oficializado. E a Re
mapa dos principais eXportadores de café do Brasil, das cinco ceita Federal, antes mesmo de ter ordenado a averiguação, publi
maiores empresas exportadoras de café. quatro são capixabas. diri- coo, por meio da impr-ensa, principalmente do Estado de São Pau
gidas e fundadas no Estado do Espírito SanlO. lo, que não petdoa o êxito do Espírito Santo, uma série de acusa-

Na áiu de transporte, de cargas ou de passageiros, o Estado ções totalmente infundadas. Abrinlm-se _vários inquéritos. __ aoS
também tem-se desenvolvido muito. Das quatro maiores: ei:npresas quais se sucedei:an\ prorrogações. Em raziO de não encontrarem 
de transporte coletivo do Brasil. as duas maiores são do Espirito motivo para as acusações feitas, eles foram acelerando as sindi
~anto. Uma delas é a Viação Itapemirim e a outra é a Viação câncias, as investigações. Depois de prorrogados, novos inquéritos 
Aguia BrancL fora.rJ;~. abertos. 

A Viação ltapemirim. um maico de eficiência e desenvolvi- E, finalmente, no fmal de semana, tivemos uma notícia alta-
mento de transporte coletivo, vai desde Pemam.b.Jco até Santiago mente ofensiva ao Estado do Espírito Santo, publicada no JornaJ 
do Cbile e, hoje em dia, em número de ônibus e de quilômetros Naàonal, TV Globo, segundo a qual descobriu-se que os Técni-
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cos do Tesouro Nacional. os lTNs, recebiam propinas para libcmr parece convincente em seu depoimento. Mas pondero e pergunto a 
carros. cuja alíquota era de 70%. pela alíquota de 32%, operaÇão im- V. Ex-: essas noticias nio surgem pa inVenção da imprensa; qual 
possível pelo volume de automóveis que chegari:t ao Espirito Santo. é a_ origem desse noticiári.Ó? Foi a Receita" Federal que os acusou'? 

Quem transmitiu à imprensa paulista e ao -Jornal Nadonal - De onde surgiu Isso? -
essa acusação contra o Estado certamenle descoohece Corilo se O SR. GERSON CAMA TA - Ilustre Senador Jefferson 
opera um porto. Os navios a caminbo do Brasil, a caminho de -um -P&es. a perglm.ta -de-V. Ex a 6 oportuna e lne ajuda na argumenta
porto. têm a programação ex.ata do dia e da hora que vão chegar; ção que apresento aqui em defesa do Estad.O do Espiiito Santo, que 
ao atracarem. eles pagam taxas de atracação onde chegam. Há vem sendo atacado de maneira quase covarde e permanente, atia
também a hora de deixar o porto. pois, em seguida, há outro navio gindo a dignidade de empresas privadas que operam no Porto de 
chegando. Vitória e de seus funcionários públicos. Essa ofensiva contra o Es-

Os Técnicos do Tesouro Nacional não liberam mercadorias. pírito Santo nasceu- segundo dizem. não há provas- de uma de· 
Na chegada do navio, eles apenas conferem as mercadori&s a. bor- núncia da FiaL O intel:essante é que-a-Fiat usa o Porto de Vitória 
do e as que são desembarcadas. fazendo, entã.o, uma coiilllDicação para exportar e importar seus automóVeis; e se foi efetivamente a 
à Alfândega. Quem libera as mercadozias importadas, quem auto-- Fiat, não se sabe o motivo~-
riza o embarque das mercadorias exportadas são os fiscais da AI- Como foi a iiD.pmlSI. paulista a que mais atacou o Espúito 
fândega e não os T&:Dicos do Tesouro Nacional No entanto, qua- Santo, .oota-se um certo cióme, visto qlle o Porto de Santos está 
renta ITN's que trabalbam no Porto de Vitória foram acusados de perdendo sua hegemonia. Acredito que as autoridades de Sio Pau-
receber propinas para legalizar automóveis de alíquota de 70% por lo ou as autoridades federais responsáveis pelo Porto de São Paulo 
32%, acusação inteirame.dte injusta, inteiramente fufundada. por- devem melhorar a produtividade, a qualidade de operação do por-
que Técnico do Tesouro Nacional não libem veículos nem qual- to. Não há necessidade de denegrir os que opetam com sincerida-
quer tipo de mercadoria importada. Ele faz apenas o trabalho de de, com honestidade. Essas noticias sempre atrapalham o nome do 
conferência das guias de importação ou das guias de exportação. porto DO mercado internacional; há dois tipos de encarregados: os 

Por isso, o Diretor do Sindicato das Empresas Exportadoras que colocam as notícias nos jornais e os que mandam suas cópias 
e Importadoras do Estado do Espírito Santo, Dr. Arthur Carlos para o exlerior; todos os escritórios de holding do exterior foram 
Gerbardt Santos, ex ...Governador do Estado do Espírito Santo, dis- invadidos com os noticiários da imprensa brasileira transmitidos 
tribuiu uma nota à imprensa que, infelizmente, s6 foi publicada por fu: aqui do Brasil. 
pela imprensa do Espírito Santo. A acusação sempre sai, a defesa - --- Trata-se, pois. de uma campaiiha- Orquestrada, bem cfuigida, 
quase nunca. Dizia a nota que as empresas despachantes que ope- feita Com algum fundamento contra o Estado do Espírito Santo. 
ram. esses navios. pagam umâ. diária, em cheque Doinina.I, quando ~ _ ~smo quando o inqu&íto, ao fmal, apura que nada houve, a notí
o Técnico do Tesauro Nacional é chamado à noite para operar um cia persiste, baseando-se novamente na mentira. Lembro-me da
navio. Ora, ningUém paga propina com cheque nominal e ainda quela frase atiibuída a Gables: •Mintir, ID.entir e mentir novamen-::. 
lança na sua contabilidade como despesa. como pagamento dessas te, pois sempre alguma coisa sobra". Penso que algo contra o &pi-
diárias dos Técnicos do Tesouro Nacional. que operam à noite. rito Santo realmente acaba f1C8Ddo na i:ncm6lia das grandes em-

E por que se Opera mais à noite do que de dia? O DETRAN presas interna.cicnais que operam no mereado de importação e ex-
do Espirlto Santo e as prefeituras da Região da Grande Vitórlit-es. portã.ção. -
tão exig"mdo das empresas operadoras dos navios e das empresas Há outr() fato intetessante: logo no início da notíCia, clizia-
importad.onls de automóveis que façam as operações de transOOrdo -sC que, como houve vazamento de que a alíquota passaria de 32% 
dos automóveis, do bordo dos navios para os armazéns alfandegá- para. 70%, os capixabas legalizaram rapidamente quatro mil auto
rios, durante a noite. Isso porque quase sempre, quando um navio móVciS. Ora. enl piiriieiio lugar, a flDl de se apurar se houve oo 
chega., ele traz de dom a três mil automóveis. Ora, dutanle o dia, não vazamento de infOrinações e descobrir qual foi a auloridacte 
cerca de quinhentas carretaS transportam autoui6Veis pelas ruas da que teria deixado vazar essa infonnação antes do dia 29, qualquer 
cidade de Vitória, atravancando terrivelmente o trânsito. Por deter- abertura de inquerito -teria que ser feitã- aqui em Brasília. O fato 
minação do Detr.an e das prefeituras, essas operaÇões são feitas à niõ tCm que Ser apurado em Vitória, pOrque Se bouvé· o va.ZameD.
noite. Por isso, os técnicos têm que trabalhar nesse horário, nos fi- to, occirieu em Brasília. 
nais de semana e recebeol a diária em cheque nominal, diária esta pre- Outra coisa: os navios têm dia e h013. marcados- pam sua 
vista em lei e lançada na contabilidade das empresas despachantes. chegada ao porto. E esses gilllldes navios tnmsportadores de dois a 

Dizer que um pagamento feito em cheque nominal, registra- quatro mil automóveis desenvolvem velocidades em tomo de 25 
do na contabilidade da empresa despachante, é uma propina é uma milhas por -bora. "Então. se algué~ no dia 26 ou 27. mesmo que 
ofensa grave ao pessoal que representa o quarto escalãO:da carreira soobesse que um navio eslaria ~DidQ_ ~ Japão trazendo automó
funcional, aliás, o primeiro escalão de baixo para. cima da Receita -VeiS: não-haveria maneira de se coiDl.l.D.icar com o seu comandante 
Federal, que são os técnicos da Receita Federal. Eles não libenun e pedir que acelere sua velocidade, a f1m. de chegar aqui mais ráPi
mer:cadorias importadas nem mercadorias expCrtadaS~ apenas con- do. Não há condições de o navio antecipar sua chegada, mesmo 
ferem as guias de carga dos navios e comunicam à Alfândega a porque ele não pode atmcar antes do dia previsto, pois os berços 
data do desembarque, o nome do navio e a especificação detalhada dos portos já estio ocupados com navios cancgando ou descane-
das mert:adorias desembarcadas. gando. De forma que mesmo se alguém soubesse dessa infOnna-

0 Sr.Jefferson Péres- V.Ex•pcrmite~me um aparte? ção, não haveria como adianlar a chegada do navio: e se isso fosse 
O SR. GERSON CAMA TA- Com muitO pi3Z.r;S<nador verdade, o local pom seapumressaocar&lcia oão6 o Espírito Santo. 

Jefferson Péres. · O trabalho dos funcionários da Receita Federal e do Serpro, 
O Sr. Jefferson Péres- Há vários dias, eu diria até que-há que é uma empresa estatal, constitui-se, para qualquer tipo de car-

várias semanas, a impierisa e a televisão noticiarii Como verdadei- ga. do acompanhamento e conferência das mercadorias que preci-
ro o fato de que um número muito grande de fiscais, ~algumas de- sam ser transferidas dos navios para os entmpostos. Esses fiscais 
zenas de funcionários federais teriani sido subornados P.8.n.l facili- que estão sendo acusados indevidamente - porque n<? inquérito 
t.ar a liberação de cargas. V. Ex• agora desmente a noticia, e me DãO-· ficou provado que teriam liberado automóveis com alíquota 
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de 32%, quando a ali quota era de 70%- não são respOlisáveis pela rem a crise que se abateu sobre suas economias. As arrecadações. 
liberação de carros, nem de mercadoria alguma. Eles são apenas tanto dos Estados quanto dos Municípios, caúam em média 40% 
conferentes; atestam a quantidade de mercadoria que estâ âlegan- desde o início da comercialização dessa safra. As vendas de má· 
do e flscalizam a tnmsfeM!lcia para os entrepostos, oilde, até 90 quinas agrícolas, ferti.l.izari.tes e demais insumos diminuíram em 
dias depois, as mercadorias- no caso os automóveis- sio libera- 60% em mlação ao ano passado. São indicações seguras de que o 
das pelos Hscais alfandegários da Receita Federal. planlio da próxima safra está defmitivamente-comprometido. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, temos, boje, no Espúi- .- A faiCnciã do setor agroperuário, causada pela falta de ren-
to Santo, 52 mil automóveis estacionados. Nenhuma fábrica de au- da no meio rural e a inadimplência dos agricultores, agride o cam-
tomóvel do mundo tem 52 mil automóveis em seus pátios; e duvi- po e lança seus reflexos corrosivos aos demais segmentos produ ti-
do que a indústria automobilística nacional, hoje, os tenha. Visi- vos. O comércio, a ag:tOmdústria e a área de seiViço já sofrem as 
tando o pátio de uma das eo:tpreSas, a Coimex, pude verificar a or- conseqüências dessa demxada, reduzindo suas atividades e a ofer
ganização e o _controle de entrada, nacionalizaçio e saída desses ta de empregos. Para melhor qualificarmos essas dificuldades, vale 
veirulos, apesar da grande quantidade de automóveis estaciooa.dos. registrar que o -complexo agroindustrial partieípa atlialmente com 

No meio dos S2 mil automóveis, a Renauh francesa colo- 60% do PIB de Goiás. sendo que, nos demais Estados da Região, 
coo, entre cerca de quatro mil caii06 de sua marca, um automóvel como Mato Grosso, esse índice é ainda maior. 
de presente para o corrodor Rubinbo Bmicbello, que corre com o O Sr. Ney Suassuoa- V. Ex• me concede um aparte? 
motor Peugeot na Ftmnda I. Pois bem, desembarcados todos es- O SR. IRIS REZENDE - Pois não, Senador. com muito 
ses carros, 40 minutos depois, essa empresa sabia que um dos car- prazer. 
ros ilio estava acompanha'do da guia própria e comUnicou imedia~ o Sr. Ney SuaSSIIDR- Essa ma 6 apenas a primeira: Uma 
tamente à Peugeot francesa, que confll'ttlOU o chassis, cor e motor vez iniciado, haverá um movimento de efeito dominó: todas as de
daquele cano. a ser enviado para São Paulo, para uso, quando esti- mais vêm a seguir. Isso significa qUe a crise- perdunirá por muito 
vesse no Bmsil, do coxrcdor Rubens BmicheUo. Vejam~ an- teDlfKl, porque, se essa área vai mal, em seguida a área industrial 
tes de a Alfândega descobrir que havia um carro a mais no meio irá mal c assim por diante. Ou o governo cuida seriamente dessa 
de 52 m..il. a empresa descobriu, comunicou à Peugeot francesa e à área.. que gera mais empregos e é importante para não congestio
Alfândega brasileira. nar as grandes cidades, ou teremos grandes problemas. Por isso, 

De modo que quem trabalha com essas camctedsticas de solidarizo-me com o discurso de V. Ex•, exlremamente oportuno 
organização, quem quer trabalhar sempre e muito tempo, quem no momento em que nossa economia oomeçil a ter um esfriamemo. 
quer prospetu nesse tipo de negócio nio recorreria a eSse tipo de O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador Ney 
fraude que inventaram e que, mesmo depois de concluído o inqué- . Suassuna. V. Ex• tem absoluta razão, uma vez que, em 1967, os 
rito, continuam atrib.Jindo não aos fiscais da alfândega, mas a ter pátios das fábricas e os depósitos das empresas com.en:iais- esta-
dos nós capixabas. vam todos abarrotados de produtos não vendidos. Bastou que vies-

Queremos que a ReceitaFoderal, no momento em que esses se a supersafra de 1987, para que. em30 dias, os pátios e depósí
inquéritos teiJD.inarem. faça não a divulgaçio de inquéritos incon- tos esvaziassem. Isso ocorreu graças ao que se produziu na área 
clusos que servem de fonte de notícias que, na verdade, atacam a a~. 
homa de todos nós capixabas, mas que divulgue clame meridiana- E fácil constatar que os problemas do meio rural, há muito, 
mente todas as conclusões. Temos a certeza de que vão mostiar superaram os limites da porteira. A- CriSe é ampla e se espalha por 
que toda a operaçio, tanto de exporta.çio como de importação, pe- todas as regiões de economia agricola. mas infelizmente se imta-
las empresas do Espírito Santo, é feita com seriedade, com hones- lou com muito mais intensidade no Centro-Oeste. Trata-se de uma 
tidade de quem quer permanocer no mercado e continuai traba- região de fronteira agr:íco~ onde os custos de -produção superam a 
Ihando pelo progresoo do Espirita Santo e do Bxasil, ou vendendo Íealidade das demais áreas da economia primária. -o, produtoreS 
as nossas mercadorias e apOrtando dólares ou ·importando merca- rurais de meu Estado, além de enfrentar os problemas nOIIDB.is da 
dorias e oferecéndo melhores condições de vida, de conforto, ba- atividade, como as oscilações climáticas, as pragas e todo o tipo de 
rateando o custo de vida para os consumidores brasileiros. intempéries, ainda sofrem. como os produtores de todo o Centro-

Em o que ti.Dba a dizer, Sr. Presidente. Oeste, com as dificuldades de escoamento e com uma estmtura de-
O SR. PRESIDEN1E (Antonio Carlos Vala.dares)- Concedo fiei ente de armazenagem para a guarda e conservação da produção 

a palavra ao proximo 0!1ldor insaito, nobre Senador !ris Rezende. regional. 
O SR. ffi!S REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte O que vivemos hoje é o resultado da falta de uma politica 

discurso.)- Sr. Presidente, Sr'"s e Srs. Senadores, a força econômi- agricola capaz de orientar o homem do campo sobre o que se espe
ca e política da r:ninba Região Centro-Oeste historicamente se sus~ ria. dele em termos de produção de soja, de milho, de anoz e dos 
tenta no vigor da atividade agropecuária.. É do catlJIX> que vem a demais produtos básicos, como ocone no restante do mundo. Sem 
produção e a riqueza verde dos grãos. É da pecuária que vem boa a defmição clam de metas para o setor, sinalizando quais os produ
parte da pujança do meio rural Venho, conb.Jdo., à tribuna desta tos que receberão incentivo a cada safra, dificilmente sairemos 
Casa para dizer que o Estado de Goiás e toda a Região Cenlro- · deste atoleiro. 
Oeste estio angustiados com a iminência de redução drástica da Contamos com os instrumentos legais necessários para at.iJJ.
sua produção agrícola, produção que atualmente é de cen:a de vin· girmos essa meta desejável e, agora. imprescindível. O caos insta
te milhões de toneladas de um total de sessenta e nove milhões de hdo no meio rural do Centro Oeste -é o resultado previsível do não 
toneladas de grãos da safra de vetão. Somente em termos de soja, cumprimento- da política de preços mínimos, definida pelo Decre
nossa principal commoditie de cxportaçio, o _Centro-OeSte res- to-Lei n° 79/66, aplicado de forma parcial e sem constância. Um 
ponde por 40% da produção nacional bom exemplo é o que acomece com o milho e a soja nos Estados 

Hoje, no entanto, a capacidade de produção agócola nio é de Goiás e Mato GrossO~~O m.illio vem sendo comercializado a 
mais sinônimo de riqueza e bem-estar social. O e~imento R$4,50 e R$5 a saca de sessenta quilos, o que significa mais de 
das comunidades interioranas é, na re&lidade. crueL Os ~w:llcípios 20% a6aixo do preço inínimo estabelecido. Da mesma forma, DO 

decretam estados de emergência pela total incapacidade -de venCe- norte do Mato GrOsso, a soja vem sendo comercializada a R$6 a 
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saca de sessenta quilos. ou seja. também 20% abaixá do preço mí
nimo. 

Para o agricultor brasileiro, o Estado age como algoz. ja
mais como estimulador do deSenvolvimento sustentado e incenti
vador da busca de maior produtividade e renda. Isso porque:. além 
da inoperância na aplicaçáo da Lei do Preço Mfnimo, que ganmte 
a renda ao produtor rural. o setor agropecuário enfrenta. nos últi
mos anos, custos fmanceiros crescentes, que vão a1ém da sua ca
pacidade de pagamento. Desde o plantio da safra que está sendo 
colhida, os encargos fmanceiros dos empréstimos ag:iiColas cresce
ram em média 50%, especialmente pela utilização da exccmda 
Taxa Referencial de Juros, a lR. 

Apenas para se ter uma idéia- Cxatã.. do que signiftcou a 1R 
aplicada ao fmanciam.ento agricola. bastã. tonlarmoS a TR estimada 
para maio de 3%. Ao analisá-la. veremos que o custo fmanceiro 
desse recurso era de 43%. Se acrescentarmos os juroS-Contnúil-ais 
de 11%, somados aos adicionais do proagro e taxas de ass~ência 
técnica,. chegaremos a um encargo fmanceiro anUal, global, supe-
rior~ 70%. • 

Juros altos e agropecuária decididamente não combinam. 
Os atuais níveis de juros da política i:nonetária afetaram demasia
damente aqueles setores que continuaram com os seus débitos 
atMlados à 1R ap6s o Plano Real, no caso, as áreas aglfcolas e ha
bitacionais. Durante todo esse tempo. usou-se a política monetária 
como instrumento de controle da demanda agregada. numa teDlali
va de frear o consumo. Como a 1R é formada a partir dos juros 
praticados no mercado fmanceiro, toma-se o indexador menoS re
comendável para o crédito agrícola. 

Trata-se de um custo inconcebível para qualquer atividade 
econômica no clima de estabilidade de ~os que se pretende 
consolidar com o Plano Real aqui no País. É impossível pretender 
uma agricultura dinâmica e competitiVa, cOirio tódos nós quere
mos, com créditos a juros extorsivos. · Em paíseS" de_senvolvidos 
que concorrem com o Brasil no mercado mundial de produtos 
agrícolas, as taxas de juros ficam emre 3 e 4%-; Dos Eslados Uni-
dos, e entte 2 e 3%, na União Européia. ---~-~ - ---

Somaram-se, assim. no campo, dois fatores defmitivos para 
a inviabi.lização da nossa atividade rural. De um lado, a Taxa Ref
erencial de Juros 1R, que-aumentoU as dívidas agrícolas em 50% 
nos últimos nove meses, e, de oolrp, a brutal diminuição dos pre
ços agr{'colas. Jamais, em tOda a história da agriculb.lra brasileira, 
houve uma queda tão brusca, num intervalo de apenas um ciclo de 
produção, da renda do campo. . 

Os preços agdcolas caíram em média 20% em relação à sa
fra anterior, sem que Iiada fosse feito para impedir a quebradeira 
pela inadimplência dos fmanciamentos rurais. 

Trata-se, portanto, de uma equação impossível, porque, em
bora tenhamos produzido uma safra recorde, estimada em 81 mi
lhões de toneladas, o que representa um acréscimo de 7 .S% em ~
lação à anterior, os produtores ficaram mais po~S: Produziu-se 
muito além da própria capacidade do setor de alavancar a produ
ção. Em compensação. nunca se ganhou tio pouco no campo. 

A receita total gerada pela colheita dos cinco principais grii
os - 31TOZ. feijão, milho,- soja. algodão - caiu de R$17 .2 bilhões 
para R$13,6 bilhões. Esta é uma conta que o homem urbano nio 
consegue entender: como se produziu mais, portanto se vendeu 
mais, e o retorno foi de R$3,6 bilhões a menos? 

Se os preços caíram. não foi apenas· par culpa do mercado 
ou da oferta abundante, mas, principalmente, porque não foram 
colocados à disposição da agropecuária brasileira os recursos ne
cessários para o·fmãncialnento da comercialização da safra 94195, 
descumprindo, mais uma vez, a lei da política de garantia dos pre-
ços mínimos. · · 

Novamente, eDrrenta-se, na área rural. um desCasamento 
enf.n:; a mceita e as dívidas dos produtores rurais, repetindo-se as 
mesmas práticas já experimentadas em sucessivos planos econô
micos. Cabe lembrar que a agriculn.na brasileira tem sido a vetda
deirn. âncora do Plano Real, contribuindo decisivamente pam a es
t.abilizaçio dos preços e, portanto, para a coo"'nçáo do proeesso 
inflacionário. Nilo podemos esquecer, entretanto. que sem renda o 
produtor rural irá falir, fteará incapaeiiado ~a oontínnar produzindo 
e a apresenlar, teimosamente, a cada ano, safras invejáveis e sur
pt=den"'s. 

Cabe aqui uma indagação que interessa não apenas ao cam
po, mas a toda a sociedade brasileira. Como o agricultor poderá 
planlar a próxima safra se, além de descapitalizAdo para autofman
ciar-se e sem -ciédito a custos cOmpatíveis com a MmUneração da 
sua atividade, ainda tiver que enfrentar o aumento abusivo do pre
ço dos insumos? No meu Estado, hoje, a mesma tonelada de adu
bo que valia em temo -de US$160 no ano passado, está no merca
do a US$210. Esses fatores, coo }I gados, colocam o agricultor num 
impasse e dificilmente terá como continuar plantando. 

Os efeitos de todos esses problemas no campo- Srts e Sts. 
Senadores -não se resumem a um simples pre}lízo na comerciali
zação da produção da safra em curso. Na realidade, silo muitos os 
gargalos que hoje inviabilizam a atividade rural. Um deles é a 
questão do armazenamento que, na minha regiio, assume propor
ções insustentáveis. Os estoques das safras passadas, atuah:neote 
armazenadas pelo Governo, silo de 8.1 milhões de toneladas, sen
do que mais da metade desse volume está depositado em annazéns 
do Centro-Oeste, ocupando espaço e dificultando o recebimento 
da safra nova. 

É bom lembrar que o produtor rural somente poderá utili
zar-se do instrumento da equivalência/produto, que foi-uma grim
de cooquista. deveJ:IlOÇ reconhecer. só poderá usufruir desse siste
ma de equivalência se puder enttegar sua colheita a armaz&ls cre
denciados pelo Governo. Registre-se ainda que a capacidade está
tica de armazenamento de grãos do País está est~o em 9 I mi
lhões de toneladai sendo que somenté 39,4 milhões de toneladas 
coc:cspondem a unidades credenciadas pelo Governo. Em Goiás, 
de um total de 1.138 armazéns gerais, apenas 438 estio credencia
dos pelo Governo para o reCebimento da safra. 

Chamo a atenção dos nobres Senadores para outro aspectõ 
igualmente preocupante dessa crise vivida pela atividade da agro
pecuária. O endividamento do setor está levando os produtores ru
rais a colocarem suas terras à venda. na tentã.tiva de gerarem re
cursos para honrar seus comprcmissos junto aos bancos. fugindo, 
assim. das execuções judiciais. para eVitar uma petda total de seu 
patrimônio. Tal fato gera uma desvalorização acentuada nos pre
ços das terras, na Região Cen~Qeste, que caíram maiS de -SO% 
do seu preço em relação ao ano anterior. Dessa maneira, o pnxiu
tor rural perde duplamente, na venda da sua produção e no valor 
do seu principal património, que é a tma. Fatalmente. esse produ
tor que nio sabe faZer maiS nada, além de plantar e produzir, en
grossará, como tem aCOntecido aO longo dos anos, em curto espa
ço de tempo. o contingente de desempregados que buscam novas 
oportunidades de trabalho no sablrado meio urbano. 

Dados como esses alertam para a importância de uma políti
ca agricola consistente em nosso País. Não p:xlemos caotinuar ge
renciando apenas a questão emergencial. sem encarar a agropecuá
ria como uma área produtiva, que exige planejamento e políticas 
públicas adequadas, que resultem em eficiência na produção e 
abastecimento da nossa sociedade. 

Felizmente, o Congresso Nacional tem revelado maior sen
sibilidade para a grande inte!rlependência existente entre a saúde 

-do campo e o equilibrio sócio-econômico do País: Foi essa cons-
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ciência. testemunhada pelos Deputados e Senadores, que motivou 
o reinicio das negociações entre tepreSentanles do Governo e a 
coordenação da Frente Parlamentar da Agricultura em tomo de so
luções para a grave situaÇio de endividamento do setor agropea.~á
rio, provOcado pela falência do modelo de ctédito que precisa ser 
mgenlemeDle substituido. 

Amanhã, novos entendiment.os OCOll'e1'io, dos quais espem
mos: ~spostas a altura da gravidade do m01:oento vivido pelo cam
po e que possam atender todo o univeao de agricultores brasilei
ros. A falta de consenso enlre Governo e produtmcs rum.is, sobre o 
principal !tem desse COD!encioso, oo seja, nmegociaçio das divi
das passadas, requer um esforço de negociaçio que somente a dis
posiçio politica do Congresso e a boo voutade demonstillda pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, atrav~ tamb6m do seu 
Ministro da Agricultura - faça-se justiça- poderio promover, res
gatando o compromisso que temos com a prodnçio agrioola. 

Já foram dados os primeiros passos para este entendimento 
com o acordo alcançado em tomo de questões como o pagamento 
imediato das indenizaçõeS do Proagrn, a suspensão da execuçio 
das dividas dos produtores rurais at6 o próximo dia 30 de junho, a 
prorrogaçio das parcelas relativas ao descasamento do Plano Coi
ler, a suspensão da cobrança dos débitos do Finam,e rural até 30 de 
julho, a prorrogaçio de 20% a 30% por um ou dois anos dos débi
tos de custeio e investimento para os segmentos at.fugidos por que
da de renda. 

Quanto aos fmanciamentos para a safra 95196, a principal 
proposta oferece a equivalência/produto para os empréstimos até 
R$30 mil, beneflciando especialmente os pcquenos produto<e&. 
Para os fmanciam.entos na faixa de R$30 mil a 150 mil reais. as ta
xas de juros seriam de 16% ao ano para as culturas de milho, fei
jio, 81TOZ, mandioca. algodio e trigo. 

Reconhecemos que chegamos até aqui graças a evidente 
disposição do Presidente Fernando Henrique Cardoso de en
contrar soluçio parei o impasse vivido pelo setor agropecuário. 
Embora a negociação global se encaminhe a bom termo, nio 
J?Odemos esquecer de aspectos relevantes de interesse regional. 
É o caso da exclusão da soja, principal produto agricola do 
Centro-Oeste, da relação de culturas a serem benefici~s pelas 
medidas em debate. Não se pode ignon.r os grandes investim.en- -
tos dos produtores ruiaís do Centre-Oeste, nos_ úhimos anos, para 
aumentar o volume das safras e corajosamente expandir as frontei
ras agócolas do. País. Desafortunadamente, o retomo do capital in
vestido está definitivamente cotDprometido pela baixa remunera
çio da produção. 

Somente nessa última safra. estima-se que os produtores ru
rais do Centro-Oeste tetio um prejuízo calculado em R$700 m.i
Ih.5es, por conta da venda de produtos a preços inferiores aos mini
mos oficiais. Preocupado com os reflexos dessa situação nio ape
nas no meio rural, mas também com suas repercussões nas econo
mias das pequenas e m&lias cidades, o PMDB nacionala~voo 
recentemente a Carta de Goiânia, em enconlro-que reuniu as lide
ranças regiOnaiS e riacionais do partido, politicas e classistas, da 
área da agricultura., para a discussio de propostas que possam Cori
tribuir para a consolidação de uma política agrícola eftciente, justa 
e duradoura para o nosso País. 

Não se trata da defesa de interesses corporativos da classe 
rural. É muito mais do que isso. O movimento do PMDB busca o 
beneficio de toda a sociedade brasileira, JX>is nellhum plano de es
tabilização econômica será viável se não fizer chegar A mesa de 
cada familia alimento saudável e barato. 

Solidários ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao 
Ministro da Agricultura, queremos somar forçar para revitalizar o 
seu compromisso de campanha para com a agriculhlra nacional. 

CremOs que não haverá futuro para o campo, caso nlo se 
solucione o grave endividamento do_ setor acumulado nos últimos 
anos. Por esse motivo defendemos a consolidação da dfvida passa
da,. inch:Isive a dívida de custeio da safra 94195, retirando-se os va
lores c;ormspondentes aos débitos indevidos, que são as parcelas 
relativas ao descasamento do Plano Collor, os jlroe: e as taxas mo
rntórias, as cobranças, a maior do Finamo Rum!. A pnlxima etapa 
seria a conversão do valor consolidado em equivalência/produto e 
a prorrogaçio de seu vencimento por um período de DO mínimo 
cinco anos. 

Não pedimos privilégios, nem perdão de dividas onntraídas 
peloo produtores. Defendemos apeuos a solnvivônci.a das ativida
des de um setor que tem a grande responsabilidade de abastecer as 
nossas cidades. Felizmente, já:- contamoS- com grandes pa.rceiros 
nessa tarefa que nio pertencem apenas ao PMDB, mas a todo$ os 
partidos politicas com assento nesta Casa, ao Govemo, ou às enti
dades classistas. 

Em recente encoo.II'O em Brasllia. formalizou-se a Freme 
Úoica da Agropecuária Brasileira, composta pelo Fórum Perma
nente dos Secretários da Agriculb.lra. pela Frente Parlamentar da 
Agricultura. e representantes das entidades de classe do setor agú
cola. como a Confoderaçio Naciooal da Agricultura. a Organiza
çio das Cooperativas Bruileiras e a Sociodade Rural Brasileira. 

Contamos agora com o foro adequado para a discussio não 
somente dos problemas urgentes que atingem o meio ruraL Reuni
dos numa dnica frente, cria-se. assim, o ambiente favori.vel que 
tanto desejamos para a discussão da futnra poKtica agricola do 
BrasiL Munidos de boa vontade e esquecidos de divergências de 

• caráter partidário-ideológico, poderemos ajldar nas negociações 
que buscam uma sa.ida para o campo. Nossos produtores foram 
claros na rejeiçio de qualquer soluçio que posse pela criaçio cu 
rcediçio de ímpostos, mas alertamm a sociedade p8l1l os riscos de 
que a inadimplência do campo leve a problemas socioeconômicos 
-e-m ouiros -Setrires, transferindo a crise ·aa área rura:rpam as demais 
atividades produtivas. 

O momento é de reflexão sobre a real capacidade dos agri
cultores e de suas cooperatiVas enfrentarem sozínbos problemas 
que fogem à sua capacidade de solução. A con,)lnblra que os cerca 
e. ·em especial, o quadro de preços incompatíveis com os custos da 
produção, impedem o pagamento de parcelas, cujo débito é ques
tionável do ponto de vista legal 

Assim, a saída é negociannos- até a exa,ustlo tOdas as saídas 
possíveis para este imposse que põe em risco a fulllr.l ofet1a de produ

- tos agó~las no Pais, com reflexos previSíveis ji. na próxima safm. 
E este o meu proounciamento, Sr. Presidente. 
~ito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. /ris Rezende, o Sr. An
tônio Carlos Valadares; Supknu de Secre~ário, deixa a 
cadeira da presidência, que i ocupada pelo Sr. Jo.ri 
Sarney, Preside1111:. 

~ O SR. PRESID_ENTE (Jos6 Samey)- Como hoje não te
mos Ordem do Dia, prosseguiremos com o Expediente. 

Sendo assim, na forma regímental, cada orador dispõe de 
20min até o fim da sessão. 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Proonncia o 

seguinte discurso. Seln revisão do orador.)- Sr. Presidente, S:r's e 
Srs. Senadores, transcorre boje o Dia Mundial do Meio Ambiente, 
data universal instituída por decisio da Conferência Mundial de 

- Meio Ambiente. realizada em Estocolmo em 1972. e a Semana 
Nacional do Meio Ambiente. instituída pelo Governo Federal do 
Brasil, em 1981. 
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O Senado teve a oportunidade de, hoje pela manhã, em ses- Em 1982, em Na:.robi, o l?rrJg.rarua J;u. Na·;:>es Unidas para 
são especial. comemorar essas datas de maneiia solene e com pro- o .Meio Ambiente ~geri~J a cri3çãtJ da Comi.'»ão M1Jlldie; do Meio -
nunciament'.)S de alto nível sobre a importância do meio ambiente Ambiente. a chamada. Comíssão t't10 Bri.JD.dtland, justa.mr.nte & 

p'U'a o desenvolvimento equilibrado e para a própria sobrevivência Presidente do Partido T:!li.N!his~ Norueguês e, depois, Primeim
d.:l. humanidade e preservação de nossos recursos naturais. Ministra da Noruega. Es$8 Con:issão foi criada em 1983 e cunhou 

Gostaria apenas de, neste momento evocar, alguns n:uucos o conceito de desenvo!vimento sustentáveL O que era o desenvol
tundamentais recentes em relação à questão ambiental no mundo e vimento sustentável? O descnYolvimmto sustentável é um concei
no Brnsil. Na verdade, em 1972, a Conferência Mundial do Meio to simples de apreender-se e, infelizmente, muito difícil de se pra
Ambiente, convocada pelas Nações Unidas, foi um marco impor- ticar com ações. porque é algo muito complexo. 
tante, na medida em que sarudiu o mun.do e o Bmsil inclusive para Esse cooceito prevê uma série de modificações na própria 
a importância desses problemas, para a importincia crescente que natureza do oosso crescimento, do nosso desenvolvimento eoonô
os cuidados com o meio am.bíente exigiam dos governos e das so- mico, do n()SS.") coiDJX)I1amento enquanto sociedade e enquanto 
ciedades de modo geraL pessoas, da nossa maneim de consumir e de nos portarmos. Tal 

É de se recordar que, naquela ~poca. a presença do Brasil conceito é justamente "aque"lc que atende às necessidades do Jm=· 
naquele. grande conclave mundial deu-se ainda na defesa de uma sente, sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras 
indu:.trialização a qualquer preço, inclusive mesmo danificando o aten~ às suas próprias necessidades". 
meio ambiente, sob o argumento de que o que importava era o Nesse ponto, há um fator de natureza ética. Se consumir
crescimento +>.conõmico, o aumento da produção e a criação de mos e exaurinnos esses recursos' naturais, se usufruhmos desses 
posios de trabalho. · ~ recursos e privan:nos as gerações futuras dos mesmos, inviabiliza-

Posteriormente se veio a verilíCar o quaittO equivocado era remos Õ desenvolVimento_ e a melhoria das condições de vida da 
esse enfoque., porque os fatos mostraram, como já "Vilibam mos- sOciedade. 
trando. que o crescimento econêmico a qualquer _preço, a expklra- A sr- Marina Silva- Permita-me V. Ex• um i parte? 
ção irracional das nossas riquezas naturais estava leVando a um tal O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Concedo o aparte a V. 
estado de perb.J.rbação do meio ambiente que tomava quase inviá- EX•, com todO o pnz.er. 
vei a sobrevivência das espécies, inclusive da espécie humana. - A Sr~' :Marina Silva- Senador Lúcio Alcântara, no seu ~ 

A partir daí, houve uma grande mobilização no mundo nunciamento, V. Ex• formuloy. uma frase muito inteligente, que 
todo, da sociedade, dos governos. dos parlamen~. das organiza- expressa tudo o que ocom::: "E muito fácil apreendei- i teorizar o 
ções não-governamentais, e a temática da defesa do meio ambien- conceito de desenvolvimento sustentável, mas é muito complicado 
te, da preservação dos nossos recursos ganhou uma importância ~ colocá-lo em prátiCa." Muitas vezes, oovimos verdadeiros tratados 
cada vez maior, inclusive no nosso País. que expressam intenções muito boas e que merecem o nosso 

Temos que prestar uma homenagem especial àqueles que, aplauso. Mas, quando isso deve ~r traduzido em políticas públi
mesmo quando levavam esse debate às últimas conseqüências, cas, em açio do cidadão comum oo do empresário na sua ativida
q:;andl· se exasperavam e até se excediam na defesa do meio am- de empresarial, há uma distorção quase que completa daquilo que 
biente. estavam. na Verdade, prestando um grande serviço, porque é tão bonito no dis~. V. Ex• está falando que, muitas vezes, 
conseguiam chamar a atenção, com suas atitudes radicais, para a isso leva ao compromisso das nossas possibilidades no futuro. Na 
gravidade do problema e a necessidade de se estabelecerem políti- sessão solene, realizada hoje pela manhã, tratoo-se dessa questão, 
cas de defesa e de preservação do meio natural. Eram. ou são, os que é chamada por um pensador, cujo nome no momento não me 
chamados "eco:. i-i.tas". "ecochatos". mas, com sua persistên,cia, SUBI recordo, de 1'tragédia dos comuns" -quando não se pensa em pro
obstinação, seu ;~Jealismo. muito contribufram, e ainda conrri- teg~ aquilo que é de todos, acaba-se cometendo a tragédia dos~ 
buem, para sacudir o ·marasmo que às vezes ~nvolve as agências muns e todos n6s pagamos por isso, sejamos inocentes ou naõ. Pa
govemamentais e a própria sociedade, em relação a assuntos dessa rabéns a V. Ex• !'<?'esta Iembmnça. 
natureza. . ~ ~ - O SR. LÚCIO ALCÁNT ARA - l,fuito obrigado pelo 

Posteriormente, nessa conferência mundial, de 1972. reali- aparte V. Ex•, que irá constar do meu discurso com grande prazer 
zada em Estocolmo, o que mais preocupava os gov_emos,_ as socie- para mim. 
dades. os países, era a chamada perspectiva· de Cs&otamento das O conceito de dese.qvolvimento sustentável busca enfrentar 
fontes de recursos naturais, tal era á utiliiação dÕ petróleo, dos re- os seguintes problemas, entre outros: primeiro, a questão do cres
çursos minerais, dos recursos vegetais e Outros, que temia~se pelo cimento populaciooal. Um exagerado crescimento populacional 
seu esgotamento. pressiona, inegavelmente. as nossas fontes de recursos naturais, 

Nessa moldura. há três ·documentos que devemos men- além de produzir, ém decorrência da ativiqade humana. uma gran~ 
cio na r como de grande importância para a Com_pre~~~!9 ~ p_!o- de _guant~ de residuos COIJ?. o~ quais a~ biosfera não pode lidar. 
h lemática do meio ambiente. São os chamados iDfonrieS OU re~ Esses resíduos vão se acumulando com grandes danos para a saú
latórios do Clube de Roma, o primeiro chamado "Limites do de e para a vida do hOIIlem. 
Crescimento", publicado em 1971, alertando justamente- para o Há ainda a grave crise urbana, com a concenb:aç!o popula
problema da elC.austão dos recursos naturais: tambéi:ii-do Clube cional em granies megalópole~ principalmente em paises em de 
C! Roma, um relatório chamado 1'Momento de Decisão", de senvolvimento, ea:u grande~ massas de pobms, de miseráveis; a 
1973, e há ainda outro do Clube de Roma. de 197&. intitulado pobreza, como grande problema a ser enfrentado e a ser vencido, 
''Por uma nova ordem internacional". Nesse último documento grandes massas de miseráveis e pCs:Soas que não tem como consu~ 
clamava-se justamecte pelo estabelecimento- de uina nova a-dem mir, não lêm educação, Dão foram instruidas. 
que visasse ao combate da pobreza, a uma revisão dos paradigmas A partir daí. apresenta-se um problema interessante, que é o 
de cresc-imento e desenvolvimento econômico e a uma melhor dis- chamado pamdoxo da pobreza. O autor demonstrou que em alguns: 
tribuição da riqueza entre as pessoas e entre os países de fama que ~os o pobre chega a produzir e, portanto, desperdiçar muitg mais 
se pudesse alcançar o desenvolvimento equilibiado, o chamado de- energia do qu~ o abastado. Uma mulher, por exemplo, na Africa. 
senvnlvimcnto sustentável. na região sub-subsaarica, caminha quilômetros para buscar lenha e 
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cozinhar numa panela de barro ao ar livre. Ela consome oito vezes 
mais energia do que uma mulher que cozinha num fogão a gás, 
numa panela de alumínio. Esse ~ o paradoxo da pobreza: o pobre 
consumindo muito mais energia do que alguém qUe tem u.riiã con
dição econômica e "social superior. 

A disparidade do coosumo de cnei!Iia: 25% da popu~ 
mundial consome 75% da energia, 75% dos metais e 60% dOs ali
mentos; essa disparidade é extremamente danosa ao equilíbrio do 
Planeta, porque estabelece, realmente, condições extremamente 
diferentes de consumo, de sobrevivência, de alimentaçio e assim 
por diante. 

Além disso. há o problema da dispooibilidade de águL Esse 
que é um bem fundamental, básico pe.ni todos nós. cada dia mais a 
evolução e a degradação do meio ambiente põem em riSCo as nos
sas fontes de abastecimento de água. 

O Sr. Ney Suassuna- V. ex• me permite wi1 aparte? 
O SR. LU CIO ALCÁNT ARA -Com lllllito prazer. Sena

dor Ney Suassu:oa. 
- O Sr. Ney Suassu.ba- V. Ex• ttata de um"tema exlrema

mente sério, não só pel1úapidez com que estio se exaurindo esses 
recursos naturais, como também pelo risco que a humanidade está 
correndo em avançar sobre florestas sem tomar os devidos cuida
dos. Estão aí o virus Ebola ou Ébola, as febres que estio surgindo 
aqui na Amazônia e em vários lugares do mundo, principalmente 
porque se está explorando o meio ambiente sem se ter os devidos 
cuidados. Isso p<?de custar muito caro à bumanidade. 

O SR. LÚCIO ALCÁNT ARA -É com prazer que recebo 
essa contribuição -de ·v. Ex•, Senador Ney Suassuna, que mos lia, 
justamente, a necessidade de ingressarmos. num chamado peóodo • 
de ttan~ição para o desenvolvimento sustentável, que proazra 
compab'bilizar a população com O cõnsumo per capita dos ICCUI'~ 
sos natUrais. Esse período de triUisição teni certOs-Pressupostos a 
serem a[eodidos. 

Essa transiçió passa por uma estabilizaçio do número de 
habitantes da Terra. pela redução da pobteu- isso é bósioo. fun
damental -, aceleraçãO do desenvolvimento tecno16gi.co, redução 
de gastos militares e preocupações econômicas e am.bieiJtais jus
tas. Numa palavra poderia.mos resuiDÍi' tudo: educação. E preciso 
echlcar para a cidadania., para convivência harmé'.lo.ica com: o meio 
ambiente. 

Não tem sentido aquele tipo de preocup4çlo bJc61ica, con
templativa. desCrita por Henry O. Thoreau em 11A Vuia nos Bos
ques'\ segundo a qual o homem apenas deveria admirar a natureza 
como um sann.tário. Na verdade, estamos inseridos nesse contexto, 
do qual devemos participar; devemos ulili.zar racionalmente esses 
recursos, de forma a permifir esse eqUilíbrio, que é fundamental 
inclusive para a nossa própria sobrevivência. 

Vinte anos depois, tivemos no Rio de Janeiro a Segunda 
Conferência Mundial do Meio Ambiente, a chamada EC0-92, e a 
preocupaçãõ já nãO -em tantO mais com a exaustão dOs mairsos na~ 
wrais, mas sobreb.Jdo com o acúmulo doo resíduos e a nossa im
possibilidade de fazer com que a biosfera os absorva e preserve a 
integridade da natureza. 

assim, buscarmos o equilíbrio, uma melhor divisão da riqueza en~ 
tre os diversos paises do mundo. Várias idéias forn.m levantadas. 
Algumas delas. pegar-se 0,7% do PIB dos países rioos para ajudar 
os vizinhos pobres; anecadar 20% dos gastos militares dunmt.e 
dez anos; cobtar~se imposto sobre a emissão Jo gás carbônico ou 

- estabelecer-se a taxa de um dólar sobre cada barril de petróleo ex
portado. Infelizmente, nenhumã dessas idéias prevaleceu, à seme-
lhança. aliás, do que aconteceu agora, recentemente - o Senador 
Eduardo Suplicy estava lá-, na Conferência Mundial pela Pobre
za, em Copenhague, quando foi lançada a idéia de se tirar um per
cehblal sobre as transações flnanceiras internacionais para que 
esse recursos viessem a constiwir um fundo pam promov~ a erra
dicação da pobreza no mundo. 

Essas conferencias são de grande valor, de grande impor~ 
tância, mas, na verdade, elas estão se ressentindo de resultados de 
orden:l priti.ca que impliquem numa melhor distribuição do desen
volvimento e da riqueza como única forma possível de se reverter 
esse estado de subdesenvolvimento, de pobreza. de degradação, 
inclusive, de populações inteiras. 

Há pouco, o Senador Iris Rez.ende falava sobre os preços de 
produtos agdcolas, fmanciamentos etc. Verificamos, em todo o 
mundo, hoje, que é cada vez maior nosso esforço de produzir e, no 
entanto, esses produtos são vendidos a preços cada vez mais bai
xos. É a chamada armadilha das commodities. Quer dizer, o nosso 
esforço não se faz acompanhar de uma justa retribuição por parte 
dos países desenvolvidos, que praticam subSídios, proteciooisnios 
etc, e nos condenam a uma espécie de pobreza quase irreversível. 

Portanto, não se pode discutir esse tema sem se falar em 
dois temas: dívida extema e comércio intemacional. A idéia, no 
caso das taxas, é taxar o que não se quer- a poluição -, e não se 
taxar o que se deseja. isto é. o emprego e a renda. 

Quando falamos em dívida externa e comén::io internacio
nal, observa.mos alguns dados que nos (rCOCUpam bastante. Em 
matéria de comércio intemaciooal, os paises desenvolvidos tomam 
t.imtas medidas de proteção que, em conseqüência, deixamos - os 
países em desenvolvimento - de recolher do comércio internacio
nal, por força de os nossos produtos não terem acesso aos países 
desenvolvidos, cerca de U:S$ 40 bilhões por ano. O montante de 
doações que os países desenvolvidos fazem aos países pobn:s, oo 
eiil desenvolvimento, é de US$ 50 bilhões por ano. Quer dizei: 
com esse tipo de comércio internacional, nunca vamos conseguir 
nos integrar realmente à economia dos países desenvolvidos. 

Em relação à dívida ex tema., existem alguns dados que real
mente nos preocupam. Na década de 80-- e esse é outro paiadoxo 
da pobreza -, os países subdesenvolvidos pagaram juros de 17% 
ao ano sobre a divida, enquanto os países desenvolvidos pagaram 
taxas de 4% ao ano. Além disso, entre 1983 e 1989. as transferên~ 
cias de recursos no sentido SuliNorte somaram US$ 241 bilhões. 

Esse é mais uJii ___ pai:adoxo da pobreza. EstamoS atolados 
nessa dívida, nessa sa.i:J.gria de recurso~ e não conseguimos mobi
lizar as somas necessárias para alavancar esse desenvolvimento 
sustentável, que seria xealmente o desejável para todos esses países e. 
sobretudo, os _púses que se encon.tr3nl em condições mais difíceis. 

Por isso, não podemos defender o crescimento zero, que se
ria congelar essa sib.laçio em que nos encontramos: paises pobres 
fadados a serem pobres o resto da vida;. países ricos destinados a 
serem ricos pelo resto da. vida. Defendemos um desenvolvimento 
sustentável que envolve a alteração dos paradigmas de desenvolvi
mento no mundo todo. Perseve:rar nesse tipo de crescimento, com 

Foi quando Dennis Meadows, em 1992, escreveu um livro 
chamado "Além dos Limites ... Já fomos a.Imn dos limites; estamos 
produzindo uma tal quantidade de residuos em deoorréncia da ati
vidade humana. que eles não são mais absorvidos, não conseguem 
ser reciclados, e, conseqüentemente, periga toda a sobrevivência, 
toda a estabilidade da biota e a sobrevivência dos seres humanos e 
de outras espécies axiiriiãis e vegetais. 

A grande fruslr.lção da Conferêru;ia Eoo-92 foi a impossibi
lidade de se conseguir recursos- adiéionais dos países .ri~. dos 
países desenvolvidos, para serem destinados aos países pobres e, 

--aumento da produção, com desenvolvimento industrial. mantendo
se os- níveis de consumo, sem alterações tecnológicas, sem altera
çlles comportamentais, sem a redução da pobreza. sem a diminui
ção das disparidades entre as pessoas e os países do mundo, é sim-
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plesmente nos. dirigirmos para um futuro que será:, realmente, tiáw O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
gico para a Humanidade, e que, de alguma maneira, foi anunciado ao nobre Senador Emandes Amorim para uma breve comunicação. 
no livro de Dennis Meadows, Além dos Limites. -- O SR. ERNANDES AMORIM (POT-RO. Para uma cc-

Segundo os estudos de Denois Meadows, teriamos 20 anos municação. Sem revisão do orador.) - Sr. PresideDte, Sr"s e Srs. 
para provocarmos a reversão desse tipo de desenvolvimento, o que Senadores, preocupa-nos bastante este momento da política mone
passaria basicamente pela educação das pessoas e pela revisão dos tária, da substituição do Presidente do Banco Central. do processo 
atuais modelos de desenvolvimento que temos no mundo todo. de escolha do seu substituto, da maneira como recebemos por par-

No Brasil de hoje, podemos dizer que já evoluímos bastante te dos representantes do Governo, quando dizem que a política 
em relação ao meio ambiente; evoluimos todos -- a sociedade, o deve co.Dtinuar da mesma_ forma e o próprio Dr. Pedro Malan af:tr-
Govemo, a imprensa, a comunidade. É evidente que há muito a se mar que não muda nada. E o que se v~ no País é uma grita dos empre
fazer ainda. Nesse particular, 6 inte.ressante mencionar-se o esfor- sários, da classe de produtores, de todos os segmentos da sociedade. 
ço do PresidetJte Fernando Henrique Canloso quando está defla- O Senado Federal tem a respoosabilidede de aprovar ou não 
grando uma série de iniciatiVas que visam a melhorar a gestão dos o nome do fub.Jro Presidente do Banco Central, o que significa. na 
nossos recursos naturais, dos parques, das estações ecológicas, das maioria das vezes, quase homologar o nome do presidente. 
unidades de conservação da natureza e da divisão dessas :n::sponsa- Tentei, mediante requerimento junto à Comissão de Assun-
bilidades com Estados e Municípios. tos Econômicos, Criar uma subcomissãO pua ouvi~ as idéi~. o 

A visita de Sua Excelência à foz do rio São Francisco tei:If ---- prograrila, o encaminhamento, o dirociona"mento do fubJro presi
ut:W! carga simbólica muito grande, porclue é u~ seqii~ncia do dente à frente do sistema monetário brasileiro. Não (oi possível 
protocolo que foi assinadô na Sudene entre o Governo federal e os dar enttada nesse documento. Sugeri que fosse criada uma subco-
govemadores para a defesa, a. preservação do rio São Francisco, o missão, até porque já veio um pacote para 6~ Senado. O fuwro -Pre
denominado rio da unidade nacionaL sidente vai dizer como vai fazer -ou encamiDhãr esse sistema. Os 

Do ponto de vista do Nordeste, lemos que nos esforçar Senadores deveriam apresentar um outro modelo pan. confrontar 
muito para que políticas ambientais decididas, firmes, -sejam com aquele e buscar, na verdade, o que a população e o setor em
implantadas ali. porque geralmente quando se fala em meio am- presaria! desejam e, quem sabe, adequar o novo modelo ao setor 
biente no Brasil fala-se muito em Mata Atlântica e em Amazô- monetário brasileiro. 
oia. No entanto, o Nordeste está sofrendo um processo de de- Ouvi com muita atenção o-"discUrso do ex-Mi.Iiistro, Se
sertificação. Os números variam riluito, mas calcula-se entre nadar !ris Rezende, e pude confirmar que a agricultura está 
236 mil e 400 mil km.2 as áreas desérticas, conce-mradãs ou difu- realmente abandonada, pois não bá dinheiro para plantar e 
sas, que fazem tomar o fururo daquela Região muito sombrio em ~ comprar a safra,_ além dO que os pfeçoS estão nluito defasados. 
termos de desertificação. Entretanto, existem iecursos. ó BNDES. por eXemplo, tem di-

Há um programa em andamento no âmbito do Governo Fe- nheiro sobrando, mas o Governo não tem dado atenção maior a 
dera! - a Conferência Nacional contra a Desertificação -. pelo esse sistema. Daí a· necessidade da fOrmaliZaÇão, perante o Se
qual está-se produzindo um documento que visa a estabelecer po- nado, de um compromisso do futuro Presidente do Banco Cen
líticas públicas no 1inbito da União para enfrentar essa questão, trai com vistas a que o sistema monetário apóie essa área, entre 
mas ela é realmente uma das que desafiam o Governo Federal e os outras. 
Governos Estaduais na busca do estabelecimento de políticas de Sendo assim, como compartilhamos do referido projeto, se-
combate à desertificação. ·remos responsáveis pela sua aprovação, pois se for um sucesso 

Neste caso. o Governo do Estado do Ceará dá um exem- será benéfico para todos. _.Caberia, então, neste momento, uma 
plo hoje, quando em Fortaleza são assinados vários documen- união dos Senadores, a fun de que seja criada uma subcomissão. 
tos, protocolos que vào desde a criação de um .parque botânico para estudar as propostas que vierem do futuro Presidente do San
numa área de manguezal, em convênio com a Petrobrás, até o co _Çentra_l e buscar uma saída para os problemas do País, princi-
estabelecimentÔ de parcerias com empresas privadas e Com a palmenle no setorde fwanças. . 
própria Federação das Ind6strias, e o cuidado especial com al- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadcii:es~ a-ssomamos. também. 
gumas manchas úmidas que existem no Estado, como a da Ser- .à tribuna, com o intuito de protestar contra o pouco caso com que 
ra da Meruoca. nas proximidades de Sobral, que precisam de estão sendo tratadas as Forças Armadas Brasileiras. 
uma ação efetiva e imediata do Governo, pata evitar a sua comple- As Forças Armadas sempre cumpriram um papel de relevo 
ta degradação. ao longo da história do Brasil. Aliás_, após a Independência de 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste Dia nosso País, -o Exército foi a-primeira inStitüíção brasileira a consti
Mundial do Meio Ambiente, na Semana Nacional do Meio Am- tuir-se com çaracterísticas genuinamente. nacionais. _Enquanto a 
biente. fazendo esta recapitulação, assinalo os marcos priilcipais Adln.inistração do novo rei.D.o independeOte, a Igieja e até mesmo a 
no passado recente da política de preservação do meio ambiente - figura do Imperador eram ainda mescladas por elementos lusita
no mundo e no Brasil, sem deixar de aludir ao esforço do Governo nos, as bostes do Exército e, logo depois, da Marinha eram fo!Dl3~ 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, dos Governos esta- das por brasileiros con~cientes e orgulhosos de sua u.icfonalidade. 
duais, das prefeituras municipais, evocando, inclusive, a passagem QuantO à Aeronáutica, essa força somCDte apareceria mais de cem 
do Presidente José Sarney pela Presidência da República. ocasião anOs depois. 
em que S. Ex• teve também o cuidado especial em relação aos pro-- A primeira missãO reservada ao Exército bfasileiro, em nos
blemas do meio ambiente, com o lrabaiho e auxílio do seu dedica- sa história. foi a de fiador da unidade nacional. Não fosse a enér
do colaOOrador, Sr. Fernando César Mesquita. Essa é uma referên- gica awação do Duque de Caxias- hoje Patrono do Exército- em 
cia que faço por uma questão de justiça e para estimular os que se favor do ImpériO e da unidade de nosso País-Continente, talvez 
envolvem nessas queslÕes a perseverar na luta pelo estabelecim.en~ hoje o Brasil não fosse o Brasil. Fosse, quem sabe, um retalho de 
to de políticas públicas que evitem a tragédia da completa degra- pequenas republiquetas subdesenvolvidas, sem recursos suficien-
dação do meio ambiente. tes para retirá-las da pobreza crônica: uma espécie de grande 

Muito obrigado, Sr. Presidente. _América Central. - -. ---
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Depois, coube aos militares, até a Segunda Guerra MundiaL ção de atendimento médico e odontológico à popllação carente e 
e~m presentes em todos os grandes acontecimentos históricos às populações indígenas. Os recrutas analfabetos e sem qualifica-
brasileiros: desde a Proclamação da Replblica., em 1889, passan- ção proftssional. quando prestam o serviço militar, têm a opormni
do pelas Revoltas Tenentistas, em 1922- as quais acabaram por dade de alfabetizmem-se e de aprenderem uma profissão. Tatn
denubar a República Velha-. at6 a deposição do ditador Geoúlio b6m 6 digno de nota o trabalho que os Balalbões de Engenharia, 
Vargas e a Redemocratização de 1945, por obra das tropas da For- principalmente do Exército, exercem na construção e na manuten
ça Expedicionária B:rasileira, que fomm combater os regimes nazi- çio de estradas e de pontes nas regiões afastadas e de difícil aces
fascistas na Europa. so. Diga-se de passagem. aliás, que a cooperação entre os Bata-

É inte!essante observar como o triste papel desempenhado lb.ões de Engenharia e o Minist«io dos Transportes deve ser farta-
pelas Forças Amladas no penodo ditatorial recente, que começa lecida, para fazer fmlle às difiCUldades que temos tido na conser
em 1964 e acaba em 1985, acaboo por obscurecer uma atuação vaçãodenossamalharodovi!ria. 
histórica que, na gra.nde maiori.il. das vezes em que se ~ foi mar- Por todos esses motivos, pelo papel primordial que destina
cada por posições em favor do avanço do País, no sentido de sua mos aos militares não somente em relação à segurança extema., 
modernização e de seu progresso. - --- -- nwf também em relaçlo a ootros pontos_ de atuação, como acaba-

Como dissemos, as Forças Armadas garantiram o Jmp&io mos de demonstrar, nio podemos assistir, de braços cruzados, ao 
contra o esfacelamento que fatalmente seria provocado pelos cau- lento declínio das Forças Armadas como instituição. Para recupe
di.Ihos locais das diversas regiões brasileiras. Depois. quando o rá-las, duas medidas fazem-se imediatas: reaparelhamento das 
I.rio se esgctou e passou a tepresentar o atraso de nossa soc:ie- Forças Armadas e recupemção salarial da tropa.. Essas constituem 
dade, as Forças Armadas estiveram à frente da Procla.maçio da as duas frentes de açio com vistas a devolver aos militares a digni
República. Quando essa mesma Repóblica transformou-se num dade penlida. 
joguete nas mãos das oligarquias agrárias de Sl.o Paulo e de Mi- Em primeiro lugar, mais recursos devem ser destinados à 
nas, que impediam o avanço do Bmsil. o Movimento Tenentista, modernizaçio dos equipamentos militares. Num mundo_em que o 
em suas várias vertemos~ provoeoo a queda da República Velha e padrio tecnológico muda à velocidade da luz. não podemos perder 
sua substituiçl'o pelo governo reformador e inchlstrializan.te de Ge- tempo nesse terreno, sob pena de passarmos a contar com Forças 
túlio Vargas. Quando, por sua vez. Getúlio Vargas converteu-se Militares totalmente obsoletas, sem nenhuma coodição de entrar 
em ditador permanente e em obstáculo l democratização do País, em combate e sem possibilidade de atuar numa guerra moderna. 
as Forças Annadas apoiaram sua deposição. Somente em 1954 e A chamada guerra eletrônica, à qual tivemos oportunidade de as-
1964, as Forças Armadas p;uecem ler deixado de lado sua vocação sistir, pela televisão, no recente conflito do Golfo Pérsico. é urila 
progressista. passando a marcar sua ~sença pela aliança com as ~ realidade presente e está a desafiai' nossa capacidade de mobiliza-
forças da reação. - - Ção IiO sentido mencionado. 

Mas nossa intenção, neste momento, não ~ discorrer sobre Igualmente, todo apoio deve ser conferido a programas im-
queslães do passado, mas sim do presente. portantes de desenvolvimento tecnológico no âmbito das Forças 

O fato é que não estâmOS â.ando às Forças Armadas uma Aniladas, seja. o programa do submarino nuclear, sob respoosabili
atenção que seja pn1p0rcional a sua importância como agentes da dade da Marinha. seja os diversos progmmas de lançamento de 
segurança externa e do desenvolvimento em um país como o oos- mísseis e de foguetes transportadores de satélites, a cargo da Aero
so: de proporções continentais e com imensos bolsões de pobreza. náutica. 
As condições para um bom funcionamento das Forças Armadas Quanto aos baixos salários da tropa, a situação é desespera-
vão sendo deterioradas, dia a dia, pela obsolescência de seus equi- dom e todas as notícias que temos som essa questão nos permi- -
pamentos e pelos baixos salários de sua tropa. tem dizer que existe um verdadeiro processo de proletariza~ 

N6s somos um·país de mais.de oito milhões de quilônietros dos militares. Segundo fontes militares, é enorme o número ~ 
quadrados. Nossas frontei:ri.s incluem uma exri:nsa faixa litorânea, proíiSsionais que desistem da carreira militar por conta da xemune
ao longo da quàl situa-se um mar te"ilorial de duzentas milhas a ração insuficiente. Muitas vocações são ceifadas pela impossibili
ser patrulhado. Além disso, em terra, h1 as chamadas fro~eiras dade do chefe de faroília militar prover sua família de fonna ade
vivas, que nos separam das populosas :regiões dos nossos vizinhos quada. Já lemos, por mais de uma vez. notícias-lia imprensa que 
do Sul, e há a inóspita linha de fronteira que co"e por Selvas e te- mostravam oficiais do Exmilo, no Rio de Janeiro, tendo de morar 
giões desabitadas no Norte e Centro-Oeste do Brasil. em favelas, em razio de não terem capacidade econômica para pa-

Certamente, um país de tal dimensão nlo pode prescindir de gar um aluguel na cidade. Bm suma, a situação fmanceira do mili
tropas bem equipadas que lhe possam garantir a segurança exler- tar, hoje em dia, pode ser coosiderada,. sem nenhuma concessão ao 
na. ~ao nos referimos sequer à possibilidade de guerra, pouco exagero, vergoahosa. 
provável numa conjuntura de paz chlradrura e de relações excelen- Sabemos, ademais, que os militares estão impedidos, por 
tes com as nações a n6s adjacentes, apesar de postularmos que os lei. de criarem sindicatos. Isso é correto, pois seria inadmissível 
militares devem estar sempre ptepamdos para essa eventualidade. que uma tropa armada pudesse entrar em greve, uma vez que uma 
Referimo-nos, Sim, aõs novos desafios que somente px1erio ser ação desse tipo representaria uma intranqüilidade muito grande 
superados com a presença marcante das Forças Aimadas em nos- para a sociedade civil. No entanto, o fato de não poderem reunir
sas fronteiras, como, IX>I' exemplo, o narootráfico e o cOntrabando se em sindicatos, aumenta a fragilidade das reivindicações dos mi
de armas e de mercadorias em geraL Embora., a rigor, fosse essa fitares, que ficam sem um instrumento forte de pressão para serem 
uma tarefa da Polícia Federal, não nos podemos iludir. a partici- oUvidos, a exemplo do que fazem outras categorias prolissíonais. 
pação das Forças Annadas é fundamental, principalmente nas Portanto, mais um motivo -para sermoS-mais sensíveis ãS neceSsí-
fromeiras kmginquas. em lugares de pooca densidade demogJáfica. dades dos militares. 

Além do mais, é conhecida a função social que as Forças Concluindo, Sr. Presidente, queremos reiterar nossa posição 
Armadas acabam por cumprir neste nosso País pobre, de imensas a favor da modemização e do reaparelhamento das Forças Arma
desigualdades regionais. Na Amazôri.ia e nas vastas regióc:S iSOla- das, bem como a favor da recuperação dos níveis salariais dessa 
das do Brasil, as Forças Armadas amiúde representam a única op- categoria, que. apesar da grande contribuição que tem dado ao 
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Brasil, pouco tem sido recompensada por seu espírito de sacrificio Por exemplo, em São Paulo, que 6 o centro dinâmico da 
e por seu patriotismo. nossa oconoDlia, registraram-se nesses llltimos dias demissões de 

Muito obrigado. cerca de 7.646 trabalhadores no comércio, segundo informa o sin-
O SR. PRESIDENTE.(José Samey)- Con=lo a palavra, dicalO do categoria. No setor metalúrgico, estima-se que nas próxi

como Líder, ao nobre Senador Epitaclo Cafeteirit. Infamo a S. mas semanas estarão em f&ias coletivas cen::a de 6.720 operários, 
Ex• de que dispõe de cinco minutos. devendo--se ressaltar que 26 metalúrgicas paulistas j.i atrasam os 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Como Li- salários dos seus 4.600 funcionárioS e 19 delas acabaram de cortar 
der.)- Sr. Presidente, ainda era Ministro deste Pais o atual Prt:si- beneficies como vale tmnsporte, vale-refeição e a distribuiçio de 
dente Fernando Henrique Cardoso, quando lançoo o seu Plano. cestas básicas. 

A nossa moeda já foi réís,-Ciuz.eiro, cruzeiro noVo, -cruzado, Ademais, o indice de inadimpl&cia vem num crescente em 
cruzado novo. URV. Entio, bJscando a realidade, oGovemo bati- todo o País. Doo meu testemunho emrelaçio 1 Paraíba e a todo o 
zoo ou registrou a moeda com o nome de Real Día 1° de julho Nordeste. Por sua vez, a Federação das Indústrias de Sio Paulo -
será o primeiro aniversário do Real. Talvez não tenha bolo, talvez FIESP, para ilustrar a gravidade do fato, O setor industrial de ele
não tenha vela, talvez não tenha nem a música ''parabéns pra tro-eletrônicos, que até o mês de abril vinha funciooaodo em plena 
você". Mas o Real, logo que nasceu, teve um enxoval. Estabele- carga, teve o seu percentual de inadimpl&lcia aumentado de 2,5% 
c-eu-se que a grafia seria RS. Prepararam as cédulas de váriaS cores naquele mês pua 10% oos dias atuais. 
com vários animais. Fizeram as. moedas. E até boje, um ~ passa- Ou seja, eS&eS são oS números de uma amostra significativa, 
do, o Real não é real, é virtual. E virtual e nio há uma lei criando o e bastam. pam que se tenha uma idéia clara do quadro pteOCUpm
Reai. Ainda estamos sob a "égide da medida provis6da. te, a_ que me antes me te feri. Exigindo, portanto. que analisemos 

o apelo que quero fazer boje, sr. Presidente, 6 nõ sentido ae..-idam.ente essa situaçio, em busca de uma sãida plausível para o 
de que V. Ex•, que é o Presidente do Congresso Naciooal, ponha processo de estabilizaçio de nossa economia. Uma solução que 
em votação a medida provisória do Real. Faço esse apelo por vá- não venha a promover um exagerado desaquecimento das ativida
rios motivos. Aqui já se votou tudo. Na pressa de limPA!' a pauta, des produtivas no País. Pois. todos- Conheciimos as mazelas que as 
votamos até a quantidade de iodo a ser colocada no saL E verdade recessões sempre nos trouxeram, sem que se resolvesse o proble
que o sal também já foi moeda. mas isso já faz muito tempo. A ma da inflação, mas, sim. alimentando-o ainda mais, configur.mdo 
moeda de hoje é o Real. o que os economistas denominam de estagflação, ou seja, estagria-

Fico a imaginar se um âia, dep::)is de doze repetições da me- ção econôm.ica combinada com altas taxas inflacionárias. 
dida provisória, o Presidente da República deixar de mandar uma Na verdade, minha preocupação e meu alerta a esse respei
nova medida provisória do Real, o que aconteceria com este País? .. to, Sr. Presidente, está vinculada a toda uma experiência dolorosa 
O Real deixaria de existir. Tudo o que foi feito e toda contabilida- dos últimos anos. PartiCUlarmente, no que se refere à implementa
de estabelecida estariam liquidados. O Real iria ficar como a vit1va ção de PQiíticas restritivas, de teor semelhante à amai, Como foi, 
?o reina. que foi sem -nurica ter sido. JX'I exemplo, especialmente o Plano Collor n com o que se agra-

Portanto, Sr. Presidente, vamos transformar em lei a Medi- vou seriamente o processo Ieeessivo no País, sem que se pudesse 
da Provisória desta moeda, que boje é forte. estável-e está sendo estancar a inflação, conforme disse antes. -
aceita em toda parte do mundo. Vamos fazer isso- antes que esta Naquela época, eu era Líder do PMDB e da OpoSição, no 
moeda complete um ano de moeda provisória. aittei que ela com- Senado. Quantas e quantas vezes leVantei minha voz, pua chamar 
plete um ano de moeda virtual- até porque oão fica bem. no resto a atenção do Governo, a respeito dos descaminhos de sua política 
l.lo mundo, falar~se que a moeda do povo brasileiro é uma moeda econômica! 
que tem o nome de real, mas existe apenas de forma provisória. EVidentemente, não iiie passa despercebidci u-nl fato aus:Pi-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra cioso, que, de certo modo, deve servir para amenizar essas preoeu~ .... 
<~•) nobre Senador Humberto' Lucena. · pações. A nossa índústria e a· economia produtiva, como um (odo, 

Nobre Sehador, V. Ex•dispõe de vinte minutoS~-- a -partir de outubro de 1992. apesar de todas as dificuldades a que 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o me referi. conseguiram empreender uma retuinbante recuperação, 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Sn e S~. Senac:lores, volto a chegando a_ deixar perplexos os analistas econômicos de dentro e 
t':;ta tri~na, a exemplo de alguns Senadores, entre os quais os Se~ de fora do Pais. 
naJores Josaphat Marinho, Geraldo Melo e João Rocha. para aler- Afmal, daquele momento em diante, pôde-se verificar coo-
ter o Governo sobre os altos juros cobrados no Pais. cretamente que o setor produtivo do País - refuo~me ao Plano 

Realmente, as condições atuais da nossa economia já come- Real- havia dado um salto de qualidade muito significativo. Des
·:am a_preocupar a todos, em face dos resultados da política mone- locando-se do âmbito paternal do Estado e mostr.mdo um dos me
: :í.ria a dotada pelo Governo, cujas restrições aó eri:dito levaram a nores níveis de endividamento do mundo, esse setor se encarregoo 
•.j:.:c se tenha hoje no País uma das mais altas taxas de juros de rur- de mostrar categoricamente que a crise do País nio se encontrava 
t(l prazo em todo o mundo, situando-nos em 3° lugar, abaixo ape- na área empresaria~ Mas que estava, como contínua a estar, emai-
nas da Rússia e do México. Países que, à diferença do BraSil. iD.~ Zada }lstamente na falência financeira do setor público. -
frentmn neste momento serissim.os problemas de desequilíbrio -- O Pfãno Real. para o qual não faltou, com justiça, o apoio 
, ··mómico e financeiro. de- tOdOs nós, especialmente pc:l~ e~genhOsidade com que os seus 

C.m-1 efeito, as taxas atuais no mercado estãO em iS% ao mentores o implementaram. conseguindo fazer declinar vertigino
r.!es. O que inegavelmente é algo escorchante, conforMe o plóprio -- sameote a inflação. veio. port=aDto, eni ótima hora. E aqui não devo 
P; .:sid.ente da República, Fernando Henrique Cardoso, afll1Dou em mais delongar-me sobre seus aspectos diferenciais. com ~Iação 
lI..."(' ente reunião da Sudene em Recife. E. logicamente, as coose- aos planos anteriores, já analisados suficientemente, mas ·sim deVo 
· ;iiênculs dessa política monCtária não podiam ser outras senão a dizer sobre a sua importância para a consolidação do referido pro
:ndução de uma onda de muitas falências, pedidos de concordata e -cesso de recuperação, demonstrada claramente nos níveis excelen
a:Jmenlo de 1esemprego, como já esti acontecendo. ~do no tes de crescimento económico yerificados a partir do lançamento 
·:,)mércio. do Plano. 
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Com efeito, em todo- o ano passado, as no5Sas empresas -Dando-se toda prioridade para que ele se desconcentre e seu nível 
conseguiram dar solidez a um processo de recuperação de suas concommcial aumente, de modo que se facilitem as medidas ordi· 
vendas, retomando, assim. suas margens históricas de lucro. O nárias de combate à inflaçio. 
Produto ln temo Bruto cresceu 5, 7%, acima do ano anterior que já Significa, enllo, ·que as pequenas e médias Clllp['esas, por 
SUIJlR=eD.dera. com o aumento desse indicador' da ordem de 4,1 %, exemplo, Dio podem ser submetidas a terem que arcar com jmos 
atingindo o valor em moeda de 1993, que 6 tn!s vezes ·o da Argen- exorbitantes no mercado fmancciro, para p:xlcrem resolver os seus 
tina e duas vezes o do México. - - - - ----- problemas de capital de giro e de investimentos. Hoje, uma peque-

Além disso, a taxa de investimento broto na economia, que na empresa está enfrentando juros da ordem de 103% ao ano, que 
é tam~m um importante indicada: econômico, chegou a 16% em dispensam maicxes comentários sobre sua_ perversidade. 
n::Jaçio ao Pm, confnmando a nítida reruperaçio dos investim.Cn- O que é mais grave é que essa situação confi~ ao mes
tos produtivos no País., que haviam declinado pam 13% no início mo tempo, uma tremenda inj.J.stiça para Com essãi empiesas. que 
desta cUcada. Devendo-se salientar, contudo, que mesmo assim representam, nada mais nada menos, do que 98.3% dos negócios 
ainda se está looge dos 25% n:gistrados na d6cada de 70, que é o registmdos no Poda, 59,4% da mão-<le-obra ocupada, 20,6% do 
nível compatível com as nossas potencialidades e oossas expecta- Produto Interno Bruto e 42% dos salários pe.gos. Pois, enquanto 
tivas. E a din!míca que se vinha imprim.iiido à nossa economia elas t&n que. amargar encargos fmanceirós iD.conceb':veis, os gnm
mostrava que seguramente poderlam.os chegar aos 20% este ano, e des grupos empresariais são beneficiados com custos fmanceiros 
mesmo um pouco mais, não fossem as xestrições da política moae- eni tomo -de 1% ao mis, atrav~s das linhas de mdito a longo pra
tária atual. zo do Banco Nacional de Desenvolvimelllo Econômico e Social 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 6 esse crescimento (BNDES). Sem falar que esses gtandes grupos, que constituem a 
que~ a meu ver, equivocadtlmeote, de xepente, vem sendo combati- grande maioria das etnJreS85 exportadoras, coo.seguem beneficiar
do como um vilio perante a sociedade. A concepção é a de que ele se também com o adiantamento dos contratos de crédito, as cha
estaria sendo demasiado. Significaria um superaquecimento do madas ACCs. para fmanciam.ento de sua produção. 
consumo e, assim. esrariamos novaiDCDte diante do perigo de uma Isso, evidentemente, nlo pode continuar por muito tempo. 
fede inflação de demanda. E o remédio a ser usado teria que. ser As fal~ncias. os pedidos de concordata, as demissões, que fllmb6m 
aquele que os manuais da Ciência Econômica indicam para esses já estio afetando alguns grandes grupos da ma comercial, como é 
casos, qual seja. promover a purgaçio do mercado, desaquecer a o caso da Casa Centro, estio levando a que as pequenas e módias 
economia. pam a inflação não tenha condições de uma recidiva. empresas ccmecem a ser inevitavelmente absorvidas pelos setores 

Ora. Sr. Presidente, Srs. Senadores, em que pese todo ores- oligopoli.zados, contribuindo para a debilitação do mercado coo
peito que tenho e todos nesta Casa ~m. pelos membros da equipe com::ncial do País, o que só contribuiiá para diftcullar ainda. mais a 
econoouca do Govemo, sabidamcntc da mais alta compet8ncia, lufll do .Governo pela estabilizAção do País. 
não me parece que proceda objetivamentc esse diagnóstico. Com- E bem verdade que, diante da grita nacional e das mobilizA
preendo a preocupação que lhes atinge, à. medida que se lembram ,. ções, que estio a reunir boje empresários e trabalhado!es, contra o 
do Plano Cruzado, que suposfllmentc teria tamb6m naufragado por absunlo das alUais taxas de juros, o Governo já eomeça a dar si
falta de uma política de juros altos que barrasse a temivel explosão nais de compreensão. Como ficou claro na recente decisio do 
do coosumo. Mas. seguramente, há elementos passos e amais a de- Conselho Monetário Nacional (CMN) de promover uma pequena 
mon.strar que as coisas não são bem assim. mdu:çio dos compllsórios dos bancos, que estavam obrigados a 

Falo, primeiramente, de uma situação histórica·,- tariias vCies recolher ao Banco Cenlral o equivalente a 15% dos seus emprésti
lembrada nesta Casa. Ou sejã, o fato de que nos últimos quan!:nta mos e, agora, tiveram esse percentual reduzido para 12%. Além 
anos de nossa histórica ec:onômica, comprovado pelas séries esta- das declarações das autoridades econômicas de que, em j.J.nbo pr6-
tísiii:as relativas aos índices de inflação e de crescimento industrial - ximo, as referidas taxas já deverão estar em declínio. 
do País, levantadas e publicadas pela Fundação Genílio Vargas OSr.NeySuassuoa-Peimito-meV.Ex.•umaparte? 
(FGV), a inflação quase que religiosamente esteve baixa, ou rclati- O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. &•, Senador 
vamente baixa, ao me;smo tempo em que se dava o aquecimento Ney Suassuna. 
de nossa economia e vico-versa. Bemoostmndo·se. desse mcxlo, O Sr. Ncy Suassuna - Nessa questão de juros e de aperto. 
que o caráter begemonicamente oligopolista de nossa economia o grande problema está sendo exatamente a combinação do com
tem se encan:egãdo de desmantelar a lógica simplista dos que atra- pulsório com o juro extorSivo. Como se não ~tasse isso. há ainda 
vés de medidas monetaristas altamente restritivas pretendem esta- o câmbio. Ainda nesta semana. eu ouvia os fabricantes de automó
bilizar a nossa economia. vei_s, no ~ !l_ Cllevrolet - que completa agora 50 anos de exis-

E boje. da mesma maneira, com lodo o crescimento noU.- l.ência-_dizer que os fabricantes estio com 100 mil canos no pátio 
vel dos últimos onze meses, a inflação ~de permanecer em e não vendetam nenhum, neste m&, lls autoriza.das. que, por seu 
tomo de 2% a 3% ao mês, o que constitui Uniã faixa de variação lado, tam.Mm. estio com mais de 100 mil C8ll'OS nos seus negócios. 
muito baixa, se comparada com a das vésperas do Plano Real que Entio. a economia praticamente parou. Ouve-se que o mesmo 
beirou -os 50%. --- --- -------- -- ----- - aroü&eceu --à-agriru}Jura- e-, agora; atinge--a indústria;-V ;-Ex,• -está.--tc.F 

Certamente, não querO dizer que um crescimento fortem.en- cando num ponto muito importante, e o com.ando central do Go
te acelerado não possa. trazer problemas para nossa economia.. vemo Federal tem de estar atento para não paralisar completamen
Mas. convenhamos em que os nossos números ainda estio muito te a economia. senão teremos -luna moeda forte com uma grande 
aquém dos que representam o avanço económico dos chamados recessão. 
Tigres Asiáticos. Estes boje apresentam taxas de investimento bru- O SR.. HUMBERTO LUCENA - Niuguém mais do que 
to da ordem de 30%. E sua renda per capita, como é o caso da V. Ex• poderia dar esse testemunho, nobre Senador Ney Suassuna. 
que se registra para a Coréia do Sul, de cerca de 7.000 d6bm:s, é Além de Senador, politico, V. Ex' é sobretudo um empresário vi
mais do que o dobro da nossa. apesar de que nas décadas de 60 e torioso em diversos setores da atividade econômica. Portanto, co-
70, este país e o nosso tinham a mesma :renda por habitante e taxas ohece o problema melhor do que eu. que sou apenas um homem 
de crescimento semelhantes. público, interessado no estudo dos problemas nacionais. V. Ex_• 

Desse modo. o Plano Real e todo o esfOIÇO compreendido bem colocou a questão ao dizer que a grande crise atual advém 
pelas medidas complementares a ele que o Governo deve encetar não só dos altos juros. mas também do problema dos compulsórios. 
neste momento não podem servir para abortar uma importante di- Ainda bem que o Governo começa a acordar, pelo menos, 
nâmica do crescimento que já vínha se consolidando. sobretudo no com relação aos compulsórios, na medida em que baixa 3% do 
sentido de permitir que o nossO mercado interno possa.~scer e que os bancos estavam recolhendo, para que se aumentem. assim, 
ser o sustentáculo básico de nossa safda para o mercado externo. os recuiSOS à disposição da economia produtiva, a fm:t de que pos-
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samos ter fmanciameo.tos mai~s. Mas isso não adianta nada, se- . diabt. e concreta do Banco Central para reverter essa situação incô-
as taxas de juros continuarem altas como estio. . _ moda de fortíssimas ~s ao ~10? 

O Sr. Rooaldo Cunha Lima - Permite~me V. Ex• um O Sr.Geraldo Melo- V.Ex•me permite um aparte? 
aparte? o -c O SR. HUMBERTO LUCENA- Concedo o aparte a V. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex' com pm· Ex'. Seoadoc Gemido Melo. 
zer. nobre Senador. O Sr. Gualdo Melo - Agradeço a oportunidade, Senador 

O Sr .. Ronaldo Cunha Lima- Nobre Senador, quero feli~ Humberto Luceoa. Desejo' associar-me ao trabalho que V. &• 
citá-lo pelo pronunciamento que faz. O nobre orador aborda um apr-esenta hoje, com pronunciamenro oportuno e importante como 
dos temas mais amais e preocupantes. Estou chegando agora do sempre o faz. Queria ponderar duas coisas: primeiro, a questão_ do 
nosso Estado, oode tive oportunidade de conversar com presiden- apoio ao Governo que deve incluir a pe.rticipa.çio no debate e na 
tes de associações, entidades de classe, associações comerciais, formulaçio de suas políticas. Seus Ministros e auxiliares putici-
clubc diretor de lojistas e comerciantes industriais, que manifesta- pam das reuniões intemas. do Poder ExecutivO e, -na.turalmente, 
ram profunda prcocupaçio com a política de juros em vigor. Eu cada um deles apresenta sua contrii:Qiçio, swu: idéias, proposiçõ-
d.iiia. do nosso entendimento, na semana passada, inclusive com o es. concordânciaa: e d.iscord.incias. Nio pertencemos ao Poder 
próprio Minislro da Fazenda. S. Ex' buscava nos lranqllilizar com Executivo, mas podemos ajudar o Presidente da Repo!blica que 
relaçio às medidas adoladas, mas não deixávamos de ter, oomo V. apoiamos, por cujo hito !orcemos- 6xito que, hoje, se confunde 
Exa faz agom., a oportunidade de manifestar essa preocupação. Por com o Sxito do Brasil- aqui, no Congresso Nacioo.al,. pois perten-
isso, somo o pronunciamento de V. Ex a aos já feitoS aqui por ou- cemos ao Poder Legislativo. que é onde podemos encontrar uma 
tros Senadores. Felicito-o pela oportunidade do seu discu.Iso. boa. politica e fommlar soluções.13m segUndo lugar, quero assina-

. O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito Qbriga.do., Sena- lar que. a meu ver, houve um excesso de dosagem na taxa de juros 
dor Ronaldo O..mha Lima: Quero deixar bem claro, como f~~ o no- que nio está cootribuindo mais pam anefocer uma demanda que 
bte Se.nadoc Gem.ldo Melo, por exemplo, no seu bri.Ihantc prooun- entrou em clara recessão; por outro lado, seria temerário que bou-
ciamento, há poucos dias, sobre o mesmo tema, que, sobrerudo o vesse uma velocidade excessiva na mduçio dessas restrições, p::rr-
Senado, onde há um ambiente mais adequado para o grande deba- que isso poderia sinalizar para a população, equivocadamente, ai
te em torno dos problemas nacionais, deve fazer reflexões mais gum tipo'de estimulo que ensejasse umamanifestaçlo inflacioná-
profundas em torno de temas como esse. B mesmo nós, que per- ria explosiva, instantin.ea que seria perigosa. Acredito que hoje a 
tencemos a Partidos que ap6iam formalmente o Governo, temos tendência dos juros é de queda. A questio é que a velocidade da 
que dar nossa conbil:uiçio, temos de trazer nossa advertência, descompressio precisa ser tal que não estimule novo surto infla. 
potque, acima dos interesses do Governo estão 0$ interesses do cionário; Jmcisa também não ser tio lenta que s6 apresente resul
País. E não podemos abdicar de sua defesa, porque costumamos tados quando todos estivermos m~ Essa é minha respeitosa 
dizer que não há. apoios incondicionais. Teinos que fazer cem que contnàuição ao importante disanso de V. Ex• no debate dessa 
o Governo escolha bem os caminhos que percone. a flDl de evitar- '"' questão que hoje preocupa todos os brasileiros. 
mos conseqüências mais danosas não s6 no plano econômico-fi- O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. Ex a pe· 
nanceiro, mas também no plano social. las suas palavras, nobre Senador Geraldo Melo. Devo dizer que a 

."No que tange às taxas de juros daagricuJt:ura, tenboum pro- visio de V. Ex•, como a miDba, é a visão dos sociais-democratas. 
jeto aprovado no Senado, que se encontra na Câmara, em que esta- Evidentemente. essa visão não pode ser a mesma dos neoliberais 
beleço taxas diferenciais de juros para pagamento dos flD8DCia- que estio aí, porque, se o oeohDeralismo ortodoxo desse certo, nio 
mentos dos pequenos e médios produtores e pequenas e médias teria havido o desastre da Venezuela. __v. Exa sabe_ que a inflação 
cooperativas, em relação aos juros praticados no resto do Pais, naquele país desceu ao máximo possível; entretanto, corno não 
pelo menos no semi-árido nordestino. houve a justa distribuição da renda nacional. o fmal foi aquele cc-

Entretanto- voltando ao disauso que fazia-, Sr. Presiden- nhecido, inclusive COUl a prisão do Presidente da Replblica., e a 
te. convenhamos que essa sinalização ainda é simb61ica, pois, na Venemcla entJ::egue a uma das crises sociais mais sérias de que se 
verdade, não poderão repreSCIJtar, na pr-ática, uma significativa re.- tem notícia na América Latina. 
dução das taxas que éontinuam. em média, em termos anuais, na De outra parte, entendo, como V. Ex• acaba de dizer, que a 
casa de 88%. Trata-se de um verdadeiro acinte, se considerarmos manipulação da taxa de jlros pelo Governo é um instrumento ade-
que, mesmo se ·elas baixassem imedia.famente para metade disso, quado e eficaz no combate à inflacio. A questão é saber dourar a 
nossas empresas, especialmente as pequenas c médias, ainda as- pilula. V. Ex• tem razão. A baixa dêve ser gra.(fual, e o reajuste das 
sim. estariam no pior dos mundos. taxas. de j.Jros deveria ser seletivo, para que determinados segmen-

Ademais, há outto aspecto que gostaria de trazer à tona c tos da economia, como é o caso das micro e pequenas empresas, 
que, a meu juízo, vem ao encontro de minba_ argumentação contta certas regiões, como o Nordeste, sobretudo seu semi-árido, tives-
a manutenção das altas taxas de juros. Trata-se do segu~e:_ as au- ~um tratamento mais ccmpatível com a realidade que repre-
torida.des cconômicas, para justificar a política monetária restritiva sentam na economia do País. 
atual, alegaram como fator preponderante o suposto crescimento Por outro lado, Sr. Presidente, há que se tocar também na 
exacerbado do consumo. Ao mesmo tempo em que, mesmo sem questão do cndividámento mobiliário interno e seu cusiD. Como se 
muita ênfase. dava-se conta da necessidade de se maQ_~_renu.s ta- vai resolver a questão dos encargos desse endividamento, se as ta
xas em níveis altos, no sentido de se evitar grande evasio de capi- xas de juros pennanccerem nesse patamar por muito tempo? 
tais e manter a atração para a volta dos que haviam saído por conta Como se sabe, o pcrfll desse endividamento é todo alinhado no 
da crise mexicana. curto prazo, forçando, assim. o Governo a alimenrar petmADente--

Pois bem, hoje, nenhum desses faton::s está_IQais !'m evidên- mente a chamada ciranda fman(:Cira para poder pagar os juros 
cia. O consumo efetivamente nunca foi exa.ccrbe.do, se ~idetar- mensais que. no momento. se situam na casa de R$3 bilhões. 
mos seus níveis históricos de pico. E; agora, nota-se_ claramente Logicamente, esse fato, que é tão grave ou mais do que a 
que está perfeitameõte contido. Já os capitais externos não Cstio -~va de um procesSo teeessivo. já seria o sUficiente para 
tão arredios. conforme atesta o mercado das Bolsas. Particular- que se l:uscasse reverter o quadro atua.l da politica monetária, for-
mente, porque o chamado efeito tequila, referente aos ~flexos ne- çando-se a baixa a~~~-da das ~ de j:Iros. Mas compreendo 
gativos da crise fmanceira mexicana, foi cfetivamente arn:fecido. que é_ justãmente_ nesse ponto que está o cerne do impasse. En-
De modo que o ingresso desses capitais no Pais voliou aos níveis quanto não se resolver a questão ftseal do País, dificilmente o se. 
em que vinham normalmente acontecendo, antes da citada crise, tor público poderá deixar de continuar induzindo as altas taxas de 
quando as taxas de juros estavam em patamar mais baixq d9 que o juros no mercaclo fmanceiro, para colocar seus tíndos_ e_ fazer, 
do momento. Logo. perguniD: o que impede uma atitude mais ime- como se sabe, a chamada rolagem da dívida intema. do País. 
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Desse modo, ao lado de clamar por medidas iniediã.tas que 
a.rrefoçam o impacto ·dessas taxas exorbitantes, fazendo-me porta
voz dos trabalhadores e dos empresários, sobretudo dos pequenos 
e médios do Nordeste, atrav6s da abertum de linhas de crulito de 
longo prazo pa.ra fmanciameitto de seu capital de giro e de investi
meatos, venho também insistir no fato de que é necessário ava.n
çarmos, como já estamos fazendo nas reformas do Eslado, particu
larmente na queslio tributária e patrimonial, com vistas ao desafo
go defmitivo das fmanças públicas do Pais, sem o que. <!1-fiC_ilm~n
te, poderemos divisar, na urgência necessária., uma perspectiva de 
verdadeira prosperidade nacional. 

Sr. Presidente, requeiro a V. Ex• que considere como lido o 
editorial de O Globo, do dia 19 de maio próximo passado, sob o 
título 't) Limite de Juros", para efeito de sua publicação em anexo 
a este prommciamento DO Diário do Congresso Nacional. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
HUMBERTO LUCENA EM SEU DISCURSO: . 

O UMITI! OOSJUROS 

A taxa de juros 6, sem dávida. um dos instrumentos mais 
poderosos de politica econômica. Nas grandes economias. os go
vernos a usam _pam induzir os agentes ~~C<?S a u~ nível de 
produção mais mtenso, ou menos. 

Os juros tam~ nc;rt,ciam o fluxo de_ capital nos grandes 
centros fmanceirOs. A Clevaçio das taxas: nos Estados U.oidos. no 
segundo semestre de 1994, foi o estopim da crise mexicana.--pois 
capitais começara.r:D. a se deslocar rapidamente para as bolsas de 
valores americanas. em detrimentos dos chamados mercados 
emergentes. 

Mas a política de juros oos países ricos envolve variações 
nominais de um a dois pontos percentuais na taxa de juros anuali· 
zada.. Na Alemanha. a taxa búica usada como n:fedncia pelo 
Bunclesbank pode ~ar de 3.5% para 4.5% ao ano, ou nos Esta
dos Unidos. o Federal Reserve talvez anuncie alta de 5% para 6%. 
e assim per diante. -

No Brasil. a superinflação cr&.ica fez com que todos se ba
biwassem a conviver com valoteS estra.tosféricos nas taxas dC-jU. 
ros. E o Governo, quaD.do precisa mexer nelas, tem que trabalhar 
nesses pata.mares. ~-isso, as iaxas--de juros brasileiros se man
tém a léguas dos padtões média; internacionais.. 

Numa economia que dá sinais de caminhar para a estabili· 
dade duradoura de preços, taxas de juros muito altas produzem. 
depois de algum tempo, mais problemas do que efeitos positivos. 

A II13lllltenção das taxas nos níveis alUais- admissíveis no 
momento em que a crise mexicana ameaçava se propagar pela 
América Latina- está. segurando .a produçlo e xetnúndo a oferta, 
em vez de expandi·la como seria necessário para ãtender a deman
da- cujos parâmetros, com o mal, não podem ser os mesmos do 
tempo do cruzeiro inflacionado. O grau de inadimpl&cia no siste
ma fmanceiro e nas tramações-COMerciais entre empxesas é um 
sintoma visivel de perigo. 

O nível do consumo ainda não permite folga no crédito. Se
ria muito bom que as importações continuassem se acomodando, e 
que as exportações não perdessem o lmpulso. AI~ disso, o inves
tidor precisa ser at:núdo de volta para as cadernetas de poupança. e 
oulros ativos fnianceira;. 

Mas para atingir o equilíbrio é necessário não exâgcr.ú' na 
dose dos juros. Caso contráriO, po4e oCorrer com a ecOnomia bra
sileira o mesmo que acootece com o cavalo do inglêS, na velha 
anedota: o animal estava quase aprendendo a viver sem comer -
mas morreu. 

As autoridades monetárias, que têm a responsabilidade de 
conduzir a ocooomia para o -cresciiD.exüO auto-Sustentável, não po-

dem desprezar os números alarmaoles da inadimplêocia. Recente
mente., o Ministro do Planeja.mento, José Serra, declarou que as ta
xas de juros tendem a cair no decorrer do tempo. O Presidente da 
República vem dando tam~m sinais de inquietação com a perma
nência dos juros em patamares demasiadamente elevados. 

Para evitar a especulação e movimentos que possam assus
tar os investidores (nacionais e estcmgeíraç), talvez fosse a hora 
de o Banco Central indicar de maneim clara, ainda que cautelosa, 

-para onde pretende levar as taxas de j.lros. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Con=io a palavra 

ao Senador Casildo Maldaner. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Omha· Lima. V. 

Ex• tem a palavra. como Lider, por cinco minutos, parn uma co
municação urgente. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Como 
Uder. Para uma comunicação urgente. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 17 próximo passado, toma
ram posse no Supremo Tribunal Federal os Exm0 s Ministros Se
púlveda Pertence e Ios6 Celso de Mello Filho. 

Naquela op:n111nidade, foram proferidos belos discursos: 
belos na forma, belos oo cooteúdo e importantes pela oportunidade. 

A saudaçio que foi feita ao Presidente CIDJx>Ssado, (>elo Mi
nistro Carlos Mário Velloso, trouxe a maiCa de um sentimento te
lúrico na evocaçlio das bandeiras, nas origens do empossado. da 
sua história de infância, da sua vida intelectuaL da sua atividade 
como advogado e da sua brilhante ascensão at6 a Presidência da 
Suprema Corte de Justiça. entremeado com conceitos juridicos 
oportunos sobre a posição e a importância. do Judiciário no instan- -

~ te e no momento de xeformas. O discurso teve ccmeço, meio e 
fun. E um ron tio bonito que caracterizru a beleza da peça orat6--
ria que ali se proferia. -

O Ministro Carlos Mário Velloso dizia, ao encerrar: 

"A vida costuma reservar para alguns momentos 
de paz; de outros, entreta.oto, ela exige mais, exige, so
brebldo, coraSein. pois sem ciiagem o homem não será 
capaz de enfrentar a vida e os seus desafios. V ale a sen
tença que GUimarães Rosa pôs na boca do jagunço Rio
baldo, que reflete' filosofia dos gerais e das minas, e os~ 
mineiros bem compreendemos e achamos de muita va
lia: 'O com:r da vida embmlha tudo, a vida é assim: es
quenta e esfria, .aperta e dat afrouxa, sossega e depois 
desinquieta. O que ela quer da gente· 6 coragem'." 

J.á o Presideote Sepúlveda Pertence, em discurso belo Iam
~ pela forma e pela oportunidade, manifesta o seritiinento-de 
justiça e a responsabilidade que todos temos neste instante, acima 
de bldo, para preservar_ a democmcia. 

Çonclui. depois dC convocar a todos para uma reflexão que 
entende ser n~sária e inadiável, nio apenas a corte e os demais 
tribunais, a; magistmdos de todas as instâncias, os advogados e o 
Mini_stériO Público, mas também todos os poderes políticos e a so
ciedade civil. que será a miDha pmocupação e o meu compn::misso. 

Por isso, Sr. Presidente, solicito à Casa sejam considerados 
como parte integrante do meu pronunciamento os discursos profe
ridos pelos Exm~ Ministros Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence, 
na oportunidade da posse, em 17 de maio próximo passado. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os discuiSOS referi

dos p:lt V. Ex• constarão dos Anais, integrando suas palavras, na 
forma do Regimento. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE Os SR. 
RONAllJO CUNHA UMA EM SEU DISCURSO: 
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DISCURSO PROFERIDO PELO MINISTRO CARLOS VELLOSO. 

NA SESSÃO SOLENE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NO DIA 17 05. 95. 

QUANDO FOI EMPOSSADO, NO CARGO DE PRESIDENTE DA CORTE. O 

MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE 

A Bandeira de Femlo Dias Paes. que paniu de São Paulo. no dia 21 de junho de 

1674. em busc.~ das pedras verdes e da prata do Sabarabuçu. entrou pelo Vale do Paratba. galgou a 

Sena da Mantiqueira e ali:auçou o solo de Minu: ·com Fernlio Dias vinham o seu filho Garcia 

Rodrigues Paes e o seu genro Manuel da Borba Gato. No chilo do Sabarabuçu, plantou-se a 

bandeira com as ai'mas de Portugill.~ Femlo Dias Paes foi adiante. em busca da serra verde. toda de 

esmeraldas. peno da lagoa do Vapauçu. Borba Gato. entretanto. gostou do sitio do Sabarabuçu e lá 

ficou.. garimpando o ouro do Rio du Velhas. Femio Diu Paes. peno do Serro. viu e tocou as 

pedras verdes. Todavia. elas nlio eram esmeraldas. IS!o sete anos depois da panida da Bandeira. e 

depois de ter o bravo bandeirante enfrentado e vencido conspiraç4o imestina. tendo sentenciado á 

morte o· seu filho natural, José Diu. cabeça da rebeldia. Era hora. entlio. de retomar. iniciando-se o 

regresJO no outono de 1681. etn direçlio ao arraiafdo Sumidouro. Na travessia do Rio das Velhas. 

Fernio Dias é acometido da febre-mil e morre. O seu filho. Garcia Paes. prossegue levando as pedras 
- ,.. 4 

verdes. O genro. Manuel da Borba Gato. decide ficar. No mesmo ano. 1681, chega à regiio do 

Sabarabuçu, a mando do Rei de Portugal, para fiscalizar as minas, D. Rodrigo Castelo Branco, 

critico feroz de Fernio Dias. E porque tais criticas nlio agradaram a Borba Gato. esr~ deu cabo de O. 

Rodrigo. Borba Gato teve entio de sumir no mundo. em 1682. e desaparecido ficou por dezessete 

anos. O acamp~o por ele ~o. em 1674, desenvolveu-se. tornando-se ViiL em 1711. a Vila 

Real de Nossa Senhora do Sabarabuçu. 1 

Foi ali, entre 170811709. que eclodiu a "Guerra dos Emboabas", que. segundo 

Washington Albino de Souza, constituiu manifestação da nacionaiidade ·'em luta contra o poder 

ponuguês. que na época se representava pelos paulistas. e. poste~ormente. contra as próprias 

autoridades lusitanas que chefiavam a Capitanía. ·• ' 

I LIMA JúNIOR. AugustO ... A Capitlnia das Minas Gcrnis-. am RIBEIRO. Wagner. ·•Noções de Cultura Mineira H. 

Ed. FTD. 1966. pags. 11·13: .. Enciclopédia dos Munrcip1os Mute~ros". \'01. X..'XVII. Rio. 1939; ALMEIDA. LUcaa 
Machado de ... Passeio a Sabl:rá ... Liv. Manins Editora. S;Jo Paulo. pags. 7 e seg:s.: VELLOSO. Carlos Mano da Silva. 
·-santa Luzill. uma HistOria de Amor à Liberd8de". confcienc11 pronunc:tadl em 06.03.92. na solerudade 
coUI(;UIOr.\ltva do c:ealellãrio da Comarc1 de Santa l.uz1a. MG. cm "Temas de Otrelto Público'', Ed. Dei Rey. Bhtc .. 
MG. 1994. P'18· 539. . . .. . , 
~ SOUZA. WashintZtOn Albino dC ... As Liç&s-das Vilas e Cidades de Minas Gerais"". corüerêaaa piofenda nO ""IV 
Sem1rWio de EstudÔs MineiroS'. Edições do Cinqt.lenu:narto da ufMG. 1977, [/97 
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O registro ê importante: Manuel Nunes Viana. chefe dos Emboabas. por estes 

aclamado .. governador das minas··. titulo que somente o Rei podza conferirl .foi o primeiro 

governante eleito na America.. o primeiro governo ''legitimo e democratico no Brasil"". segundo Fritz 

Teixeira de Sa.Ues."' Para lsaiu Golgher. citado por Joio Camilo de Ofíveira Torre!. f'oi Manuel 

Nunes Viana quem primeirO encabeçou as rebeldias mineiras. ~a primeira demonstração deste 

espzrito de inconformismo e a reaçio que. por vezes. fazem de Minas Gerais uma terra para onde se 

volram aspirações libeniriu. "' . 

Em 1838 a Vila Real de No5SI Senhora da Conceição do Sabarabuçu se roma 

cidade. a Cidade deSabará. onde nasceu. quase um século depois. em 21 de novembro de 1937. Jose 

Paulo Sepillveda Pertence. filho do engenheiro José Pertence e de O. Cannen Sepulveda Penence. 

ambos sabarenses. 

O mineiro oriundo "do tumulto e da inquietaçio das lavras". ê de "espírito versâtil 

e revolucionârio ... registra Paulo Pinheiro Chagas. diferente do mineiro das zonu agropasr.oris. este 

sim bastante reservado. de pouca palavras. que teria - a imagem é de Paulo Pinheiro Chagas - em 

Raul Soares o exemplo ripico. de "esrirpe agriria;·. só compreendendo "a liberdade á sombra da lei. 

-que a limita ... portamo "mais próximo de Goethe". peJo q~e "pode repetir com ele: antU a injustiça 

do que a desordem. •• O homem da zona da mineração. entretanto. - Teófilo Ottoni o representa bem 

- quase que inverte os termos da proposiçlo. porque afirma "a ~ecessidade de bater-se pela 

liberdade. mesmo fora da lei". e tem por divisa: "antes a insubmissio do que a injustiça.·-' 

As atitudes ~e rebeldia em Minas sempre tOram ··persistentes. connnuas. de toda a 

população. contra o poder real". revela-nos Sylvio de Vasconcellos7
, A primeira rebeliio. ainda na 

Bandeira de Fernlo Dias Paes. obrigou-o a condenar o filho â mone: ··a segunda leva Borba Gato ao 

assassinio". Depois veio a "Guerra dos Emboabas" "Em 1712 a Vila do Carmo expulsa seu 

DesembargadOr Antônio da Cunha Souro Maior"; em 1715 foi a vez de ser e:-c.pulso da Vila do 

Carmo o Ouvidor D. Manoel da Costa Amorim ... Em 1719 tentam os escravos movimento armado 

de liberraçio: em 1720 tennina. com o enforcamento de Felipe dos Santos. a sediçlo de Vila Rica e 

Vila do Carmo.(,..) Em 1730 ocorrem distúrbios em vãrios pontos da região; em 1741 acontece a 

pouco conhecida conspiração visandO fazer de D Manoel. irmão de O Joio V. Rei das Min-as. 

1 SOUZA Wuhmgton Albino de, Ob. e loc. cns .. pâg. 12 t. 
~ SALLES. Frit7: Tc1:cc:i111 de ... Vila Rica do Pilar". 
• TORRES. J~o Camilo de Oliveira. ~História de Minas Geraís".Editora Lemi. Bhte .. MG. Ul60. 
~ CHAGAS. P:JUio Pinheiro. ~E ai u~ fiais JMra e se per~nta: onde estou?'". Cm "Estado de Minas··. 19.01.1983 . 
. VASCONCELLOS. S~·lvio de ... Mil.eiridade a EnsaiO de Caractenzação". Belo Honzonte. MG. I %8. pág. 22. 
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Pouco depois. inicia-se a Incontidencia Mineira "" O esp1rito libertaria e rebelde dos mme1ros esta 

bem retratado no episódio que nos conta Pedro Aleixo: Pedro I. em sua ultima v1slta a Minas. 

quando. em razão de atos de despotismo. ja caminhava inelutavelmente para a abdicação e o exdio. 

ameaçou cortar a cabeça a um acusado de Cong:onhas. O mineiro. entretanto. nio se mtimidando 

com a ameaça. respondeu ao Imperador. com altaneria: temos uma consmuiçio9 ''Em I 833 

Bernardo Pereira de Vasconcelos. Vice-Presidente da Província. e expulso da Comarca de Ouro 

Preto e. em 1842. estoura a revolução liberar·. 1
" tão cara aos mineiros e que teve em Teõfilo Ottoni 

o seu grande líder. 

O -~pirit~ '-~~et:t_ário. r~elde. no sentido _de insubmissio ia injustiça. ê a marca do 

Ministro ~epUlveda Pertence, qut: ora se empossa no cargo de Presidente do Supremo Tribunal 

Federol. 

Na juvenrude dedicou-se ele intensamente ao movimento estudantil. tendo sido 

Vice-Presidente da Unilo Nacional dos Estudantes t 1959/1960). 

Esse espiritõ libertaria é posto as claras. por SepWveda Pertence. no discurso que 

proferiu. nesta Ca.sa. em louvor ao liradentes. e~ que propós nlo a revisio da condenaç.lo do herói 

da independênciL dado que.. segundo Pertence. ··a máxima condenação. que lhe impuseram os juizes 

do trono opressor. essa sim. é a glória imorredoura de que os pósteros não o Podemos despir'·. mas 

a revisio ''de certa- e ainda renitente- critica misericordiosa que contra ela se tem dirigido'' 11 

A insubmissão â injus'riça levou-o à perda do c3~go de Promotor de Justiça do 

Distrito Federal. que conquistara mediante aprovação. em primeiro lugar. em concurso pUblico~ ao 

corte de uma carreira que se mostrava brilhante: tbi aposentado. compulsoriameme. pela Junta 

Militar, em 1969. Em 1965. a sua ascendente carreira de professor universitario. na UnB. for3: posta 

abaixo. a talho de foice. 

Os rebeldes mineiros. de Felipe dos Santos a Joaquim -Jose da Silva Xavier. o 

Tiradentes. foram vitOriOSO$. a final: o Brasil conquistou a sua independencia. Os liberais mineiros de 

1842. os Luzias de Teófilo Ottoni. foram recompensados com a RepÍibiica. em 1889. Tambem com· 

José Paulo SepUJveda Penence ocorreu situação igual. O Brasil de ontem não é o Bmil de hoje: 

Sepúlveda Penence. perseguido e ··cassado"" em 1965 e !969. ve que frutificou a sua pregação 

libertâria. ao ser investido nas funções de chefe do Poder Judíciã.rio nacional. 

~ V ASCONCELLOS. Svh1o de. Ob. cit .. pag. 2J 
9 ALEIXO. Pedro "A CompctCncta para reformar a Consmwç]lo-. 
1

" VASCONCELLOS. S\·lvio de. Ob. cit. pãg. 24. 
11 PERTENCE. JosC: Paulo Sepulveda. ··o Processo de Tu:tdenles-. discurso. m ""Re\'lsta da OAB-. n" .56 .. rawabnl. 
1992. pig. 21. -
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Merece ser ressa.llada a coincidência: ·o Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

que o povo brasileiro elegeu. no ano passado. da mesma fonna foi perseguido e ··cass&do .. -Hoje. ê o 

chefe do Poder Exeanivo, é o chefe de Estado. Essa coincidência de situações haver& de ser Util i 

Naçio. 

Junho de 1995 

É que. meus senhores. é tempo de reformas. e tempo de aperfeiçoamento das 

instituições. é tempo de os Poderes da República. independentes. porem hannônicos - a separaçio 

dos Poderes e característica do siStema de governo que os brasileiros consagraram nu umu e é. por 

isso mesmo, cláusula pétrea (C.F .• art. 60. § 4". III)- unirem esforços na tarefa que lhes é comum. a 

de tomar mais confiáveis u instituições. No que toca ao· Poder Judiciârio. agon. alvo de muitu 

critfCas. algumas procedentes. muitu delas injustas. impiedosas. eu penso que n~m juiz deixa de 

reconhecei que temos mazelas quê precisam ser eliminadas. Em 1991, em conferência que proferi no 

"XI Congresso Brasileiro de Magistrados'". realizado em Camboriú. Santa Catarina. declarei que a 

morosidade da Justiça e o seu mal maior. Ontem. como hoje. continuo pensando que sio duas as 

causas principais dessa morosidade: a) o desaparelhamento dos órgios judiciarias. principalmente 

dos de 1 a grau: b) o exceuivo formalismo e o grande nUmero de recursos que decorrem das normas 

processuais. 

O desaparelhamento da JustiÇa caracteríza·se. especialmente. pelo numero 

deficitnte de magistrados. pela existi:ncia de cargos vagos de juizes. pela forma inãdequada de seu 

recru~ento. pela nlo especialização dos orgãos de I, grau. pela má qualidade do apoio 

administrativo~ pelo número de processos que cresce ano a ano. 

O formalismo excessivo propicia e eStimula a chicana. a tomar realidade a 

bur~cia judiciariL aliada à inexisti:ncia ~~ procedimentos sumarissimos que tomassem expeditas 

as medidas jUdiciai~ simplific&ndo·as. Os recursos. em grande numero. de outro lado. eterruzam as 

demandas. 

Enquanto na AJemanha tem·se um juiz para cerca de 4.000 habitantes. no Brasil 

temos. se contarmos os cugos de juiz que estio vagos. um juiz para cercã de 25.000 habitantes. Os 

juizes são admitidos mediante concurso pUblico. concurso durissimo. Na maioria dos Estados o 

número de aprovados fica aquém das vagas. A Justiça Federai. ao que me constL jam_.s conseguiu 

preencher todos os argos. Ê que o ensino juridico é deficiente. O concurso pUblico constitui.. é 

certo, notável avanço, pois democratiza. a magistratura. Recente pesquisa realizada pela Associaçio 

dos Magistrados Brasileiros. intitulada ··o magistrado e o Poder Judiciario - auto-análise para 

melhor servir", revela que mais da metade dos juízes brasileiros - 56,4% - sio oriundos de familias 

simples. cujos pais só tinham o primeiro grau completo. E mais: 63.4% não têm nem mesmo 

1= VELLOSO. Carlos Mário da Sil,·a. ~Problemas c Soluções na Prest3Çio da Jusuça··. em --rema-de Diretto 
Público-. Ed. 0.1 R~. Bhle .. MG. 1994. pág. 51. 
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-promotores ou defensores na família. 52.2% deles são fi1hos de servidores pUblicas .e' 12.8%. de 

funcionarias de-empresas. sendo que 25Jf/o d-:stes correspondem a funções de baixa remuneraçAo.u 

O conc:ur!O público. repito. constitui notivej avanço. Ele só. entretanto. nlo basta. O candidato ao 

cargo d~a prestar concuno para ingresso em cursos de fonnaçio de magistrados. tal como 

ocorre. por e•emplo. na França. em Portugal e na Espllllha. 

O aparelhamento da Justiça somente se faz e somente poderà ser feito mediante 

leis. de leis que não sio elaboradas -- e desnecessario dizer. mas ê bom que se diga- pelo Poder 

1 udiciârio. 

Também nlo corre por conta dos Trib~n~s a elaboraçio de ~eis p~ocessuais. de leis 

simplificad<>r.., do processo. 

Cenas medidas. que ora são cogitadas. de ordem constitucional. hã. multo que 

deveriam ter sido adotadas1
"' A eficâcia Ui& 2JllD.n e o efeito vmculante para as decisões do 

Supremo TribunaJ. nas ações diretas de inconstitucionalidade. Jli existentes para as decisões 

preteridas na açio declaratória de constitucionalidade. são formas de aperfeiçoamento do sistema 
- -

judicial. porque constituem modo de impedir a eremização das demandas judiciais. Esse efeito 

vinculanle seria estendido as decisões proferid.., nos recursos e.traordinário CSTF). especial( STJ). 

especial (TSE) e de revista (TST). desde que sumulad.., .., decisões. O elêito vinculante seria. 

ponm1;t0. da súmula da jurisprudência. sUmUla que. aprovada por votação quali~cada. produziria 

eficácia g_U smlJ:l§ e efeito vinctdilnterelãiivalnenre aos orglos judiciarias sujeitos a jurisdição do 

TribunaJ e relativamente ao Poder Executivo. 

Como conseqüência do efeito vinculante das súmulas. poderiam estas ser objeto do 

cc;mtrole conCentrado de consrilucionaJidade. vale dizer. estariam su_ieiras ao controle em absrrato na 

açio direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo T ribunaJ. 

Outn. medida que nos parece boa é o recurso direto ao Supremo T~bunaJ_ nas 

_questões constitucionais controvertidas. a fim de evitar decisões conflitantes de juizes e hibunais. A 

idéia é esta. tal como a expus. em 1992. em conferência que pronunéiei no Tribunal de Contas do 

Municipio de São Paulo: tratando--se de questão constitucionaJ ~ntrovertidL de repercusslo 

nacional. o juiz ou o tribunal da causa poderi. a requerimento do ProcUrador-GeRi da República. ou 

11 
.. 0 Ma~suado e o Poder JudiCiário - Aulo--anah.se para melhor sc:rnr··. pesquisa realizada pela Assoc:tac;;~o dos 

Mapstr.~dos Brasileiros.. em ··o GLOBO". u,.O!i.95. p.1~. 7. 
,. VELLOSO. Carlos Mário da Silva. "Justiça tnals ãgil e mars r!pida-. em ··FoiM de Sao Paulo·. 07.03.9!!. 113. 
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do Conselho Federal da O.A.B .• suspendendo o processo. submeter a questio constitucional i 

decisio do Supremo Tribunal Federal." 

Algumas vozes se opõem a eficácia mm 2Dlll§ e ao efeito vinculante. 

argumentando que ac:arretam eles limitaçio ao aceS-'0 à Justiça. O argumento nlo e procedente. O 

efeito vinculante. ali is. nio tem sabor de novidade no sistema judicial nOrte-americano. que e o maís 

eficiente do mundo. em razio do 11m ~. acolhido pela ··common law", que consiste no 

estabelecer • Corte o principio legal aplicavel • certo estado de fato. principio que seri. aplicado I 

todos os casos fururos em que os fatos forem substancialmente os mesmos16
. Isto quer dizer que. no 

sistema judicíaJ none~americano. que garante aos individuas. de modo amplo. a tutela jurisdicional 

todos os tribunais estio vinculados âs decisões da Cone Suprema. 

Eficácia ~ QIIUJ§ e etêitci vincUlante constituem modos de aperfeiçoamento do 

sistema judicial. porque impedem a etemizaçlo das demandas judiciais e acabam com os recursos 

repetitivos. protelatórios. O Supremo Tribunal Federal tem recebido. ultimamente. uma enorme 

massa de recursos- o que também está ocorien~o no S.T.J. - recursos que repetem questões ji. 

decididas milhares de vezes. 

Recentissima pesquisa. promovida. nesta Casa. revela dados inquietantes: no 

periodo de outubro de 1988 a março de 1995. 98.32% dos acórdlos proferidos pelo Supremo 

Tribunal slo repetitivos. A pesquisa reveli. ademais: em 1988. outubro a dezembro. o percentual de 

açórdios repetitivos foi de 61,54%; em 1989. 50.40"/o. em 1990. 36.83%; em 1991, 38.90"/o; em 

1992. 49.15%; em 1993. 71.90"/o: em 1994.82.41%: em 1995, ate o mês de março. 88.88%. Quer 

dizer que.- neste ano.' pn.ticamelue nos limitanios a repetir decisões jâ proferidas. Ora. isto nio -ê 

_racional e nio ocorreria se IS decisões tivessem efeito vinatlante. 

Sabemos. Sr. Presidente Sepúlveda Pertence. que V.Exa. comunga dessas idéias. 

1 ~ VELLOSO. Carlos Mirio da Silva. ··o Supremo Tribunal Federal. Corte Consutucionar. em "Temas de Direuo 
PUblico·. Ed. Dei Rev. BHte. MG. 1994. Plill- 01 
1 o~o "Biac:Jt"s Law Oicuonary". \<erbet:e .. Stare Decisis". 
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Numa outra perspectiva. esta na moda tàlar sobre o controle externo do Poder 

Judiciaria. renia que vem â biila. anotei em cont'erencia que pr~feri. em 1993 e em lrtigos que tenho 

publicado. sempre que o Poder Judiciário pretere decisão que desagrada a cenas politicos11 

A questio merece ser analisada em t~rmos de direito pUblico. Ora. no sistema 

presidencial de governo. que. nos Estados Unidos. já foi denominado de judiciarista. em que a 

separação dos poderes e a sua caracteristiCL o controle externo não é poSSlvd. Admito que. no 

parlamentarismo. em que hi o predomínio do Legislativo. e num p3.1s em que o Judiciàrio rião seja 

um poder poJitico. o controle des!e. por pane do parlamento, seria admissivel. E' que. no sistema 

parlamentar de governo. o parlamento encarna a nação. Num autentico sisteina parlamentar. nem 

seria passivei constituição rigida. dado que. confonne fo-i dito. o parlamento representa a vontade do 

titular do poder constituinte. Na Inglaterra. onde o parlamemarismo e praticado na sua expressão 

mais pura. nio há constituiçiõ escritã e o Pã.rta-mento pode tudo. No parlamentarismo. o parlamento 

há de estar ~dentificado com a vontade popular, telembre-se. Quando iSto nio ocorre. o chefe de 

EStado. que e neutro, dissolve o parlamento e convoca o povo a escolher novos representantes. 

Nlo é apropiiado. ponanto. invocar o exemplo de Estados europecU. que têm 

conselhos de magistratura. cujos membros são designados. basicamente.. pelo parlamento. Esses 

Estado~ - !táliL Espanha, Portugal e França. por e><emplo -~a dotam ? sistema parlamentar de 

governo. dois deles de fonna míti8aCla- Ponugal C frãnÇa. -Ãdemais. nesse;s paises o Judiciârio não 

chega a ser poder politico. 

No sistema presidencial. as funções estatais - legislativa. administrativa e 

ju'risdicional - s.lo exercidas por órgãos distintos e independentes. li1as ha.rmõnicos entre si. Essa 

harmonia e conseguida na medida em que se pratica a doutrina que os nane-americanos denominam 

de ~ lDd balances. doutrina que institui colaboração entre os poderes e da qual resulta uma 

fiscalização mútua. para o fim de realizar _justamente aquilo que Montesquieu propugnava: a 

1 
• VELLOSO. Carlos W.rio da Silva ... Conttole ext~o d~--~r Judiciilno e controle de qu.~lidade do Judicuino c da 

Magzstraturn: uma proposta". em ·•RC'\·. de Oir Adnumsuauvo". JaiVrMrço. 199-J. rr' 19,. pag. 'i: "Controle do 
Judictãno~. em "Jornal do Brasil". 22.0J.95. pàg. ·ti. 
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limitação do poder pelo poder. A doutrina dos freios e contrapesos. ~ IIHI lliiJDw, que a 

Constituiçio brasileira consagro. realizo o controle do Poder )udiciiiio scM. cntmamo. violar as 

garantias de independência e de imparcialidAde a este coriCedidu. 

Ê ii1admissivel. ponanto. o controle externo. vale dizer. o controle efetivado por 

conselho integrado por membros de outros poderes. por pes:was estranhas ao Judiciirio. 

Todavia. o fato d1 nlo concordarmos com o .. controle externo do Judiciaria ... nlo 

· quer dizer que nio reclamemos a instituiçlo de um Conselho Nacioiw da Mlgiltrltura. que 

realizaria cóntrole de qualidade do' Judiciirio. porque reconhecemos que o Judiciirio tem os seus 

problemas e as suas muelu. problemu que precisam ser equacionados. muolu que precisam ser 

eliminadas. 

Esse controle poderia ser etetivado pelo Conselho Nacional da Magistratura. junto 

ao Supremo Tribunal Federal. ao qual cabcris.. principalmente. supcrvioionar a admirustnoçto 

superio~ do Judiciirio. liscalizar o andamento dos serviços judiciirios. tomando efeâva e pronta a 

prcstaçlo jurisdicional. mediante a investigaçlo e o exame das causu de emperramento da miquina 

_judiciáris. formulando prepostas e soluções..afastando . .....Wr o euo. o juiz ou o servidor dealdioso. 

punindo os juizes e servidores de mâ conduta. 

EsSe Conselho, cujas decisões podcnam ser revistas. jurisdicionalmcntc. pelo 

Supremo Tribunal. seria presidido pelo Presidente deste e integrado por mais trà ministros da Corte 

Suprema. por qUilro ministros representantes dos Tribunais Superiores - STJ. TSE. TST. STM -

por cinco desembargadores que representariam os tribunais estaduais. por um juiz representante dos 

Tribunais Regionais Federais e um juiz representante dos Tribunais Regionais do Trabalho. O 

Conselho seria integrado, tarnbem. por representante do Conselho Federal da O.A.B .. iodicado por 

este. ao STF. em lista triplico. cabendo à Corte Suprema a designação. Junto ao Conselho oficiaria o 

Procurador-Geral da RepUblica. 

E mais: o ·conselho Nacional da Magistratul'l teria um corregedor. o "investigador 

da Justiça··. que seria urrt ministro do STF. que. enquanto corregedor. nlo tcriã funç:io jUdicante. 
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porque ficaria. em tempo integral. por conta do Conselho. Para que ISto se efetive. sena criado mais 

um cargo de ~inistro do SJF. O C()rregedor,_ nas_ correíções e nas investigações determmadas pelo 

Conselho. poderia. requisitar juizes e membros do Ministério Público. federais e estaduais. Assím. por 

exemplo. diante de denúncias ou representações contra órgãos jurisdicionais de cena região do Pais. 

requisitaria juizes e representantes do Minisrerio Público de outras regiões~ Que o auxiliariam nas 

investigações. O corregedor seria o óq~io executivo do Conselho. Este. assim composto. poderia. 

respeitando a independência da magistratura.. realizar o que denomino de controle de qualidade do 

Poder Judiciaria. da magistratura e dos serviços da Justiça. 

V.Exa .• Sr. Minisuo SepUiveda Pertence. temos cCrtcza. hâvera de viabilizar 

muitas dessas idêias. porque sabemos que muitas delas são tambêm de V.Exa., e maiS do que isto. 

tendo em viSta a sua longa folha de serviços prestados ao p.ireito e â JuStiça. 

De fato: o jOVem bacharel. laureado com a .. Medalha Rio BrancO ... o maior preinio 

que a Faculdade de Direito da Universidade de Mínas Gerais concede ao meihor estudante. o jovem 

bacharel. recém-diplomado. foi aprovado. em 1° lugar. no concurso para o Minisrerio Público do 

Distrito Federal. Nomeado.' em 1963. destacou-se como um dos melhores promotores de Justiça do 

Distrito Federal. atê que foi posta abaixo a SUa carreira por ato de-força. 

Em 1969, com o sãudoso Ministro Victor Nunes LeaL que uinibem fofa alvejado 

por ato <ie fo~a. e '?' advogad~s Cláudio Lacombe. Jose Guilherme Villela e Pedro Gordilho. monta 

JOsê Paulo Sepúlveda Pertence uma banca de expressão nacional. De t 969 a. 1985. dedica·se. ~ntão. 

à advocacia. em BrasiliL no Rio de Janeiro. em São Paulo e em Minas Gerais. Paralelamente. após 

exercer o cargo de conselheiro da O.A.B- do Distrito Federal. integra o Conselho Federal da O.AB.. 

do qual foi seu vice-presidente. de 1977 a 198 I · 

Em 1985. é nome11do Procurador~Geral da Repúhlica. Ali. promove norável 

reformufaçlo administrativa do órgão. Seus pareCeres. oferecidos perante ~ Supremo Tribunal 

Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. são admirados e acolhidos e fazem escola. 

Na Comisslo Afonso Arinos. de que foi um dos mais atuantes membros, foi relator-

dos 1exto1 relativos ao Poder Judiciário e ao Mini~terio Público. tendo in1egr11do a comi~siio de 

sistematiznçio final, 
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Em 17 de maio de I 9RQ, hâ e:.:atamc.-.ltt.~ "C'i~ ann~. j(,j ernprn~!Uido nn cargo de 

miniotro do Supremo Tribunal Federal. Neota Casa, Sepoilveda Pertence revelou-"' notável juiz. Os 

seus votos. que refletem intensi. reflexlo. exteriorizam conceitos maduros. Na linha da sentença de 

Roscoe Pound." no sentido de que "o direito dev-e ser estivei. mas nlo pode ser estático"'11 • 

Sepoilveda Pertence. jurista-progressisia.. nó' melhor sentido do termo. tem contribuldo, de forma 

superior, para o aperfeiçoimeritri da jurísprudênC:ia do Tribunal, fiel à liçlo de Benjamin Caidozo, 

que Leda Boec:hat Rodrigues deu ênfase. de que a anilise dos interesses sociais "é um dos fios 

condutores que o jurista e o juiz deverlo utilizai -na soluçlo de seus probiemu. o. juiz intefPreta a 

consciência 'social e lhe dá efeito j1irídicu, ma~. ao f.17.t"-lu. nmdlia 111 forrnaçlu e modificaçlo da 

consciancia que interpreta. A descoberta e a criaçio reagem uma sobre a outra''. 1" 

PISsando a integrar o Tribunal Supericlr r.J~itoral. na representaçio do Supremo 

Tribun~ Federal. foi eleito presidente daquela Corte. ~m 1° de junho de 1993. empossando-se em IS 

do mesmo mês. Na presidência do T.S.E .• admintstrou a~ mai!C complexas eleições que tivemos. as 

eleições gerais de 1994, razendo-o com notável ê:acito. 

Juiz liberal. atemo ás questões sociais. homem do seu tempo, Sepillveda Penence 

distribui boa -justiça. justiçi benfazeja. com o toque da compreensão humana. porque profundamente 

humano compreende tudo que e humano~ confirmando a mBxima. de Ehrlich no sentido de que ·~a 

t'mica ~iiã de juStiça e a personalidade do juiz ... z. 

A experiência acumulada pelo Ministro Pertence. como advogado, protessor~ 

membro do Ministêrio Público. juiZ. nós-tra,z_a certeza de que S.Exa. haverâ de viabilizar as medidas 

que vio dar soluç:io aos problemas da Justiça, para alegria de todos os que acreditamos que nio hã 

Eotado de Direito, muito menos Estado Democrático de Direito, sem um Poder Judiciário 

independente, imparcial. forte. transparente. ao qual esteja sujeito o próprio Estado11 . ._ 

11 Ap. De Re. Ed"'•rd ... Stllre Dcci1i1 ... TnuinçAo de Ellen OI'IICic Ncmhneet. RIL. 1221211. 
,. C"ARDOZO. Beni:~~min. "A N:~~luren~ do Processo e 11 EvolnÇ<'Io do Direi1o". Porto Alegre. Ajuri1. :la. cd .... Nodda 
biblioJrilica. lradttçAo c nolltS de Led:ll Boech;U Rodrl~lteS". p:'ig. 13. 

"' CARDOZO. Benjamin. Ob. cil. pags. l5/l6. 
:I PALLIERl. Giorgio Ball.adore. "Diritto Costituzionale"', Giuffie Ed.. Mlllo. J• ed .. p3gs. 80 e segs. ATALIBA. 
Geraldo. "Repúbüc:ac ConSiiauçio". Ed. R. T .. l98l. pags. 9lc segs. 
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Serlo intensos os seus uabalhos. MiniSirO SepUiveda Pertence. Ellln!lanto. serlo 

eles suavizodos pela ajuda que lhe vai dar o eminenle _MiniSirO José Celso de Mello Filho. ora 

empossado no cargo de Vice-Presidente. Nucido em Ta!Ui. Slo Paulo. o MiniSirO Celso de Mello 

ingressou no Miniaeno Público do seu ESiado Nalll. mediame aprovaçlo em concurso público. em 

I' lugar, em 1970, ali tendo ocupado todos os cargos da carreira. de Promotor de Justiça de I' 

instincia até o cargo de Procurador de Justiça. Exerceu o magistério superior. no-seu Estado. como 

professor da PUC. CoiiVOCado a prestar serviços ao governo federal, em 1986, exerceu o cargo de 

Colllllltor Geral da República, em vários periodos. além de ter integrado o Gabinete Civil da 

Presidencia da RepUblica. em nível de sub-chefia. e o cargo de Secmario-Geral da Colllllltoria Geral 

da República. de 1986 a 1989. É autor do livro "Constiruiçlo Federai Anotada", cuja 3' ediçlo eSI& 

em fase de elaboraçlo, e de inúmeros artigos de dolllrina publicados em revistas especializadas. 

textos de collllllta obrigatória. 

"Lut but not least... saudamõs e homenageamos O. Suely Castello Branco 

Pertence e O. Maria de Lourdes Campos de Mello. esposas dos MiniSirOs Sepúlveda Pertence e 

Celso de Mello. Companheiras dedicadas. elas proporcionaram condições para que ambos pudessem 

ascender is posições que ocupam. 

Suely. conheço bem. já que Sepúlveda Pertence. o José Paulo. e meu amigo de 

juventude. desde os tempos do Colégio Estadual de Minas Gerais. O _sucesso profissional de 

Penence deve--se muito i ajuda e ao- comPinbeirismo de SueJy. espou.. amiga. conSelheira. Num 

trabalho jornalistico de uma grande revista. no ano passado. quando Penence. Presidente do TSE. se 

via envolvido o tempo todo com u eleições. foi dito que Suely era viuva de marido vivo. A reaçlo 

de Suely foi imediata: nlo. ela nlo era viúva de marido vivo. porque acompanhava e participava da 

vida prófissional do seu marido. 

Para Suely e Maria de Lourdes as tlores des11 festa. 

Senhor Presidente Sepúlveda Pertence. estamos em tempos de reformas. em que os 

desafios nlo s1o somente enormes; Slo dramáticos:os seus uabalhos ser1o árâuoL porque há 

decisões dificeis a serem tomadaL ha imlita coisa por fazer. A vida eoiiuma reseriiar pari alguns. 
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momentos de paz;, de owros. entretanto. ela exige mais. e:'l:ige. sobretudo. roragem. que sem 

coragem o homem nio será capaz de enfrentar a vida e os seus desafios. Vale a semença que 

Guí...wki Rosa pôs na boea do jagunço Riobaldo. que reflete filosofia dos gerais e das minas e os 

mineiros bem compreendemos e achamos de muita valia: "0 cnn'f!r da wda •mbrollra ntdo. a vida i 

a.utm: ~squ,lta e esfria. apena t! daí afrouxa. sossega e Jepm.t JesmqrnttD. O que t!la q11~r da 

Recebo, com particular satiofaça.o, a preoid6ncia do 

Supremo Tribunal Federal das maos honradas do eminente Mlniotro Luiz 

Octavio · Gallotti amiqo desde os primeiros tempoe da Bras! lia 

nascente: o melhor preito de gratidlo que, em nome da casa, lhe devo 
testemunhar, é pedir ao de• tino que me empreste, noa momentos 

dif1ceia do bi&nio que me caber.t, um pouco que seja do equil1brio 

sem temores, da tolerancia sem perda da autoridade, da altivez sem 
arrogAncia com que S. Exa. atravessou e venceu os muitos percalços 
que lhe foram reservados. 

o alto po•to de Presidente da Suprema Corte - notou o 
grande Aliomar Baleeiro, ao investir-•e nele - 6 honraria que nAo 
suscíta emulações, "porque os antigos precedentes o conferem, em 

geral, aos privil6gioa melancólicos da ;idade e da antiguidade no 
oficio". 

~Assumo a Presidência do Tribunal cOnscio dos deveres e 
responsabilidade do cargo e de suao maio nobres tradi~ões. 

Confortado, por6m, de saber que a escolha - embora rotineiro o seu 
critltrio - sói trazer para o eleito o compromisso do aconselhamento, 

da colaboraçAo e da solidariedade de todos os seus pares, incluidos 
entre eles, para maior tranqUilidade minha, quatro dos ex-titulares 
do cargo, cuja experi~ncia me ser6 de extrema vália. 

Gratifica-me muito especialmente poder contar, na 
Vice-Preaid~ncia, com o eminente Ministro Celso de Mello, de cujas 
raras qualidades morais e intelectuais pretendo receber a 

cooperaç!o indispens~vel & tarefa que juntos temos a cumprir. 
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Em meu nome e no nome de minha mulher, Suely Castello 

Branco Pertence - companheira atuante e solidAria n~s procelas e 

vitórias de uma vida inteira -, assim como no do Ministro Celso de 

Mello, agradeço comovido A generosidade doa oradores desta Seas4o: o 
eminente Ministro Carlos M4rio Velloso - velho amigo desde os tempos 

distantes, mas ino1vid4veia, do Col6gio Estadual de Minas, que tenho 

reencontrado com imensa alegria nas sucessivas esquinas da vida -, o 

douto Procurador-Geral da Repüblica, Aristides Junqueira Alvarenga, 
que me ajudou a sonhar o novo Minist6rio P\lblico, que lhe coube 

concretizar com dignidade e profici6ncia exemplares -- e o caro e 

ilustre Dr. Ernando UchOa Lima, Presidente da Ordem doa Advogados do 

Brasil -. em cujas tribu.pas gloriosas pude dar voz 6. miriha rebeldia 
contra o silAncio que se impunha A Naçao. 

Vivo uma hora de profundas emoções. 

Esta Casa e esta sala - com a austeridade imponente 
que lhe soube moldar o gênio de Niemeyer - constituíram o cen4rio 
mais freqUente de _minha vida profissional, desde quando, t.!.mido e 

rec6m-formado, ousei tornar-me freqUentador da sua tribuna de 
advogados. 

Tudo quanto aqui vivi - 14 se v&o maia de tr~s décadas 
- de alegrias, angústias e até decepções acabou por sedimentar, no 

maia intimo de mim mesmo, um amor pela inatituiçao, ungido de 
veneraç4o sincera. 

Por tudo, é comovente e atemorizante, · mas também 

envaidecedor - nao seria sincero escondê-lo -, este momento em que 

vejo o meu nome incorporar-se A galeria dos que a presidiram, digna 
de somar-se A dos homens que maia engrandéceram o serviço da 
Repliblica. 

Para personalizar a honra devida a esse conjunto raro 

de varões exemplares, seria até poso1ve1 confiar A sorte a e1eiç4o 

de qualquer um deles; ou, como forma de recordar a inesquec1ve1 

Sabar&, noosa terra comum, situar a homenagem em Oroztmbo Nonato, um 

dos mais s&bios dentre todos, justificado orgulho dos conterr!neos 
comuns. 

Escusem-me, no entanto, por motivos bem sabidos, a 

liberdade de uma escolha heterodoxa: a de celebrar a memória dos 
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antigo& Presidentes da Casa com a lembrança de alguém que n4o o pOde 
ser. 

Uin doa maiores juizes da histOria da Corte, Victor 

Nunes Leal - cujos dez anos de morte, precisamente hoje, os amigos 

rememoramos com saudade ainda doida principal formulador e 

executor incana.tvel do esforço sem precedentes de modernizaç4o do 

Tribunal, no• anos 60 - foi colhido pela prepot6ncia arrogante do 

poder arbitrAria, quando mal assumira a Vice-Presid&ncia; e a 

viol6ncia da sua apo•entadoria frustrou o quanto de esperanças 

gerava, ao tempo, a sua ascençao antevista A chefia do Poder 

Judici.trio, comprometida com a efetividade e a democratizaç4o das 

garantiaS jurisdicionais. 

Juntamente com Victor Nunes Leal, os desvarios do 
autoritarismo igualmente aubtrairam da Corte - na mais insólita das 
agressões de sua história -, doia outros doa seus maiores, que n4o 
posso deixar de nomear neste momento, 

desagravo históricos: o saudoso, culto 

em testemunho de respeito e 

e ouave Hermes Lima e o meu 

mestre e amigo Evandro Lins e Silva, este, felizmente entre nós, na 
plenitude, sempre ldcida, brava e combativa, da maturidade dos seus 
oitenta e tr6s anosw 

SecretArio Juridico de Evandro Lina, de 1965 a 1967, 

por suas maos pude viver a minha primeira experiência com o Tribunal 
visto de dentro, em momentos pa~ticularmente dri!lm6ticos de sua 

história. 

Minha caminhada pela vida na.o tem sido pavimentada de 

facilidadesw 

Certo, alçaram-me as Parcas a altiplanos imprevistos; 

sequer sonh6veia na maior parte da vida adulta, em que mutilada a 

minha cidadaniaw 

Quase sempre, por6m, os tenho atingido em horas 

dif1ceio para cada uma das honrosas misoOes recebidas. 

N&o me surpreende, pois, que o mesmo suceda agoraw 

Recebo eata presid6ncia, quando o Supremo Tribunal 
Federal e todo o Poder Judici4rio Nacional sAo alvos de uma inédita 
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conflut!lncia de cr.iticaa de toda a sorte, quando n4o d~ agressões: 

espont&neao umaa, conjuradas outras; emocionais algumas, 

ardilosamente calculada• outras tantas ••• 

Claro, ~ preciso reagir. E sem tardança. 

NAo, porl!m, com oo excessos da susceptibilidade dos 

que se pretendem intoc4veis, que, na vida · pllblica, a democracia 

aborrece e constituem apenas uma forma a maio de autoritarismo. 

A reaç&o que a hora noa impõe ~ a necess4ria a que o 
momentaneo desprestiqio.da Justiça nao se transmude em descrença na 

inotituiçao judiciAria e no oeu papel insubotitu1vel na construçao 

do Estado oemocrAtico de Direito. 

NAo se trata de deixar sem repulsa a agressAo 

groaseira - ou o recurso leviano, maa freqUente, A generalizaçio 

indevida de comportamentos reprovAveis de uns tantos -, sempre que 

ofendam a respeitabilidade de todo o Poder JudiciAria, o qual - at~ 

por imperativos da sua funçao na generalidade dos homens e 

mulheres que o encarnam, nao é menos despojado, o menos discreto nem 

menoo austero dO: que possam pretender ser os demais poderes do 
Estado. 

Ai, sem descer ao nivel dos agressores, a resposta 
ser4 pronta. ? vigorosa, sempre que preciso: menos para retribuir o 

i~sulto do que para esclarecer os mal informados a que nao se deixem 
iludir e manipular. 

Deixo claro, no entanto, que, ~-m meio a. multiplicidade 

dos alvos atinqidos, l diversidade de conteüdo e A variedade de 

formas das cri.ticas ao Judici4.rio que se avolumam, o que mais me 
interessa decididamente nao é descobrir suas inspirações e 

objetivos, nem formular juizos de valor a respeito: de fato - exceto 

como observador curioso das coisas e dos homens de nossa vida 

püblica - pouco se me d4 saber de onde parte e a que interesses 
pretende efetivamente servir cada um doa ataquea. 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, o que 

verdadeiramente. me preocupa, em primeiro lugar, é a consciência, 
vinda de longe, da exatidao· dbjetiva de muitos dos serissimoa vicias 
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atribuidoa a preataçao doa serviço& judici4rios no Pais. Eles vao da 

indig6ncia e da m4 distribuiç!o doa recursos humanos e materiais 

dispon1veis ~ crescente lentid!o dae decisOea, que se somam A 

carestia do procesao e ao obaoletiamo daa forma• procea•uais, tudo a 
concorrer afina!, deciaivamente, para a inetic4cia e o resultado 

freqUentemente in1quo e socialmente diocriminatório da açao da 

Juatiça no Braeil. 

! certo que essas verdades n!o aAo de hoje e que, par~. 
os profiaaionaia do Poru., s!o evid6nciaa que muito• j4 auoimilaram 
como irremedi4veia. 

De minha parte, n6o sou de conformar-me com mazelas e 

injuotiçao, apenao porque sejam velhao. 

De reato, h4 alqo de novo, que, embora acabrunhante 

para nós, 6 historicamente positivo: a expansAo social da 

conaci&ncia popular daa defici6ncias da Justiça e a exig6ncia cada 

vez maior de sua auperaçao. 

o fenOmeno parece refletir, de um lado, a saudAvel 

reaçAo de uma cidadania cada vez menos dócil A persistência doo mais 

cru6is indicadores da iniqUidade de nossa. ordem social: neles se 

incluem, em poaiçAo de relevo, os obstAculos de toda sorte ao 

acesso do homem sem privil69ioa a. juriodicAo, salv~ para compor a 
clientela de prefer6ncia da represaAo penal ou da garantia doa 

cr6ditoa da aqiotaqem voraz. 

Eaae novo e saudAvel reclamo do direito efetivo A 

jurisdiçao, que parte 
redunda 

aqora 
no 

doo aetorea 
decr6scimo 

sociais 
acelerado 

mais 
da 

amplos e 

taxa de explorados e 

confiabilidade dos organismos 

tamb6m ser 
que o homem ·da rua denomina •• 

-, deve creditado, ainda que se afigure 
paradoxal, a um doa aspectos in•titucionaia maia positivos da 

Conatituiçao de 1988: o aprofundamento e a atualizaçao nela dos 
melhore• traço• do •jud~c~ari•.o• de nos•a tradiç&o republicana. 

Desconheço outro texto constitucional - sejam os que a 
precederam, no Brasil, sejam os do direito comparado - que haja 

confiado, mai• que a ConatituiçAo da 88, na •oluçao judicial doa 
conflito• individuai• e coletivos de toda ordem e aberto formalmente 
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com tanta generosidade as vias de acesso à jurisdiçao aos cidad4os, 
As formações sociais intermediárias e ao Ministério Público, cORto 

instrumentO de toda a sociedade. 

Tudo isso somado aos ares de reconquista da 
convivência democrática traduziu-se, num primeiro momento, na 

descoberta do Judiciário, arena insuspeitada de afirmaçao da 

cidadania. E se refletiu entao no prestigio da Justiça. 

órq!.oa 

Sucede que o agitamento da procura pela sociedade dos 

jurisdicionais -dei todos os graus, incentivada pela 

Conatitu~çAo, cedo encot:traria a frustraça.o inevitável_,· resultante 

da manifesta incapacidade da máquina judiciária, já obsoleta em face 
das solicitações tradicionais, para atender às demandas inéditas e 

diversificadas destes tempos de democratização. Fenómeno agravado 

at6 o desespero pela ausência de mecanismos adequados para a soluçao 

racional das causas sobre questões idênticas, que a cada ano se 

multiplicam em centenas de milhares de pro_ceasos ociosos. 

Por isso, o descrédito da Justiça, revelado nas 

pesquisas de hoje, traduz, ~m grande parte, o refluxo daquelas 

mesmas esperanças, até agora frustradas, que, ontem, as estatisticas 

tambéM documentaram. 

Tudo isso é preciso assumi-lo são realidades 

ineg6veis, que n!o admito, porém, sejam invenciveis. 

Claro, Seria leviano atribuir toda a responsabilidade 

por elas ~ própria magistratura: pende, grande parte dos problemas 

fundamentais do Judici~rio, da decisão dos poderes politicas, 

particularmente, de medidas legislativas imprescindiveis e urgentes. 

~ um exemplo marcante a lei que discipline os juizados 

especiais - uma das alternativas mais alvissareiras da Constituiçao 

ao congestionamento, ao custo e a lentid!o das estruturas judiciai& 
ordin4rias • 

Outro, é o projeto do Estatuto da Magistratura, 

submetido pelo Supremo Tribunal ao Congresso e cuja aprovaçao 

instituiria o Conselho Nacional de Administraç!o da Justiça, ensaio 

inicial - tanto quanto o possibilitou a Constituiçao - de um órgao 

central de aqministraç!o superior, controle e formulaç!o das 

politicas b~sicas de aperfeiÇoamento do Judiciário._ 
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Mas nAo pode o Judic1.Srio apegar-se à eventual 

lentidão de outros poderes para fugir à responsabilidade, que é sua, 

com a verdade dos seus defeitos e com a sua própria imagem. 

N!.o tenho a presunção intoler4vel de trazer soluções 

prontas. 

Meu papel - afora o de buscar melhorias nas condições 
de trabalho da própria Casa - é o de mobilizar o poder simbólico da 
presidêrlcia do Supremo Tribunal e provocar a reflexAo critica e 

aberta, sobre as soluções cabiveis para uma Justiça ao menos 

razo4vel: a que seja possivel a um pais que ainda n.!o superou a 

humilhaçao e a vergonha da miséria de grande parcela do seu povo. 

g preciso repensar 

preconceitos nem utopias. 
a Justiça no Brasil, sem 

Só h4 um ponto fora da discuss4o posaivel para nós: o 
da independência do Poder Judiciário, da qual emergem, afora a 

liberdade de julgar, os atributos Iundamentais.do seu auto-governo, 

que visam a assegur~-la concretamente e só se podem sujeitar aos 
limites ditados pelos freios e contrapesos do regime constitucional 
intoc4vel da separaç!o dos poderes. 

A resistência da rnaqistratura decorre ai do seu 

compromisso democrático. 

Se é certo que onde faltar a democraci~ n4o hA Justiça 
que mereça o nome, também é verdade que nAo haver~ democracia 
verdadeira, onde faltar tribunais independentes para, quando o 
impuserem a Constituiç.io e as leis, contrariar as injunçeses da 

maioria politica da conjuntura do dia. 

Convocar para essa reflex.!o, necessária e inadiável, 
não apenas a Corte e os demais Tribunai-s, os -Inãgistrados de todas as 

instanciaa, os advogados e o Ministério Pllblico, mas também, e com 

todos eles, os poderes pol1ticos e a sociedade civil, ser& a minha 

preocupaç!o, o meu compromisso. 

Que possa cumpri-lo, é a minha esperança. 

Muito obrigado.· 
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O SR. PRESIDENTE (Joo6 Sll'DOy)- Com a palavra o Se- fase, do fmal do s&.l1o passado ati os anos 50, a energia e!Ettica 
nado< 1mé Roberlo Amlda. no Brasil o6 existia DOO gnmdes centros. Em 1950, havia 6 mil me-

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP.OF. Pronnncia o gawaas implantadoo no BrasiL o que era muito pouco. Basicamen-
seguinle discurlo. Sem reviaio do orador.)- Sr. Prosidente, Sr's e te, só havia eDCigia ,_nas gr.mdes cidades, nos gr.mdes centros. 
Sn. Senadams,. o Congresao Nacio:nal DCDl sempre tem a oportuni- NeS$8. primeira fase do setor el6trico bmsileiro, as empresas 
dade do :meDSUiar os efeitos pd.ticos de detctminadu legislações normalmente eram estrangeiras, n.iio bavia uma regra fixa e clara 
que sio aprovadas no imbito do Congresso NacionaL que fomocesse variiveis de desenvolvimento a esse investim.erito 

Nos últimos diu, dois eventos respondem. de forma muito que se fazia no BmsiL e, por outro lado, essas empresas estrangei
dpida. a uma legislaçlo nx;entemente aprovada no Senado Fede- ras Dio investiam no iD.terior-e ni.o buscavam novos mcteados. 
rale que teve como relator o Senador 10!é Fogaça. Quando se cfis.. A portir doa anos 50. comoçoo uma segunda fsse, onde o 
cutiu, no Congresso Naciooal. a Lei du Conccssõe&, vislumbrava- Estado interViu diretamente na economia, basicamente no sctor de 
se <piO teria efeito pdtico muito ripido na nossa economia e, ptin- oDCigia el6trica. Passamos de 6 mil megawaliS pars os aluais 55 
cipolmente, DO """"' eMtrico. Todavia, as respostas do ...,. eMiri- mil megawatts. 
co c do capital privado' vienl.m. muito mais Iipido do que :te pode- Esse investimento dos áltim.os 30 ou 40 anos. que foi supe-
ria avlliar. rior a US$100 bilhões, gerou a construção de llai!'l, de ThcuruL 

fü poucos dias, a Usina do Serra da Mesa, localizada no rio das graudes linhas de tmnsmissio. Hoove aproveitamentos hidroe
Tocamins. a 230 quilômetros do Bmsflia, uma obra extremam.eme 16trioos os mais: diversifiCados em todo o têrrlt6rio nacional e a 
importante pua o setor' eMt:rico bruileiro como um todo e, parti~ coostroçio de uma malha de sistema de trannnissão operacional
culàmente, pua a Capital" do Pafs, foi. cano COilleCpl~ncia da Lei mente eficaz. Thdo isso custou, de um lado, uma divida externa 
das Cau:essõos, objeto de uma parceria entro o """"'pilblioo, rop- bastante gmnde. mas, por outro lado. foi fundamental para emba-
resentado por Fumas Cenlrais EI6tricas, e pelo ICior privado. sar o desenvolvimcDlo que, inegavelmente, experimenramos nes-

A Usina Serra da Mesa, que possui uma pol!ncia instalada tas illtimas d6cadas. 
de 1.200 megawatts- e isso representa duu vezes a ponta do con- Mas agora nos depammo& com um problema maior. O País 
:mmo dei energia aqui no Distrito Federal- e que estava paralisada cootinua. a. crescer, u estimativas indicam que neste ano crescere
ii há algum tempo, teve um cootrato usinado pu1l a. cominuidade mos a uma taxa superior a 7% ao ano; temos um plano econômico 
dessas obta.s. num custo estimado de US$1,3 bilhio. O início da que, ao menos Deste momento, gera tmnqüilidade para novos in-
operaçio da usina jA foi ía.ado para 1998, como prev8 o plmc.l es- vest:imentos. No entanto, pam que o setor el6trico brasileiro acom-
IDI~gico do opinçio elárica do BrasiL panho o aeOcimento da dOmanda do energiil, estima-se que o Bra-

Aiguna dias depois, no Pa!kio do Planalto, o Governador • sil devo investir US$20 bilhões nos proximos qualro anos, ou seja, 
de Minas Genis e o Pro.idonte da Rtpública avalizavam um outro temos que investir, por aDÓ, US$5 bilhões na construção de novas 
contrato. este IM'en:ut.e ll Usina de lganpava, no rio Glande, uma usinas e de novas linhas de ttansmissão apenas para fazer face ao 
usina um pwco meoor, de 210 megawatts, situada., gcogtáfa e elo- crescimento da demanda. 
tricammte, num ponto extJcmiJIJCI!Dte; importante para o SuVSudeste. Como já se sabe que o setor público brasileiro, neste mo-

A usina de Igárap&va. que tem o seiO< plblico representado mento, recebe menos do que gasta e, portanto, já há um déficit ela-
pela Cemig, ol::teve recuraos da iniciativa privada da ordem de ro no sctor público brasileiro, não eslamos investindo nas novas 
50% do inve<timedo, <piO chega i casa doo US$300 milhões. As usims o DOS parques de dislril:uiçio e transmissão de energia. Ha
obras j6. fcnm :retml&du e a sua ioaugu:raçio está prevista pam 1998. via que se buscar uma nova. fórmula que não cometesse os erros da 

Esses d:ois fatos que. a meu ver. alteram profundamente o primeira fue do selar ei&I:ico brasileiro, antes dos anos 50. e que 
selar' estm~gico na vida nacional, porque o abastecimento de também nio cometesse os erros da segunda fase. aquela que vem 
eDCigia eMirica & bu6 pua ,qualquer modolo de desenvolvimento. doa anos 50 aú boje. ' 
slo uma reposta muito cl""t"a da sociedade brasileira a uma legisla- A Lei das Concessões, relatada aqui no Senado do forma 
çio rocentemenie discutida o oprovada no 4mbito do Congresso muito 0<p1ilibrada e muito detalhada pelo Senador José Fogaça -
Nacional. recordo-me, inclusive, que ele percoirCU o Pàís discutindo com os 

Creio ser opodllna esta .:eflexio. Sr. Presidente. porque o sei<Jies organizlldos da sociedade cada um dos detalhes dessa Lei 
Biasil. pelas suas dimensões, pelu suas cuactedsticas soCioecQ. das Concessões- chegou a este equilibrio: ela conseguiu reunir as 
nômicas, tem tido respostas muito rápidas l JlliJda.Dça na sua legis- vantagens do primeiro modelo, que tinha capital privado, com as 
laçio búica. vantagens do segundo modelo, da segunda fase, que tteinou n:cur-

Esse esfcxço de se l:uscar um novo projeto de pais, um SOS humanos, investiu e buscoo para o Pais um cabedal muito 
novo medeio de desenvolvimento, antes mesmo da revido consti- grande de tecnologia. 
tucional.jf. apresenta. nesses dois casos, ~ltados ba.stau1e palpáveis. Nessa terceira faso que se inicia no setor elétrico brasileiro, 

Ao trazer essa nolicia ao Senado Federal, parece-me bastan- já temos o exemplo claro de Sem. da Mesa e de lgarnpava, oo. 
to importante fazer algumas ripidas reflexões. A primeira delas é seja, o capital Jrivado investindo nas usinas. É pr<>eiso que. a par
que, em pralicamonte todos os poises do mundo, l:usca-se o capital tir de agora. tenhamos alguns cuidados. O primeiro deles é no seD
privado para investimentos em setores produtivos da econania e, tido de que as linhas de transmissão continuem no controle do Es
particularmente, DO""""' eiEttico. tado. Todoa se roootdam que, há pouco mais de dez anos, quando 

Nessa ~visio do papel do Estado na sociedade brasileira, Feli.pe GonDlez assumiu o Governo da Espanha, muitos diziam 
pare<:t>me cluo que entramos numa nova fase, onde o Estado que por vir de um partido de orientação socialista. o PSOE, ele te-
pode retiraNe gmdativamente dos grandes investimentos das usi- ria 8. tend!ncia de estatizar o setor elétrico espanhoL 
nas hidJ:oeWtricas e o capital privado pode ser chamado, com re· Ao conlrário, Felipe González fez um grande movimento 
gns clms e bem disc:utidas. para pmst.a:r a sua rontnl:Wçio nesse se- no sentido de buscar o capital privado parn. investir no setor elétri-
tor, que, <XmO"' já disse, é blsico pua o dosenvolvimento !llciooal. co da Espanha que se modemizoo rapidamente. mas estabeleceu. 

Oostaria de ressaltar um falo iliterossante. A energia, eiEttica por ootro lado. um controle rlgido da máquina do Estado sobre 
existo no Brasil há aproximadamente 100 mos. Numa primeira. aqueles investimentos e na ftxação de tarifas. A tarifa de energia 
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elétrica. na Espanha, s6 se modifica uma vez pot ano e depois de 
uma ampla discussão, inclusive, no Congresso NacionaL Vive-se 
lá um regime parlamentarista. 

Esse exemplo deve m~r a atenção para o caso brasilei
ro. porque embora tenha sido aprovada a Lei das Concessões, o 
nosso Departamento Nacional de Áypas e Eneigia Elélric::
DNAEE, um órgão 10sponsável pelo CODlrole das C<lllCellsões e 
pela fiXação das tarifaS, ainda oio estA suflCientementé bem apare-
lhado para cumprir a sua missão. - -

O Sr. Jo.é Fogaça- V. Ex' me pen:nite um aparte? 
O SR. JOS~ ROBERTO ARRUDA - Com muito prazer, 

Senador José Fogaça. 
O Sr. José Fogaça- Em primeiro lugar, quero agradece< aa 

refedncias generosas de V. Ex• ao trabalho que o Senado fez, evi
dentemente, deDiro do qual tivemoo aquela responsabilidade de 
conduzir o JrOCCSSO de negociaçio politica:. Para fazei' justiça, 
devo dizer que a qualidade ttScnica do projeto veio da C4mam, mas 
nem sempre em política a qualidade tknica funciona. Para que 
uma: proposta tio qualifi.ca:da c modema, como a qüe veio da Câ
mara, .se viabili:msse, foi preciso um grande pacto político nacio
nal. e deste sim tivemos a homa de participar. Havia o interesse 
das empresas estaduais de energia elétrica, conCessionárias esta
tais, da Eletrobrás como um todo e suas subsidiárias, do novo Go
verno, do antigo GovernO que saía e era notoriamente contrário a 
qualquer forma de mudança na sistemática e cxganizaçio da ques
tão energética do nosso Pais, de modo que o grande aco<do pollti
co que se estabeleceu é que viabilizou que uma proposta consis
tente como essa. se tamsformassc em lei. Apenas quero aproveitar 
o ensejo do pronunciamento de V. Ex•. que mostra conhecer bem 
o assunto e ser uma pessoa familiarizada com o tema,. exatamenle 
no momeiJ!o em que faz referência ao DNAEE-Departamento Na
cional de Aypas e Energia Elélrica, para que tenhamos uma coos
ciência muito precisa da importincia do órgão regulador. Na me
dida em que hoover, gradativamente, uma transferência de respon
sabilidades. principalmente operativas, e se estabelecer a competi
ção. as regras de mercado começarem a fhlir e, como disse V. &•. 
a venda de energia começar a se dar atrav~s das linhas de trans
missão controladas pelo Poder Público. nesse fluxo. os preços po
derão variar e, inclusive, compelir liVIemente~ É evidente que. sem 
um órgão regulador forte e. Sobretudo. autônomo. não haverá se
riedade oo processo de dêsmonopolização dá "energia elétrica. 
Creio que essa farofa está por fazer e é tespoosabilidade desta le
gislatura. Não há menção mais explícita a um 6r8io reguladoc Da 
Lei de Concessões. A medida provisória que está sendo proposta, 
através do Deputado José Carlos Aleluia, no seu projetO-de con
versão, também não menciona a nova constituiçló do DNAEE oo 
de ootro órgão semelhante. De rqodo que quero acentuar e dar re
levância, no pronunciamento de V. Ex•. para a importância desse 
órgão. que os ingleses chamam de regulator e que. sem dúvida 
nenhuma. tem um papel fundamental naquele espaço pouco preci
so e até boje mal conceituado no Brasil. que é o espaço entre o que 
é público e o que ~ privado. Há uma confusão de cOnceitos. -Há 
quem confunda público com estatal no Brasil e nem tudo que ~ 
público é, necessariametite, estatal. Há muitas ações públicas que 
podem se dar através da opmçio gostada por empresas privadas e 
que venham a ter efeito. repert:USsio, resultado e objetivoS: clara
mente públicos sobre controle público. cootrole da sociedade e 
conb:ole da coletividade. o que ~ absolutamente possíveL Agora, 
isso tem que ser fiscalizado; tem que obedecer a regras; tem que 
ter um ente regulatório que possa atllar de forma competente, ex
pressiva e com poder, sobretudo com autonomia; um 6rgio que te
nha funcionários da mais alta qualifxCaçio, recebendo ~l~s saláM 
rios, ou seja, salários acima da média nacional, para que possam 

ter a independência e autonomia que precisam ter. Sobretudo, um 
ótgio que nio dependa da i.u!luência de concessionários ou do po
der concedente; que seja, principalmente. um órgio que possa fa
lar em nome do interesse dos usuários, dos consumidores, dos ci
dadios, um órgão da cidadania brasileira.. Por isso, creio, temos 
que lutar. Este~. digamos assim, o ponto central da. nossa ~spon
sabilidade na matétia sobte a qual V. Ex' está se prommciando com 
tanto coohocimento, OOill tanta oompel&>cia. Em exatamenle .... o 

-objctivo do meu ap<l!(e. Ot.:igado, SeDado< José Roberto Airuda. 
O SR. JOS~ ROBERTO ARRUDA- O Senador José Fo

gaça, ao subliDbar a importincia do fottalecimonto do poder con
Cedente, de um órglo-especifico, ci::u:etra e conclui o meu pronun
ciamento de forma muito mais avalizada do que eu mesmo poderia 
fazet. Esse 16 o cerne da nossa. preocupa.çio. Estou convencido, Se
nador José Fogaça. Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, que a Lei 
das Concessões foi uni gmode avanço. Igarapava e Semt. da Mesa 
demonstram que este País responde muito rápido a esses avanços 
institucioDiis-~ Mas agom, até para que esse avanço tenha penn.a
nência.. é preciso ruidarmos desse ponto fundamental. 

Resumindo: além do fortalecimento do poder concedente, o 
Departamento Naciooal de Águas e Enetgia Elétrica atualmente 
está mal apan:Ibado para cumprir suas funções; hoje, na vetdade, 
requisita funcionários das empresas as quais deveria flSCalizar. não 
tem Corpo próprio e não lCrii salários. 

Refletia muito para fazer este pronunciamento, porque não 
sabia se antes apresentava um projeto, mas cheguei à conclusão de 
que talvez nio seja este o nosso papel. Se o Governo Fedem! neste 
momento está sinaHzando para a reforma do Estado, no momento 

~ em que o Estado tem que ser menor- e isso vale para qualquer ati
vidade- deve ser mais forte para cumprir bem sua missão. 

Um segundo ponto que me parece fundamental nessa tercei
ra fase do setor el6trico brasileiro é preservar os rea1rsos humanos 
que foram formados ao longo desses 30, 40 anos.. O setor eUtrico 
brasileiro hoje tem,. em nível da engeDharia e da boa técnica. pa
drões compatíveis com qualquer país do mundo. Isso nio pode ser 
perdido nessa fase de transição, quando o capital privado vem a 
portar rerursos ao :setor elétricO. -

Outro ponto que já acontece em alguns países é a -parucipi
çio dos coosuntido!Os nesse poder de fiscalização e fiXação de ta
rifas. Nos Estados Unidos existem as famosas comissions; em ou-... 
tros países isso se dá de várias outras formas, mas o iniportante é 
que o consumidor, o usuário, que é o objetivo Iiiaior da existência 
do setor elétrico, de usinas. de liDhas de traDsmissão, de postes 
transformadores. possam ser, de alguma forma. ~entados nes
se esforço de fiscalizar rigidamente o setor elétrico brasileiro e de 
fixar tarifas justas. -

A última observação é apenas para sublinhar um ponto 
que o Senador José Fogaça apresentou com muita propriedade: 
quando se busca o-capital privado para investir no setor el&ri
co. ele nlo deixa de ser público; a energia eMtrica continua 
sendo um serviço público. E. ao contrário do que muitos pen
sam. continua monopolista, porque nio há como o cidadlo, ten
do dois postes à frente de sua casa. escolher se vai oompmr mergia 
elétrica da empresa ''A" oo ''B'~ 

Tocn.icamente, portaDIO, o setor el&rico é monopolista, o 
que exige um põder concedente forte. uma regra de fwtçio de ta
rifas justa, para que o capital privado, }lntamente com o capital do 
Estado, =ponda pela p!OStaçiO de um serviço que é, por defini· 
ção, de inte~sse público. 

Estoo muito otimísla com essa resJXISla que sentimos de 
lgarapava. e de Serra da Mesa; mas, ao mesmo tempo, parece-me 
que seria o momento exato de se fazer uma reflexão sobre a im
portância de rapidamente reaparefuar o Estado oo sentido de que 
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nessa nova fase do setor el&rlco brasileiro o poder concedente 
cumpra rigorosamente a sua missão. - - -

Para temrinar, eu diria o seguinte: o Estado brasileiro está 
aliviado de ter que investir l!-~$20 bilhões no setCil' elétrico., em 
dando certo a Lei das Ca:t.cessões - e o:s: indicadores são nesse 
sentido. E5Ses rcaJISOS podetio ser aplicados em alividades que, 
num pois como o nosso. são ptecipuu do Estado, como a Educa
çio, a Saúde, a Segurança Nblica, a Ci&lcia e a Tecnologia. 

EnfUD, penso que essa fórmula, esse projeto de pals mostm, 
mesmo antes da =isio <Xlmlilucional, sinais claros do que a socieda
de rcspoodo 11$ modificaçõc& insti!ucialais que aqrii sê proccdom. 

llluito obrisad<>. Sr. Presidente. 

Dumnle o discuno do Sr. José Robe'l'to Arruda. o 
Sr. José Sarney, Presidellle, deixa a o:zdeira da p~si
dincia, que é ocupada peW Sr. BeiJo Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a mesa, re
querimento que seni lido pelo Sr. 1° Seaetário em exercfcio, Sena-
dor.Ney Suassuna. · 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 857, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 13, § 1 o do Regimento Inter

no do Senado Fedetal, que sejam consideradas licenças, minhas 
ausEncias dos tmbslhos do Senado Fedeml. nos dias 5 e 6 do cor
rente mês, quando estarei oo Estado do Rio de Janeiro participan
do como palcstmnte do Seminário sobre a Reforma Politica e Elei
toral, promovido pela Universidade Estadaal do Rio do Janeiro e • 
de Debate na Escola Superior de Guerra. 

Sala das Sessões, 2 de junho de 1995. - Senador Eaperi
diãoAmiu. 

O SR. PRESIDENTE (Bcllo Parga)- Fica concedida a li
cença solicitada. 

Sob<e a mesa, projeto de lei do Senado que scrti lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exerclcio, Senadcr Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE.LEIDO SE!"! ADO N" 180,DE 1995 

Altera a rec:tação da letra "8", do art. 75, da 
Lei n• 8.213, de 7 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os PI anos de Benefícios da Previdência SodaL 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 1• A letra a do art. 75, da Lei n• 8.213, de 7 de jlfuo de 

1991, que dispõe sobre os Planos do Bcneficios da Previdência 
Social, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 75. O valormcusal da pcusâopormorte será: 

a) constituído do 100% (cem por cento) do valor 
da aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria 
direito Se estivesse aposentado na dala dO seu falecimento." 

Art. 2° As despesas decorrentes dessa lei correrio A COD1a 
das foo.tes de receita previstas no art. 11. da Lei n° 8.212, de 24 de 
jufuo del991. • 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua puOiicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em cootrário. 

Justificação 

Como regra, o segurado percebe, ao se aposentar, rendi
mentos inferiores aos de seu último S;alário, haja vista que o-valor -
do salário-de-beneficio consistirá na illédia aritmética de todos os 
6ltimos salários-de-contribuição dos meses imedia-tamente anterio-

res ao do afastameDto da atividadc ou da ~ da en~ do reque
rlmcuto de aposcnladoria (art. 29 da Leí n• 8.213, de" 1991). Essa 
rcgm, por um lado, desestimula o requerimento de aposcutadocias 
por tempo de serviço e, do outro, compele os idosos a momarem 
ao mercado de trabalho, caso desejem manter inalr«ado o seu pa
d:rio de vida. Como reflexos indesejáveis dessa equa.çio, toma-se 
ainda mais ánfuo. pam. a nova geração, o ingresso no mercado de 
tmbalb.o, uma vez que ela estará compc:tindo com pessoas mais ex
perientes. 

Nio bastasse a dimimJição do valor dos n:udiniemos do lm· 
balhador aposentado, a pcusão por ele deixada aos dependentes 
será ainda menor. Nos termos da lei que pretendemos modificar, a 
pensão, via do regn, será de 80% (oiféitta por cento) do valor da 
aposentadoria, reduzindo-se, na prática, a quantiu insignificantes. 
Em wlras palavras, se o trabalhador aposenlado ganha pouco. sua 
viúva ou seus demais dependentes ganhario menos ainda. 

A citada noana }nidica autoriza, contudo, um acréscimo de 
10% (dez por cento) do valor da apuscnladorla no cálculo da pen
são, para o segmado que tiver mais de um dependente. at6 o máxi
mo de duas parcelas. Segundo nossas convicções, a alUai sistem!
tica legal penaliza as famílias com poucos dependentes, ccifando
.lhes os magros valores da penslo que Ibes são de direito. Conside
re-se, por exemplo, o caso de um segurado que tenha deixado viú
va e um ónico fl.lho. Nessa hipótese. a viúva e o filho somente fa
rão jus a 90% (noventa por cento) do valor da aposentadoria, que 
seria devida ao falecido, representando brutal queda no psdrio de 
suas vidas. 

A ftm de COirigir as desigualdades acima descritas. julga
mos razoolvcl conceder a todas as famílias, indcpcudentcmcntc do 
número de benefl.ciários, perisio âe valor idêntico à aposentadoria 
a que teria dimito o segurado falecido. -

Em face de todo o exposto e do inequívoco interesSe social 
presente nesta proposição, julgamos que merecerá a aprovação dos 
ilustres membros do Congresso Nacional. 
- Sala das Sessões, S de junbo de 1995. - Senador Gllvan 

Borges. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Benefidos da Previ
dência Social c dá outras providências. 

............. -........................ , _________________ .. __ ,_, __ _ 
Art. 75. O valor JDCDSal <la pensão por morte será: 
a) constitu!do de uma psrrcla, relativa A família. de 80% 

(oitenta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado rece
bia ou a que teria direito, se estivesse aposentado na data 4o seu 
falecimento, mais tantas psrrclas de 10% (dez por cento) do valor 
da mesma aposentadoria quantos forem os seus dependentes, at6 o 
máxilÍ!O do 2 (duas); 

b) 100% (cem porcento) do sal!rio-de-beneficio ou dosa
lário-de-contrilnição vigente no dia do acidente, o que for mais 
vantajoso. caso o falecimento seja conseqüência de acidente do 
tmbafuo ............................. ..; .. ___ , _____________ ...;_,_, __ , ____ ,_ 

. ........................................ -·-----··--··-------·-~·-·---.. -·-
- -- LEI N" 8.212, DE 24 DE JULHO DE 199! 

Dispõe sobre a organização da Seguridade So
cial, institui Plano de Custeio e dá outras provldônâas. 

Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridsde So
cial é composto das Seguintes receitas: 
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I - =eitas da U Dilo; 
II- receitas das contribuições sociais; 
m- receitas de outtas foot<s. 
Parágrafo único. Constiruem contribuições sociais: 
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneraçio paga. cu 

acditada aos segurados a seu serviço; 
b) as dos empresadon:s clom.!sticos; 
c) as dos trabalhadores. incidentes sobiC o seu salário-de

coolribuiçio; 
d) as das empresas, incidentes sobre fatuiiJilCDto e lucro; 
e) as incideolel solre a receita de""""""'" de progD6stioos. 

(À Comis.Jão de A.s.nmto.s Sociais - deci3iio termi
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Bel1o Parga) - O proje<o lido sed 
publicado c remetido 1 comissio compc:teDtc. 

· Sobre a mesa, CO!J'I'"ic•çilo que será lida pelo Sr. 1° Secre-
tário em exercicio, Senador Ney Sua.ssuna. 

É lida a seguinlc: 

Conmníco a V. Ex• que, por designaçio dessa PR:sid!ncia, 
coofonne o Diário do Con~. Seçio II. de 19 de maio ll1timo, 
e com base no artigo 55, inciso III, da Coostituiçio. e artigo 39, 
aJinea A, do RegimentO Interno, estarei ausente dos trabalhos des
ta Casa, de 6 a 24 deste ml!s, para l'OJ'RSOD!ar o Senado Fedem! na 
82' Reuni1o da OIT, em Genebra. 

Sala das Sessões, S de junbo de 1995.- Senador GenoD 
Cama ta. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parsa)- A Oxnn•icaçik> lida 
vai 1 publicaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Bello l'alp.)- Em sessio anterior, 
foram lidos. os Requórimentos n"s 838 a 852. de 1995, dos Sena
dooos José Biauco, Romero Jucá, Emmdes Amorim, Ramez Te
bel, José Fosaça. Júuia Marise. Pedro Piva, Levy rn.s;· Arfuido 
Porto, Geraldo Melo, Romeu Tuma, Antonio Carlos Valadares, 
Darcy Ribeiro e Benodita da Silva.. solicitando, nos tennos do art. 
13, § J•, do RegimeDlo lnlemo, sejam coosideradas como licenças 
autorizadas suas auséncias. dos trabalhos da ~ nos perlodos 
mencionados. 

Os requeiimeotos deixaram de set votados, naquela oportu
nidade, por falta de quorum. 

Em votaçik> o Requerimento n• 838, de 1995, do Senador 
José Bianco. -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiDl.IDCCer sen· 
tados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
Em votaçiio o Requerimento n• 839, de 1995, do Senador 

Romero Jucá. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçik> o Requerimento n• 841, de 1995, do Senador 

Emandes Amorim. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prejudicado o RequerimeDlo n• 840, de 1995. 
Em votaçik> o Requerimento n• 842, de 1995, do Senador 

Ramez Tebet. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaneçer sen

tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
-Em votaçio o Requerimento n• 843, de 1995, do Senador 

José Fogaça. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaneçer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçio o R~erimento n• 844, de 1995, da Senadora 

JIÍilia Marise. 
-~- Os Srs. Senadores que o aprovam queinm. Pennanecer sen· 

lados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçio o Requerimento n• 845, de 1995, do Senador 

PedroPiva. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaneçer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçik> o Requerimento n• 846, de 1995, do Senador 

Levy Dias. 
Os Sn. Senadores que o aprovam queiram pennaneçer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçio o Requerimento n• 847, de 1995, do Senador 

Arlindo Porto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaneçer sen

tados. (P8llM.) 
Aprovado. 
Em votaçik> o Requerimento n• 848, de 1995, do Senador 

Geraldo Melo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaneçer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçio o Requerimento n• 849, de 1995, do Senador 

Romeu Toma. 
· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaDN'2"lt' sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçik> o Requerimento n• 850, de 1995, do Senador 

Antonio Carlos Valada=. 
Os Srs. Senadores qúe o aprovam queiram pennaneçer sen-

tados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Em votaçio o Requerimento n• 85 I, de 1995, do Senador 

Damy Ribeiro. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram J?C""'I'lf'<'ei' sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçio o Requerimento n° 852. de 1995. da Senadom 

_ Beuedita da Silva. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peananoc:er sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ficam, portanto, concedidas as Iiceuças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Em sessio anterioc, 

foi lido o Requerimento n• 853, de 1995, do Senador Renan Ca
lheiros, solicitando, noo termos do art. 43, n, do Regimento !Dter
no, licença pora se auseDlar dos IIabalhoo da Casa DO dia 5 do cor
rente mês. a f101 de tratar de assuntos putiallares. 

O requerimento deixou de ser votado, naquela oportunida
de, por falta de quorum. 

Em votaçio o requffim.eôto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peunanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Fica concedida a licença solicitada. A Sr" Marina SOva - Senador Ademir Andrade, agradeço 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Em prosseguimento V. Ex• pela oportunidade do a ::arte. Gostaria de regiSirar que V. 

à lista dos oradores inscritos. concedo a palavra ao Senador Ade- Ex• teve uma participação brilhante, destacada nesse encontro, 
mir Andrade. com suas _posições s_empre fervorosas aO de_fen~ aquilo em que 

Informo que V. Ex• dispõe de 20min. a.crt4i!4· 'J'_Cnho a -certeza de que muitas das CÓiocações feitas por 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o se- V. Ex• eu as teria feito também. Agora V. Ex• trata de um ponto 

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e que entendo fundamental para essa nossa articulação, que, se real
Srs. Senadores. gostaria de registrar, nos ADais desta Casa, o m- mente estiver numa fase de maturidade efetiva, como esperamos 
soltado do n Encontro da Bancada Parlamentar da Amazônia, que que esteja, propiciará ·um gn\nde passo para acabar com essa polí
ocomu neste fJJD. de semana, em Porto Velho, capital do Estado tica do toma-lá-dá-cá. A Amazônia telil que ser pensada dentro de 
de Rondônia. uma visão macroeconômica, inSeiida no contexto da economia e 

Antes de mais nada.,. agradeço, em nome de toda ~ Bancada dos problemas sociais dõ País e também do mundo. Essa política 
Parlamentar da A.maz;ônia, ao Governador Valdir Raupp, que foi a velha, antiga. de acreditar que se resolve os nossos problemas bar
pessoa que nos recebeu c nos deu apoio para a realização desse en- 8;a.uhando cargos, como acaba de dizer V. Ex•, tem que ser entena
c~ que. oo meu entendimento, teve um sucesso exlraotdiná.rio da de vez. Essa nova geração de politicos, ·comprolnetidos acima 
e, fmalm.ente, consolida um sonho de muitos anos, que ~ a uniio de bJdo com o novo processo em curso, deve dar essa grande con
de todos os políticos da Amazônia pelo desenvolvimento .integra- tribuiçio no sentido de inibir aqueles que acham que, em nome de 
do daquela região. uma determinada quantidade de votos, basta ir até o Presidente e 

· Participaram do enContrO em Rondônia 41 DCputados Fede- tentar ba.rganiiar esse ou aquele cargo naquela função eslralégica 
rais e 6 Senadores desta CasL Estiveram presentes o Ministro da para o desenvolvimento da Amazônia e que aí já está rudo resolvi
Justiça Nelson Jobim. o Ministro dos Transportes Odacir Klein e do. Mais do que isso, precisamos de pessoas com sensibilidade po
representantes de vários Ministérios; O Presidente da Elelronorte, lítica e com capacidade técnica, que, acima de tudo, estejam dis
Dr. Ricardo; a Presidente do Banco da Amazônia, f>I#' Flora; o postas a fazer a grande política, sem os vicios do fiSiologi.smo. Pa
PR:sidente da Suframa., que são os 6rgios do desenvolvimento da rabenizo V. Ex .. por esse registro e me solidarizo com suas pala
região, e ainda o Presidente e o vice-Presídem.e do Incra e outras vms no que se refere a essa questão. 
autoridades representando o Govemo Fedenll. O SR. AD EMIR ANDRADE - Senadoxa Marina Silva, 

Naquela reunião, apresentamos a essas autoridades do Go- agradeço a V. Ex ... Brilhante também foi a participação de V. Ex a. 

vemo Fedeial os desejos dos poUticos da Amazônia. Já. existia um Penso que o encontro teve muita beleza, inclusive na infor
documento, pois fizemos o primeiro encontro e:ai Belém do Pará, ~ malidade. Ninguém quis destacar-se mais do que o outro. A Presí
duas reuniões aqui em Brasllia e fmalmente o segundo encontro dência dos trabalhos foi executada por vários Parlamentares. O en
em Porto Velho. contro foi, realmente, democrático. mostrando um amadurecimen-

Naquel& oportunidade, repito, foi apxesentado um doeu- to da classe política c:Jo Norte. 
mento citando os nossos principais objetivos. Não vou aqui repeti- Gostaria de fazer algumas afumações, para mostrar a neces
los. Quem é da Amazônia sabe bem de que ela precisa. E essas sidade dessa unidade. No dia 8 deste mês - portanto, daqui a t.rés 
questões já foram tão comentadas aqui que, parece-me, são do co- dias-. haverá uma audiência com o Presidente da República Fer-
nhecimento da maioria dos Senadores desta Casa. nando Henrique Caxdoso. Levaremos a Sua Excelência o resultado 

Vou apenas solicitar o registro desse documento nos Anais desse Jl9SSO trabalho, que já se soma desde dezembro do ano passado. 
do Senado FederaL E preciso levar esse trabalho ao Presidente da República 

Gostaria de lembrar aqui as considerações feitas pOr mim com muita segumnça e com muita fumeza, porque, até agcn, te:_ 
nesse nosso encontro; mos~do a necessi~ ~essa unidade da inos sido, de certa forma. ouvidos, considerados, agradados, mas 
classe política da Amazônia, não apenas daquela que atua no Po-- não atendidos. 
der Legislativó, mas da int<gração das baneaclas parlamentares Cito algumas açõe• do Govemo Federal com relação a nós 
com seus respectivos Governadores. da Amazônia. Em primeíro lugar, destaco a diferença da posição 

Nesse aspecto, o Govemador Valdir Raupp dá um exemPlo da visita do Presidente Fernando Henrique Cardoso ao Nordeste e 
a todos os Governadores da Amazônia, porque, diferentemente de à nossa Amazônia. 
alguns. que pretendem manipJlar suas bancadas, S. Ex .. associa-se à Sua Excelência visitou a Amazônia e deu uma satisfação 
fO!Çll que coosideta ter sua bancada para conseguir trazer para seu Es- para o G-7. A única obra ammciada pelo President< Fernando 
tado, e evidentemente para toda a Região, aquilo de que tanto precisa. Henrique Cardoso foi a Hidrovia Araguaía-Tocantins. Os ~rsos 

Uma das razões que me leva a colocar~ questão enfati- disponíveis para essa obra são de apenas R$4,5 milhões, valor este 
camem.e é a maneiia como temos sido tratados. E extremamente que não dá sequer para fazer a demarcação dessa bidrovia, quanto 
:importante o que estamos fazendo, pois. pela primeira vez, obtive- mais pam construi-la. 
mos êxito. Atribuo inclusive esse resullado aos novos Parlamenta- O Presidente da República foi ao Nordeste e os jamais noti
rcs, aos Parlamentares de primeira legislatum que tiveram fé, con- ciaram um pacote de R$2,4 bilhões, uma importância quinhentas 
fumça., insistiram e lev8lliiD adiante essa luta. Consegu1inos fmal- vezes maior do que a que ele destinou a nossa Amazônia. 
mente consolidar uma bancada da Amazônia, coisa que vfnhamos Em segundo lugar, as coisas na nossa Amazônia sio feitas 
tentando há tantos anos. desde 1982, quando cheguei ao Congres- sem que se reflita sobre a nossa realidade e sem que se consulte as 
so Nacional. Esse imento nio era alcançado potqne a maioria dos lidemnças polltieas da região. 
políticos daquela Regiio passava mais te:r:õpo pleocupada em no- Começaria citando a questão dóS bancos oficiãiS. Pretende
~ear ~gentes de órgãos_ piblicos federais do que em lutar pelos . se fazer agora uma reforma na Caixa Económica Federal e por isso 
mvestunentos de que prectsávamos. eSlão sendo desativadas as superintendências que existiam no Bm-

A Sr* MariDa Silva- V. Exa U)e permite um aparte? sil, para serem substituídas por oitenta e uês escritOrios de negó-
0 SR.. ADEMIR ANDRADE - Com muita satisfação, Se- cios em todo o País. Desses oitenta e três eSCritõrios de negócios, a 

nadora Marina Silva. Amazônia ficou com cinco ou seis; foi colocado um escritório em 
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Be~ um escrirório em São l.Alís do Maranhão e o sul do Pari. fi
cará sob a administração do escritório de São Luís. 

Quer dizer, lr.lta-se de decisão tomada por quem não conhe
ce a Amazônia. Quando se decidiu essa rcestrublraçio da Caixa 
Econ&nica Fedcml. criaram-se seis coordenações nacioriais, uma 
delas englobando a região Nort<: do Brasil administrada por uma 
pessoa da Bahia e mais quatro ooordeDadores que não pertoncem à 
regiio Norte do Brasil e sequer a coabccem. 

E o resultado foi essa transfOIIDAÇão ·que agota estamos 
CODtestando e tentando modificar. 

Pior do que isso 6 que, dos recursos deste ano destinados-ão 
rmanciamenlo de casas populares e ao saneamento no Brasil intei
ro, a Região Norte do País ficou com apenas 6,32% do total, en
quanto Sio Paulo pegou 30%. Evidentemente, influências há que 
beneficiam outm.s regiões em detrimento da nossa. 

A queslio do BlliiCO da Amazônia e do BlUICO do Brasil 
pw:isam ser revistas. Atualmentc, só se pensa em fechar ag~ncias. 
Todo mundo quer competSncia e rigor do lucro. Ora,llllma região 
comO a nossa. onde a maiOria das nossas cidades Ôio tem sequer 
uma agéncia. bancária., olha-se o poblema de maneira fria, sim
plesmente querendo fechar-se agSncias que não dão lucro. Qual é 
o banco privado que vai fazer o papel social, que vai promover o 
desenvolvimento, que vai aplicar ~rsos na agriallb.lra e na pe
cuária? Essa politica de usar-se a leaa fria da competência e do lu
cro n!o pode ser usada na Amazônia. De forma que precisamos 
discutir proftmdamenle o problema do BASA, do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica. na nossa região. 

Mantivemos um encontro com o representante do _BNDES. 
A Regiio Norte do Brasil Dio tem uma agência seqUer do 
BNDES, e S. s• disse-nos. com todas as letm.s, que a Amazônia 
está tecebendo apenas I% de todos os =ursos de que o BNDES 
cfupõe para o ano de 1995. Dos R$9 bilhões aproximadamente, es
tamos recebendo. salvo engano, R$90 milbões para aplicar em 
toda a ADJII2llcia, o qi.le 6 também uma peva da descoosideraçio e 
faha de visio que 1em o Govcmo Fedetal com rolaçilo à nossa rcgiio. 

Quanto ii queslio da agricultura e da I<fOilllll agrária. tam
bém há um abandono totaL Os órgãos plblicos federais eslio fi
cando completamente abandonados. Pan. se ter uma i~ia. o IN
CRA do Pad preparou um orçamento de RS2é2 milhões pàra rea
lizar as obras de infra:.estru~ura dot; assentamep.tos que o próprio 
Govemo fez na região por meio de desapropriações. Mas, dos 
R$262 milhões.· restaram apenas R$6,5 milhões no Orçamento da 
União em 1995. 

O Governo Federal está liquidando com a EO!brapa e a Ce
plac, e o Senador Arruda apresentou boje um trabalho assinado 
por todos nós, Senadores, em defesa da Embrapa. 

Esses órgãos - Ceplac, Embmpa. Incra - já não têm viatu
ras, um capo técnico suficiente, :recunos para o pagaioento de 
cmtas tclefônicas. malerial de expedienle, gasolina para os carros 
dos técnicos etc. Os seus- funcionários, que tanto fizeram por este 
País. hoP vivem às custas das prefeituras municipais, dos gover
nos estaduais ou, entio, de empresas privadas que se beneficiam 
da sua capacidade téa:J.ica para desenvolverem os seus empreendi
me!llos na localidade. 

Fala-se muito aqui na questão das priva~s paia que o 
Governo invista os recursos obtidos na venda das estatais na Saú
de e na Educação. Hoje ruvi o Senador José Roberto Amlda de
fendendo a iniciativa privada do setor elétrico brasileiro. E eu per
gunto: que aplicações têm sido feitas na Saúde e na Educação em 
nosso País? A Sucam. que cuidava do controle e da eiTa.dicação de 
doenças endêmicas da nossa região, foi destruída; a Funasa está 
!lendo completamente liquidada; o INPS. que tinha aten4imento 
médico, foi extinto. Hoje em dia, 90% dos recursos destinados à 

~aúde são destinados à iniciatiVa -privada por meio do Sistema 
Unico de Saúde, do pagamento de AlHs pelo Ministério da Saúde; 
90% dos ttcursos da saúde estão indo para os donos de hospitais. 
EstA-se liquidando comPletamente a saúde pública neste Brasil. 
Portanto, isso não pasSã. -de uma falácia. 

Citei. recentemente, que a esposa do Presidente da Repú.bli
ca escolheu 159 Municfpios no Brasil para aplicar o Programa Co
munidade Solidária. Não há um único Município da região Notte 
eDJ,rt, esses 159 escoib:idos. Posteriormente a essa decisão -a Se
ruidora Marina Silva arompanhou o iançamelllo desse programa
D. Rute Cardoso pen:ebeu o erro qtie cometem naquele pimeiro 
momento. De qualquer forma. é um erro que mostra certo desco-
nhecimento. 

As questões que se referem a n6s amazônidas. como disse, 
não sio discutidas conosco. A qucstlo do Sivam não passou por 
uma discussão entre os políticos da Amazônia. Ninguém viu, ana
lisou ou defmiu se o Sivam. era uma prioridade para nós. Sabemos 
da sUa importância, mas não concordamos com a questio da prio
ridade;- temo& prioriõades muito maiores do que o Sivam. 

- - -Fala-se :agaa em privatizar o SetOt eDerg6tico e- Vender-se a 
V ale do Rio Doce. Queremos manifestar nossa posição em relação 
a esse assunto: uma das decisões mais importanJ.es da bancada par
lamenrar da Amazônia foi ficar conb.'a à privatização da Etetronor
tc e da Companhia Vale do Rio Doce que tem~ grandes em
preendimentos na Amazônia: Carajás. Albrás/Alunorte e a Mine
raçio Rio do Norte. 

Da totalidade da bancada da região Norte, parece-me que 
_;ipe-nas uma Deputada não assinou o documento contra a privatiza

- ção da E!etronorte e da V ale do Rio Doce: uma Deputada do PPR, 
salvo engano. do Acre, da terra da Senadora Marina Silva. Mas os 
4l_Depltados Federais e os 6 Senadores assinaram o documento e 
aprovamm por unanimidade uma posição contrária à. privatização 
dessas duas empresas. 

Os parlamentares que assinaram esse doalmento entendem 
que o dinheiro que o Governo cooseguiria com essa venda é insig
nificante diante dos recursos que o Governo gasta com o paga
mento do Serviço da divida interna e externa brasileiras. Neste 
ano. estamos pagando R$26 bilhões aos banqueiros nacionais e in
temacionais como serviço da dívida píblica brasileira. 

- Ora. diz-se que não há dinheiro para a Amazônia. No en.tan.:-
to, quase 30% do Orçamento da União estão indo para O pagamen
to dos serviços da dívida intema e extema do nosso País. 

_. _ Querem vender todas as hidrelétricas do Brasil por R$60 bi
Ib:ões. Isso significa dizer que o serviÇo da dívida. ou seja. o di
nheiro que está se ~.ssando aos banqueiros nacionais e internacio
nais, em dois anos, dá pan. que eles se apropriarem de todas as hi
drelétricas do BrasiL 

Al6m disso, vamos diminUir, evidentemente, o poder politi
co da sociedade. Quem vai comprar essas bidrelétricas senão em
-pesas multinacionais, banqueiros intemaciooais? Quem teria re
cursos?-Será que vamos passar essa dívida em troca dessa imensa 
obm que foi feita ao loogo de cantos anos e com tanto sacrificio da 
soCiedade brasileirii? Essa é uma questio que se coloca. 

Fala-se muito que nio bá recursos. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O tempo de V. Ex' 

se esgotou. 
O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. Presidenle, procurarei 

encerrar meu pronunciamento dentro de 2 minutos. 
Mas bavia o mínimo necessário no Orçamento da União 

para as nossas estradas e para se levar a energia da hídrelétrica de 
Tucuruí a Oeste do Pará. 

Para que se tenha uma idéia. até hoje ainda não está defmi
do como será resolvido o problema da energia nos Estados do 
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t\ mazonas e Amapá --a sobJção lécnica nem existe- o que quete
:l10S que seja feíto de m.aneinr. rápida e imediata. 

Já existiam recursos J>3.r-!. a recuperação das estiadas, princi
nalmente da Transaínazônica e da Santarém-Cuiabé., e para iniciar 
0 linhão na hidrelétrica de Tucuruí até Altamira, mas esses rerur
~os foram totalmente velados no Orçamento da Uni.ilo. O Governõ
\.~~;dou de vetar R$3bilhões de reais, que os PariameDtãreS do Bta
;jl inteirO haviam destinado as obras fundamentais, e não cuidou 
~~.~ cortar um único centavo dos R$26bilhões que estio sendo pa
?OS aos banqueiros na.ciooais e internacionais. 

Nós, da Bancada do Amazonas, sabemos o que queremos 
pJra a nossa Região, sabemos que há recursos, mas na nossa Re
g:i:::.o só se .investe quando objetivam fazer dela uma rcgião expor
tadora - e nós somos uma área exportadora. Construíram a ferro
via de Carajás em dois anos. gastando US$1bilhio de dólares. Fi-
7.cram a hidrelétrica de Tuamú, gastando US$6bilbões de dólares, 
mas não levaram a energia da hidrelétrica para a Região Amazôni
t:a. Tururuí fõfcoostruída para viabilizar Ouajás, Albtás. no Norte, e 
AlcÕa. no Manmbão, e nJo" pai3 SCIVir ao desenvolviinento da Ama· 
zônia, ha. ja vista que. para o oesie, essa energia até Iioje Dão seguiu. 

Quando é para auferir-o lucro imediato, implantar projetes 
que interessem à exportação ou aos países desenvolvidos do Pri
meiro Mundo, aí se conseguem as coisas; mas quando é para inte
grar o desenvolvimento ~ beneficiar o nosso povo, aí não há n:
c:Jrsos. Para se asfaltar a Transamazônica, gastar-se-iam US$200 
milhões de dólares, cinco vezes menos do que se gastou para se 
..;-onstruir a Ferrovia de Carajás. -

Por tOt.J.as essas razões, nós, políticos da Amazônia. temos 
GUC compreender a necessidade da. nossa união e, se _preciso for. 
da nm:sa radicalização frente ao Presidente da RepúbliCa. para que 
n.~ r;t'.:;s\x; ;ireitos sejam efetivamente respeitadoS. Vamos ter essa 
~-\-·11\'ersa, Dia 8, quinta-feira prOXinia, estaremoS em ãudiêD.da 
<..\;i:l o .Presidente; esperamos que Sua Excelência nos dê respos-
t ·.,;positivaS. · 

Inicia~se agora o perícxio de verão, e as estradas só podem 
ser trabalhadas entre maio e novembro. A partir de novembro, não 
é mais possível. Queremos respostas positivas. Se elas não forem 
l"~l!lcreti.7.adas até o início de agosto. se recuiSos não forem ~ja
Jt)~ para atender às necessidades básicas, haveremos, sem dóvida 
alguma, de assumir pOsiçõeS r:adioaís Como B.ãncada. acíma das 
possas questões_partidári3.s, unindo-nos para resgatar as necessida
o:ics da nossa Região. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADE· 
MJR ANDRADE EM SEU DISCURSO: 

AMAZÔNIA LEGAL 

2m face das muitas reivindicações sugeridas pelos paria
Pit'nt:tres dos nove Estados que compõem a Amazônia Legal, fica 
c:i!1cil sumarizá-Ias de forma global, pois embora estejam numa 
me:sma região que os identifica mUito Iriais pelas Características 
;oográficas do que pelas questões e realidade sócio-oconômicas, 
ti! mos consciência de que não existe uma só Ai:nazôriia, unifõrme e 
diferenciada. Há muitas amazônias, do ponto âe Vista climático, 
r·~()lógico, _de solos, vegetação, ocupação humana, etc. Desta for
Ttla. não é tarefa fácil e muito menos simpáticit -ã-lodos. apresentar 
·.1 e~ta tribuna para apreciação e possíveis sugestões um conjunto 
Je propostas que sintetize as sugestões de todos os parlamentares e 
atenda ~m sua plenittJde aos anseios das comunidades e Estados 
'.JUe representamos. Como tentativa de ordenar as propostas.toma
mos como sistemática de aglomeração das sugestões, apresentá-las 
em três níveis-: --

A) Política global de Desenvolvimento Regional ·para a 
A ma7.ônia Legal: 

B) Recomendações para ações do Governo Federal de alta 
prioridade para a Regiio tomando como referências as reiVindica
ções abrangentes por Estado (proposlas apn:sentadas pela Bancada 
de cada Estado); 

C) Sugeslôes estadualizadas proposlas pelos parlamentares 
de cada Estado (propostas ~presentadas em sua íntegra. pelos Par
lamentares e/oo Bancadas). 

Acredito ser importante para todos nós da Amazônia, 
antes de apresentarmos estas propostas, lermos parte do dis
curso do Presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a 
Amazônia. 

Entrevista coletlva do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso 

-16·2·!15 parte oobrc Amazônia 

A seguir, destacamos t.rechos da resposta A pergunta dare
pórter Teresa Ivanicsha., da TV Amazonas: 
Pensamento sobre a Amazônia; ' 

Turismo: 

"N6s temos todas as condições de mudar muito a 
nossa visão da Amazônia. Eu tenho me reunido com go
vernadores da Amazônia. mais de uma vez, e o pacto 
fundamental entre eles e deles com o govemo da União 
é--o seguintC: se geroo uma imagem que a Amazônia 
queria destruir os recursos naturais. Esses governadores 
todos têm me afirmado que estão absolutamente empe
nhados com a nova ftlosofm do desenvolvimento susten
táveL Nós vamos fazer uma reunião na Ama..zônia. Eu, 
os Ministros que tenham algo a ver com a Amazônia e 
os Governadores, para defmir quais vilo ser as Priori
dades e ações do governo na Amazônia, mas sobretu
do, n6s vamos fora do Brasil, eventualmente, mais 
tarde, transmitir eSsa--OOiivicÇIO'qile é possível o de
senvolvimento sustentável na Amazônia e que o desen
volvimento não pode ser contrndit6ri0 com a situação da 
natureza''; 

''É essencial a delimitação adequada das tenas índigenas, 
também, e a definição das Areas de exploração mineral"~ 
Tnmsamazônica: 

"Eu tenho o compromisso de levar adiante a transal!lUÕni
ca que eslá em-estado lainentável"; 
Tucurui: 

''Fazer o linhão de Tucuruí seguir adiante. porque Tucuruí 
não está beneficiando a Amazônia"; 
Cuiabá-Santarém: __ _. __ 

"Nós temos compromisso de fazer a OJiabá/Santarém"; 
BR174- Manaus- Boa Vista- Venezuela: 

"Já estão sendo feitas estradas de ligação _lá~ cima. pai-a 
Venezuela"; -
Óleo de Urucu: 

''Existenl problemas Importantes a serem n:Solv"idos01
; 

Energia da V eoezuela: 
''Existe compromisso de utilização da energia gera.dâ. naVe

nezuela, de Guri para Boa Vista e Manaus"; 
Critérios para raar prioridades: 

11EU quero saber com os governadores quais são as priori
dades. como é que se faz uma cronologia disso, porque os re
cursos não são abundantes e eu não quero decidir daqui; não 
quero dizer uma coisa que amanhã não cumpra, então, -nóS Va
mos ter uma reunião logo na Amazônia, se possível em março, 
antes de ir aos EstadoS Unidos em abril, para mostrar esse nosso 
espírito"; 
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Recursos Internacionais: :xm- implantação dos Projetos Sipam e Sívam e fortaleci~ 
"Vamos apelar para os recursos que existem em al:undância mento do Projeto Calha Norte; 

na área internacional, mas que s6 vêm se deixaiiDOS claro que te- XIV --formação de Um Gmpo de Trabalbo ·composto de 
mos essa nova visão da questão amazôoica.'~ Parla.mentares da Bancada da Amazônia e de Técoicos do Ministé-
ProjetOs SIV AMISIP AM: rio da Justiça~ com o objetivo de dar celeridade às propostas de 

''Nós vamos dar i.m.pllso aos projetas SlV AM'SIPAM, que leis que dizem respeito à Amazônia, já em ttamitação o.o Congres-
são projetes impOrtanteSCe- córitrole do espaço aéreo através de soe sugerir novas propostas de regulamentação de artigos ligados 
sistema de radares na Amazônia e que têm investimentos de mais a temas importantes, tais como áreas de fronteira. meiO ambiente, 
de um bilhão de :reais"; questão indígena, mineração etc. 
BASA: XV - Garantir os direitos e tratamento isonômico dos fim-

'Temos que rever o BASA. Nós vamos designar alguém cionátios públicos federais dos extintos tenitórios federais. 
para o BASA com critério técnico- os govem3.dores sabem disso B - Recomendações de alta prioridade para a Região, 
e apoiam. Eu não sou, nunca fui, nem sezei paitidário da utilização -considerando duas reivi.ndicas;ões abrangentes por Estado 
dos rectJISoo públieos em tennos politieos'~ (duas propostas de cada Estado); 
Sudam: Apresentamos abaixo as propostas apresentadas pelas Ban-

"N6s vamos pensar na Suclam de novo~ como a Sudene, cadas dos Estados da Amazônia Legal. levando-se em conta a im-
como órgão efetivo de planejamento regional11

; portância dessas para a Região e principalmente a necessidade ur-
Zona Franca de Manaus: gente de cada Estado:. 

· ''Os incentivos fisc:ris da ZFM estão previstOs na Constitui- a) Ligação da Amazônia (Acre) com o Pacífico, através da 
ção. Não há proposta. nessa matéria, de alteração. N6s temos que ligação rodoviária via Assis Brasil (AC) pela BR-317 e recupera
examinar com muita objetividade o que significa. esses incentivos. ção da BR-364; 
A Zona Fnmca gera emp:egos. Eu sei poxqile CO!lbeço o assunto b) Investimentos na geração, ttansmissão e distnl>uição de 
de perto porque debati no Senado e en não quero me antecipar. energia elétrica nos.Estados mais carentes e extremamente defici
mas eertamente, uma região eomo a Amazônia precisa de incenti- ~ tários neste selar (Acre, Amapá, Mato Grosso, Rolldôtrla e Ror.tima); 
vos para qne ela possa continuar crescendo"; c) Asfaltamento da BR-163 (Cuiabá-Santarém), no trecho 

A -Po~tica Global de Desenvolvimento Regional para a Santa HeleDa (MI}-SantMém (PA), e BR-010, dando continuida-
Amazônia Legal; de à TranSamazônica até Humaitá e desta até a BR-164; 

Com base nas propostas apresentadas, as metas prioritárias d) Defmiçãcnle uma política regionalizada de assentamento-
e urgentes pala a Amazônia Legal são: _~fundiário pala a Amazônia Legal e implantação de um programa 

I- reinclusão das emendas dos parlamei!IareS da Amazônia·: imegiade de apoio e incelllivoo ao desenvolvimento agroinduS!rial; 
Legal. aprovadas pelo Congresso Nacional, relativas ao OGU/95 e e) Viabilização do LiDhão de Tucuruí em 500KV, para 
cortadas em 90% (noventa por cerito) pelO atuaJ. :Minisrro do Pia- levar a energia gerada na hidrelétrica de Tucuruí para o oeste 
nejamento; do ~ará (Santarém e Itaituba) e a partir de Altamira atravessar 

II - investimentos no Setor de Geração de Eneigia Elétrica o rió '.Amazonas e atender as localidades da margem esquerda. 
e expansão de suas Redes de Transmissão e âe DistnDuição, em seguindo em duas ramificações sendo uma para Macará e a outra 
especial, P""' viabilização do Linhão de Tucurut pata Manaus, benef!CiaDdo, portanto, os Estados do Amapá e do 

ill- :recuperação da MaJha Rodoviária já existente e iuves· Amazonas; 
timenros na abertura de novas estiadas; f) Implantação de um Programa de Saneamento Básico e 

IV - fortalecimento das Instituições Federais de Désenvol- Ocupação das Áreas Urbanas da Região Amazônica. que apresen
vimexllo e Pesquisa na Re~o. especialmente a Sudam. Suframa, ta o menor índice de saneamento básico do País, mais de 95% (no:' 
BASA, INPA, Eletronorte, Embrapa e Musiu Einilio Goeldi:. venta e cinco por cento) das cidades não têm saneamento básico e 

V- im.pfantação efetiva-ao LeVantamento Econômico-Eco- sofre hoje mn dos mais fortes processos de migração e favelamen-
Iógico e de mecanismos de incentivos a exploração e industrial:iza- to de suas cidades; _ _ · 
ção de produtos de manejo da Floresta Amazônica; g) Manutenção da Polí<ica de Equalização de Combustlveis 

VI- manutenção dos incentivos fiscais da Suframa e a sua na Região Amazõnica; -
globalização na Região, com o término da separação da Amazônia h) Exploração indllstrial do gás ile Urucu, no Amazonas; 
(Ocidental e Oriental); i) Implantação de uma refmaria de petróleo Da Amazônia, 

VTI- apresentação de um projeto global que busque a apli- especialmente no porto de Barcarena, Estado do Pará; 
~de uma Politica de Desenvolvimento Imegrado eom o obje- j) Viabilização das hidrovias Teles Pires-Tapa.jós e Ara' 
tivo de nortear as ações da União e dos Estados na Amaz.ônia; guaia-Tocantins; 

VDI- implantação de um programa de fomento ao Eco-Tu- I) Manutenção dos incentivos ílSCaiS da Suframa e a sua in-
rismo na região. promovendo a Divel nacional e intemacional~ a tegmção ao Mercosul;. · 
importância desta indústria pana conservação ambiental da naru- - m) Tr.msferir as terraS atualmente gerenciadas pela União 
reza e em especial a valorização da qualidade de vida dos habitan- aos Estados amazônieos; 
tes da. Floresta; n) Defmir uma nova política sobre a questão fundiária am-

IX =--3Utonomia dos Estados Amazônicos quanto ao geren- biental e- illdfgena nos Estados da Amazônia; 
ciamento fundiário de seus territórios; - o) Melhoria dos portos e aeroportos da Amazônia; 

X- implaD.tação de uma Refinaria de Pettóleo na AmazôDia p) Definição de uma Política Global de Eco--Turismo para a 
Oriental; região; 

XI-viabilizaçãodashidroviasTelesP.ires-Tapaj6seAra- q) Investir em saneamento básico e habitação nas cidades 
guaia- Tocantins; amazônicas; ~ _ 

XU - implantação da Rodoviá. qne ligará a A..ma:l.&iia_ ao _ r) Liberar recursos para os órgãos de pesquisa e desenvolvi-
Pacífico-Transpacífica; -- -- ' · mênionaRegião; - '-
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s) lmplanlaçio de um Programa de Aproveilamento das 
Temsde Várzeas da Amazônia; 

t) Implantação de uma nova e aplicável politica de reflores-
tamento da região. - - _ _ _ __ _ 

C -Sugestões estadualimdas propostas. pelos Parlamen
tares de cada Estado. 

desenvolvimento paia o Pais, é de que os recursos de que dispo
mos para a .AnlazÔ.J:lia são da otdem de 1% do montante. Isso 6 
realmente uma dem.oostraçã.o de que, nmitits vezes, o disairso não 
confere com a prática. - - -

- ~ Já dizia um pensador materialisla que a pcltica é o crilkio 
da verdade. Eu iria por um outro caminho muito semelliante. Uma 
frase evangélica diz que collhecemoi; a áivcre pelos frutos que -dá. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Pa.ga)- Concedo a palaVIa à Nesse sentido, govemo apás govemo rem dado poucos frutos pam 
Senadora Marina Silva. a nossa A mazôoia Portanto, tem sido uma árvore que pode até ter 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o seguin- uma copa muito bonita, do ponto de visla do floreado, mas que 
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn. e produzfrutosmuitoamargosparaanossaregião. 
Srs. Senadores, procurarei ser breve, até porque nmito do que o investimento de pouco mais de 6% pam a babitaçdo é 
teria a comentar com relação ao enCoritro da Bancada da Ama- também uma demonsiiação de que os fmtos ~ crescer. O 
zôuia, que ocotTeu neSse- finai de sem~ no &tado de Rondô- essencial é que governadores. parlamentares e 0 Govemo apren-
nia. o Colega Senador Ademir Andrade já q__ fez. Nes~e senti_do, dam, de uma vez por todas, que a amazônia precisa ser pensada 
gostaria de fazer apenas algumas referências ao que ali foi deli- por aqueles que moram na amazôDia. Isso já estames fazendo. 
berado para que a Bancada possa encamiDhar, junto ao .Poder Basta transformar em políticas públicas de desenvolvimento o que 
Executivo, e dentro das duas Casas, Senado e Câm.ara. dos De~ já vem dando certo e aprimorar cbm outias Propostas que já vêm 
putados. · settdo gesladas pelos institutos de pesquisa como Embmpa. INPA 

Naquele evento, tivemos a oportunidade de debater em dois e as próprias entidades não-govemamentais. Assim, poderemos 
níveis. Primeiro. sobre questões de âmbito global referentes aos ver aquela região deixar de ser um problema para o Brasil e se 
interesses da região e do Pais. Foi aprovada uma espécie de agen~ constituir na sua grande solução. 
da comum a todos os Estados, para todos os parlamentares, naqui~ Como s~ sempre tenho dito, nesta Casa, que envida
lo que é essencial à infta..estrutura. ao investimento na J)_arte- de es- rei todos os esforços no sentido de dar a minha parcela de colabo
tradas, comunicações. energia e tantos outros temas que, como o ração. juntamente com os demais Colegas. para que a nossa atitu
Senador Ademir Andrade mencionou há pouco, já estamOs um de aqui seja, em primeiro lugar. pensar o País como uni tÕdo e; em 
pouco satm:ados ~ repe~. . . . segundo, tentar resolver aqueles problemas que, dada a natureza 

Nesse senli~ f01 também estabelectdo, desde o iníCio das das especificidades regionais têm que ser encarados de forma es-
primeiras reuniões, que busca:áamos debater e ~caminhar aquilo_.,. pecífica, particular. ' 
que fosse consenso po< parte da Bancada, pam ev1tannos que pon- E o nosso desenvolvimento é partk:ular. Nesse sentido, de
tos que nos separam possam vir a attapalbar o encaminhamento vemos ter uma preocupação que não pode ser diluída, secundária. 
das ~uestões essenciais. 9-ue é o.calcmb_ar de aquiles para o de~n- _ em funçãO das questões esti1ltUI3is que temõS que resolver, no que 
volVJID.ento da- Amazôma. Creto que tsso é uma demonstraÇão se refere ao desenvolvimento. · · 
de maturidade. O que houver de discordância entie-n6s_ .cada É ·preciso compatibilizar duas coisas~"' Sr. Presidente: as ati
parlamentar e cada bancada, em s_eparado •. fará o enC3.IIiiDJ:a- tudes, referentes a uma política de infra-estmtura pata alavancar o 
mento. Mas teremos de ter a matundade de movar até no estilo crescimerito econômico da nossa Região, a uma politica séria. ou
político. de evitarmos aquela velha e cansativa fonna de querer sacia. na questão social. Não pcxlemos mais conviver com pessoas 
ser o pai da criança. de P9"-aro tapete desse. ou. daquele~~ que estão móirendo de fo~ em meio a tanta riqueza. Um quilo de 
ou daquele parlamentar. E fimdamentai, polS a Amazônia e o Btasil bomcha está cuslando R$0,70. Para se COinpiar uma lata de I~ 
precisam disso. _. - • . . • nos altos rios precisa-se de cinco a sete quilos de botradta. Um :se-

Compareceram àquele evento várias autóridades, entre elas ringueiro extrai cinco. quilos de bonacha por dia. Ele trabaiba das 
o Ministro da Justiça. o Ministro ~s Transportes. representantes cinco da manhã às sete_ da'·noite para comprar _uma lata de leite em 
~e instimições ligadas ao desenvo!Vimento_da nossa Região, CC!""' pó. Isso é política _de~ ~nvolvitnento_ pam a Ama_zônia? . 
e o caso da Sudam. Suftama e do Basa.. TIVemos, também, apre-- -Vamos ta:aocmar: se esses milhares e milhares de serm-
sença do representanre do Ministério do Meio Ambiente. gueiros, inviabilizlldos pelo preço da burracha, po< uma politica 

Naquele ~o. assinal~i que_~_~s mui~o da parte do perversa que lhes deixa morrer à ~gua. sem apoio técnico. sem 
Go_verno que temos que trabalhar em parcena. ~~ o_ que penso. ímanciamento, sem médico, sem· saúde e educaçio, vierem para a 
ou seja, qu: a ~-a ptecisa ser feita entre a:> i:tistítuições públi- cidade, para as grandes cidades como o Pará, o Amazonas. como é 
cas e a soctedade CIVil, mas 6 fundamental. aCIIIla de tudo, que se 0 caso de Rio Brarfoo, ~ inchar as periferias. o prejuízo será bem 
faça uma parceria entre o próprio poder público. ~ ~ maiOI-.: E já o está sendo. 

Quantos reansos, muitas vezes, são desperdiçados e enca- Duas famílias na cidade equi~alem a seis famílias no cam-
m.inhados de forma. isolada! É a Suframa fazendo uma_co_isa! a Su- po. Isso é iri.vestim.ento em teimOS de infta-estruturit., em sa:úde, 
dam, outra;o BasaeoBNDES,out:ra.,não se alcançando o resulta- educação, que o Govel:no não tein coriJO"fazer face a bldo isso. Se 
do que se gostaria. de ver ao lmal fOIJIIOS. inteligentes o suficiente, tentaremos altemativas que com-

Penso que temos um sinal para que esse tipo de atitude co- pabbilizem. preservação ambientai. crescimento econ8mico e a 
mece a mudar. A presença daquelas instituições, por seus repre- permanêDc:ia de homens lá no meio da mata, poitJUe estão prestan.
sentantes, é a sinalização de que é possível uma parceria entre os do um duplo serviço; aomesmotemPo,est!o~umacbaga~ 
ptóprios órgãos do Governo, pam que se tenha uma porencializa- ciai mrito fcxle. Em segundo lugar, ~ proporc1onando a possibili
ção dos = e das atitudes no sentido de enfrentar os proble- ~ dade de que as n=as fiotostas não SOJI!ll oomplelamen!e saqueadas. 
mas, que são giganrescos. Venho desse encomro com aquilo que gosto de guaxdar 

O que o Senador Ademir Andmde acaba de nos dizer,. no sempre no meu coração, Senador Ademir Andtade, que é a _espe
c;ue se refere aos realrsos do BNDES, e que foi QJ.encionado na- :rança. a crei:J.çã. de que o ser humano pode dar o melba: de st para 
quele encontro pelo representante dessa instituição fmanceira de resolver seus próprios problemas. Eu não gostaria, em momento 
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algum. que a nossa Bancada começasse a fazer aquela velha políti
~ Temos oitenta parlamentares, então chegou a vez de negociar 
alguma coisa; vamos b:açar a grande política. vamos acabar com a 
política. do pires na mão. A Amazônia vai ser pensada esttategica
mente. V amos levar a questão ao Ministro José Sena, ao Pxesiden
te da República. É isso que quereinos e pensaiilOs, associado a 
uma política global de desenvolvimento para o nosso Pais. Em se
guida, seremos tratados com o devido respeilo; temos que acabar 
cem essa política que enveigonha os parlamentaies do Norte e 
Nordeste_ Isso poiqUe eles nos vêm. muitas vezes, como aqueles 
que vão ao govemo parit. mendigar cargos, tentar indicar algumas 
pessoas pua det=ninadas funções, enquanto o co!Jl!X<)misso com 
o conjunto da sociedade fi_ca mofando na gaveta ou na cousciência 
de alguns ine.scrupulosos. 

O Sr. Ademir Andrade- Permite-me V. Ex' mn aparte? 
A SRA. MARINA SILVA- Ouço V. Ex• com p=, s.,. 

nador Ademir Andrade. 
O Sr. Ademir Andrade- Senadora M3rina Silva, estamos 

senipre juntos aqui na meSma luta nesta Casa. Desde que me elegi 
Deputado pela primeü:a. vez.. cm 1978- são, portant.o,-16 anos de 
hlta -,sempre condenei, de maneira veemente, muitos políticos da 
Amazônia que não se preoalpam córi1 as investimentos da llOSSa 

região e que se submetem ao Govemo Fedetal em troca de cugos 
públicos.1sso sempre aconteceu. Os gnmdes politicos do meu Es
tado sempre se ~param muito mais em nomear dirigentes da 
Sndam, do Basa, do DNER ou do Incra do que em exigir a inte
gmção no desenvolvimento dos projetos que lá são implantados ru 
dos xecursos do nosso próprio desenvolvimento. Como o __ Gover
nador de um Estado como o Pará admite que se cons1lUa a maior .. 
hidrelétrica inteiramente nãcioD.al em Thauui. sem que se planejé. 
levar a energia dessa hi~lélrica a, pelo menos, metade do Esta· 
do? A hidrelétrica de Tucuruí foi feita pua ateriaer basicamente 
aos interesses de tres gnmdes projetos. A maioria dos nossos Mu· 
nicípios está sem eDetgia. Sempte condenei isso~ V. Ex' coloca a 
questão da troca. da não exigência e da politica pequena; gostaria 
de dizer que SOil radicahn.ente contxárlo a essa política. Pemo que 
os nossos interesses são maiores. Mas. Senadora Marina Silva., se 
o Governo não nos atender e não nos escutar, como tem feito, se o 
Governo tentar cooptar alguns membros da nossa Baneada em tJ:o. 
ca desses cargos e deSses ~neficios- não ~ ~ 9 ~ossO propósito 
-. que tipo de atitude devemos tomar? Entendo que temos que m· 
dicalizar a nosSa açãc). no senlido não de pedir o que é pequeno, 
mas de pedir o que é fundamental pua melhorar a vida do nosso 
povo, que não está sendo enxergado. A classe politica do Norte do 
País, como disse V. Ex'. tem que pensar grande e alto, o que signi. 
fica pensar em benefício da nossa população. , No entanto .. entendo 
- repito- que precisamos,. se nece~o. radicalizar a nosSa açi(o, 
peitar o Govemo. mostrar a ele que existimos e que temos interes
ses que precisam ser priorizados. Gostaria de entender melhor a 
idéia: de V. &• quamo a esse aspecto. Soo ·a f3:Vóide qualquer ati· 
tude drástica ou radical para que o Govemo emc.exgue, veja e aten. 
da às nossas necessidades. Aliás, para que ele nos pague o que nos 
deve. porque somos a região que mais expcrta neste Pais hoje. S6 
o Pará contribuiu em 1994 com R$2bilhões na balança cometcial 
de 1994. Quer di=, mn quime avos do que foi exportado neste 
País foi exportado pelo Estado do Pará e não nos vêem quando é 
para aplicar alguma coisa para melhorar o nível de vida da nossa 
população. · 

A SRA. MARINA. Sll. V A- Ag~>deço o aparte de V. Ex• e 
acredito que Dão há divergência entre nós. Muito pelo contrário, 
V. Ex' completa o raciocinio que eu estaVã desenvolvendo. Deve
mos evitar essa JX>lítica de tentar tÍocas; muitas ve~ quvimos 
''bem, estamos num pezícxio de refonna. então. em função dessa 

ou daquela estrada, pode-se votar esse ou. aquele ponto". Cons
-ciência não se vende; quero aqui ter a indepeDdêucia de continuar 
de:fendeiido os meus pOsicionamentos sem que a nossa Bancada 
coloque a nossa consciência à venda. Precisamos manler a digni~ 
dade. Se o fu.sidente pensa que é justo, puro e limpo um investi
mento para a Amaz&ia, ele o far.í,. n:speitando as nossas posições. 
e nós reconheceremos quando ele acertar de.olro da nossa Região. 

Há um certo medo, potqae, muitas vezes., esse tipo de arti
culação caminha pua o mmo que nem eu. nem V. Ex•. nem outros 
que estão aqui. pertencenteS à oossa Bancada. jamais: concordaría
mos. Consideramos justo lutar pelo desenvolvimento da nossa Re
gião, mas não podemos condicionã-lo a esse ou àquele procedi
mento de Parlament.aies. DO seotido de favorecer cu não o Govemo. 

V amos votar aquilo que é correto, que está de acordo com 
as nossas consciências e-não no sentido de fazer chantagem em 
troca. desse ou daquele ~ A anna que podercmps usar é a da 
denúncia, a de colocannos publicamente o que está acontecendo
V. Ex• faz isso com mna eficácia 'DlUÍ!o grande. Nesse sentido, ao 
mesmo tempo em que temos que evitar a velha. política da nego
ciação de ·cargos, temoo que evitar a velha política de favores, 
cano já vi. por exemplo, na épOca da votação das eleições direlas, 
em que se t:rocoo votos- talvez por muito menos ..... por um canal 
de televisão num Estado. 

Falo nesse sentido. Tenho absoluta certeza de que V. Ex• 
coiD ele coocorda. 

O Sr. Ademir Andrade - Pennite-me V. Ex" um outro 
aparte, Senadora Marina Silva? 

A SRA. MARINA SILVA- Ouço V. Ex'oommuito p=. 
O Sr. Ademir Andrade- Concotdo com o pensamento de 

V. Ex•. Todos devem votar com a sua OODSCi&lcia,. e tenho certeza 
de que, obviamente. jamais tomarlamos: qualquer atitude no senti
do de votar tendenciosamente, porque a Amazônia recebeu esse ou 
aquele beneficio. TOdavia, Senadora Marina Silva, existe um pro
cedimento correto, comum e, inclusive. ético que é a obstrução. 
usada em qualquer parlamento do mundo e considerada de<:ente. 
Nenhum Senador ou Deputado federal pode vender sua oonsciên· 
cia ou. veXar cootta sua própria .vontade, mas o piocedimento da 
obstru~ é c:orreto. ético e usado em toclos- os parlamentos do 
:Inundo. -Entendo que nós, Desta Casa, deveriamos, se necessário,
chegar a essa atitude. Chega de convetSa fiada, chega de conversà 
mole; é preciso ação! Deo.tto desse aspecto da ética e da decência, 
é necessário mostiar nossa fcXça diante do Presidente da República. 

A SRA. MARINA Sll.VA - Compti:endi inteir.mlente a 
sugestão de V. Ex•. Acho que a tática da obstrução, em detemrina
das votações, é oomp!etamente diferente daquilo que eu estava 
condeuando anterionnente. Creio ser inteirariiente legítima a ação 
de uma Bancada no sentido de fazer valer sua vontade, porque dá 
ênfase a seu grito e seu desejo de con.tnõuirpar.lcom o País.. 

Concluindo; Sr. Presidente, SIS. Senadores, gostaria de di· 
zer que - coincidentemente, talvez - esse nosso encontro teve o 
seu encerramento às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente, 
lembtado em sessão solene. na manhã de hoje, proposta pelo Se· 
nador v almir Campelo. 

Retomando aquela idéia inicial de que se conhece a árvore 
pelos frutos que dá, busquemos, ueste dia do meio ambiente, fa= 
ca:n que os frutos combinem com a copa das árvores, para que 
eles não sejam tão pequenos com relação ao alude que se faz no 
tocante} questão da Amazônia. 

E muito fácil dizer que se vai preservar o meio ambiente, 
que se quer o desenvolvimento sustentável quando não se dão os 
meios e os recmsos necessários para isso. Para mim, a txadoção do 
desenvolvimento suslentável pata a Amazônia está na política cor
reta de preços para a baaacba; no rompimento de nossa incapaci-
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dade de esCoar nossos prQdutos; no zoneamento ecológico e eco- ___ nômica, seja oriunda da área privada, seja oógina.c:{a do Fundo de 
nômico; nas ações concretas de algumas ativid;ldes do ponto de Participação dos Mmicípios. 
vista da implementação dos sistemas agroflorestais. da implanta- Há duas agravantes no caso do Fundo: uma pxque as cida
ção de agroindústria, do OOD.eficiamento de nos~ riquezas da des perderam moradores, o que fez cair sua participação; e outra 
Amazônia; no sentido de gerar emprego, gerar renda e aqu~r porque o próprio Fundo perdeu suOOtância, o qUe fez com que o 
nossa economia; está na tentativa de dar as respostas que são fun- rateio fosse muito menor. 
damentais do ponto de vista do crescimento econõmico. para que EntãO, faço o- alerta de que essa mistura de remédios não 
deixemos. de uma vez por todas, de depender dos repasses da deve ser venenosa o sufiCiente para matar o paciente; se continuar
União e ficar sempre de espinha calVada diante do Govemo Fede- mos Íllsistindo nessa dose, é possível que daqui a alguns meses te
ral por ~dermos dele até para nossa follia- de pagamento. nbamos muito o que chorar, tamanha a quebradeira que se vai v e. 

É com esse sentido que enceno meu prommcia.mento sobre rificar, e não vamos ter quem mobilize. quem dinamize a econo-
o evento que ~ no Estado de Rondônia, paiaben:izando o mia nacional. _ 
Governador V aldfr Raupp. o anfitrião, que inaugurou um JJOVO es- - Eram esses os dados que queria tiazer a V. Ex's, lembr.mdo 
tilo de liderança e não esteve ali competindo com os presentes. que é preciso dar remédios, mas a dose não pode ser maior do que 
Quero registrar que admirei bastante o estilo do Govemador ao a suportáveL 
abrir espaço par.1 todos, sem aquela preoeupação antiga e prejudi- Muito obrigade. 
cial de ficar acotovelando esse oo aquele companheiro. Está .de pa- O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- CoueedP a palavra 
tabén.s a Baneada da Amazônia e estar!. muito mais se conseguir- ao Senador José Eduamo Outra. ' 
mos; nesta retmião do dià 8, seus.ibilizar nosso Presidente, par.1 O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Pronuncia o 
que esta árvore,. que é o Govemo brasileiro, comecê a dar frutos na seguinte discurso. Sem revisão do_ orador.) - _ Sr._ Presidente, 
Amazônia. Sr-se Srs. SenadoreS, na últinia sexta-feÚ'a, rui -Cidade de Itabi-

Muito obrigada ra, Minas Gerais, foi realizado um grande ato contra a privati-
0 SR. PRESIDENTE (Bello Paxga) - Couçedo a palavra zação da Companhia Vale do Rio Doce. Esse ato teve também 

ao Senador Ney Suassum. um aspecto simbólico, já que, naquela cidade. nasceu a Companhia 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin- . Vale do Rio Doce. 

te disctu:;o. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's Senado- Participaram desse ato diversas lideranças politieas de todo 
rase Srs. SenaOores, o assUnto que hoje abordo vem preocupando o País. entre: elas, o Dr. Aurelianó Cbaves, ex-Vice Presidente da 
eoormemente a Nação brasileira: nossa economia. República e ex-Ministro das Minas e Energia; o Sr. Leonel Brizo-

Nessa semana, visitei dois Estados, a Paraíba e o Rio de Ja- , la, Presidente do PDT; o Sr. Luís Inãcio Lula da Silva, Presidente 
neiro. Em ambos, conversei com líderes e, em ambos, vi o quanto·· do PT; o Sr. ViceDte Paulo da Silva, Presidente da Cential Única 
estão a populaçãO e sUas lideranças preocupadas com a paraHsa;ão dos Trabalhadores; a Senadora Júnia Marise; outros parlamentares 
geral da economia. dos mais diversos partidos e representantes da Câmara de Verea-

No easo específico da Parulla, Sr. Presidente, Sr's e Szs. dores de São Luís do Maranhão. 
Senadores, tínhamos· uma anecada.ção na casa de US$65 mi.Ihõ- De acordo com os meios de comunicação. compareceram 
es'mês; essa arrecadação caiu, sutpreendentemeute, par.1 US$53 aproximarlamente dez mil pessoas em praça pública. Se conside-
.miJhões nesse mês que passou. Gastávamos 65% da arrecadação rarmos que Itabira é uma cidade que tem em tomo de cem milha
com o pagamento da folha. Neste m&, a folha consumiu 105% da bitantes, vemos a maguilude desse a!O. Esse foi o primeiro de uma 
anecadação, porque se pagou, pela primeira vez, o salário mínimo. série de atas que deverão s~ reaijzados nos mais diversos Estados 

Não bastasse isso, nossa dívida externa. que começaioos pa- do País. particularmente mqueles onde a Companhia Vale do Riq_ 
gando 9%, meses depOis ~biu pm:a 11%, ~ego;u a 20% e neste Doce a tua diretamente. Já está marcado. inclusive. para~ próximo_ 
mês pagamos 25% de nosSa arrecadação; ou seja, uma situação in- dia 30 de junho, manüestação semelhante em Vitória~ capital do 
sustentáveL · EspÍrito Santo. Outros sucederão no Pará~ no ~o. em Sergi-

Isso se deve a uma série de modificações nos fundos de par- pe. na Bahia, no Rio de Janeiro. culminando com um oovo ato em 
ticipação, principahilente em relação a.~ provis6rias que re- Minas Gerais. na ci~de de Belo Horiz?Dte. 
tiram componentes desse fundo. Se isso é in.Sigmticantê para o Sul Temos conversado com diversos parlamentares, e mesmo 
e Sudeste, é mortal para o caso do Nordeste. aqueles que não têm ainda uma posição f.u:mada com relação à pri-

Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, para a paralisia do se- vatização da Companhia Vale do Rio Doce demonsttam uma 
tor público, também colaborou a área privada. Como já disse nesta preocupação muito grande sobre a forma com que essa privatiza
C~ boje. a mistura m.ortifera de "jUros eie-vados., com um câmbio ção vem sendo efettlada. Muitos entendem que essa questão deve 
que não sofre niridanças há meses- como se neste País não bou- ser discutida de maneira mais aprofundada por envolver uma em
vesse inflação-- dificultam a exportação; com o fato de os dep6si- presa que tem um papel estratégico no desenvolvimento nacional e 
tos obrigatórios do Banco Central terem sido eleva.;!os nos últimos _que tem funcionado como uma verdadeira agênç:ia de desenvolvi-
meses, praticamente o meio ciro.dante sumiu; não há dinheiro cir- mento e um autêntico mínistério de infra-estrutura para diversos 
culando, o que fez cair mais ainda a receita dos Estados. Estados e Municípios do País. 

Conversando com líderes da área automobilística, fiquei No nosso entendimento- e com base sobre o que ouvimos 
surpreso ao verificar que as montadoras estãÕ- Com mais de 100 de outros parlamentares que aqui se proriunciarnm sObre o assunto, 
mil caii"OS em seus pátios; as revendedoxas estio também ·lotadas como o Senador Ademir An~ que. há poo.co, nos relatou o 
de carros: que não foram vCndidos nos últimos meses. porque não Encontto dos Parlamentares da Região Ama.zônica, que assumi
há eompxadores. ram uma posição coutiária à piivatização da Companhia Vale do 

Por todo esse quadro, quero ai~ (_)s responsáveis pe_la po- Rio Doce-. a única forma de resolvermos essa preocupaçlio- é tra
lítica econômica de que não é possíve! continuar nesse aperto: Nas zendo o foro de discussão, que se encontra no BNDES e no Minis
prefeituras de meu Est.ado. ao mesmo tempo em que_ o IrjS$ cobra ;ério ~ Planejamento, para esta Casa, que representa os: interesses 
a dívida de muitos Municípios, vemos minguar a aneCadação eco- -do povo braSileiro. 
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Nesse sentido, apresentamos um projeto de lei no Senado. 
modificando a Lei n' 8.()31, de 1990, que trata da Desestatização. 

A Lei D0 8.031 foi aprovada através da transformação em lei 
da Medida Provisória n• 151, que foi uma das primeiras medidas 
provisórias encamiDhadas ao Congresso Nacional pelo então Pre
sidentt: Femando Collor de Mello. Essa Lei n' 8.031, na prática, 
foi um cheque em branco que o Congresso Nacional passou ao 
Executivo pa13. privatizar as empresas estatais. 

O Cóngtes:s6 Nacional fez uma espécie de mea culpa ao ter 
aprovado, junto com a Lei n° 8.031, a lei que instituiu o confisco 
da poupança. Deve-se registr.ar também que o Congresso Nacional 
que aprovou a referida lei estava em final de maudar.o, acuado pelo 
então fiuacão Femando Collor de Mello, naquela postura imperial 
típica do início do seu govemo, que, a todo momento, ameaçava 
passar par cima deste Congresso, indo diretamente ao povo. caso 
as matérias poi ele encaminhadas não fossem aprovadas. 

Portanto, é necessário que, no D:ioinC-Di.O em que se -estA dis
cut.iildo uma matéria de tal importância, como a privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce, o Congresso Nacional reveja, pelo 
menos em parte, esse cheque em br.mco que concedeu ao Executi-
vo no início de 1990. · - -

Nesse projeto de lei que modifica a Lei n° 8.031, de 1990, 
estabelecemos explicitamente que a privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce necessita de uma autorização legislativa. Entre
tanto, se esse projeto seguir os trâmites nonnais desta Casa. possi
velmente, quando vier à disaJssão, não terá mais razão de existir, 
pois a privatização já terá sido efelnada. 

Estamos.. inchisive, coletando assinaturas dos Srs. Senado-.
res para um requerimemo de urgência ao referido projeto. Enten
demos que, independentemente de os Senadores concordarem oo 
não com o mérito do prOjetO, de concordaxem oo não coai a priva
tização da Companhia Vale do Rio Doce, essa é a fonria de traur 
o foro da discussão pam o Senado Feder.d, pam a Câmara dos De
putados e paza o Congresso Nacional, já que houve iniciativas de 
esciareeimento por parte 00. S... Senadores com relação à questão. 

Por esta razão, o Presidente da Vale do Rio Doce, Dr. Fran
cisco Schettino, e o Presidente do BNDES. Dr. Edmar Bacha, esti
veram numa reunião COiijUptã :das_ Comissões de Assuntos Econó
micose de Infra-Estrutura Para prestar esclãrecinientos ao-senaoo 
Fedem! sobre a referida privatização. ~ 

Já existe também, segundo fui informado, um requerimento 
no sentido de que o Dr. Eliezer Batista, ex-PresideDie da Vale do 
Rio Doce e alnal membro do seu Conselho de Administração, 
compareça às referidas comissões paia prestar esclarecimentos. 

Entendemos que, de acoroo com a atual legislação, ou seja, 
na medida em que o Congresso Nacicnal ainda não tem poder efe
tivo de banarou de discutir de maneira mais profunda a privatiza
ção da Compallbia Vale do Rio Doce, esses depoimentos de pes
soas do Governo envolvidas com a questão serão importantes.- Dias 
não terão nenhum efeito pr.ítico. 

Esperamos contar, inclusive, com a assinatura do Presidente 
em exen::ício desta sessão, por ser um parlamentar do Maranhão, 
Estado que seii diretamente afelado pelos efeitos da privatização. 

PSDB, partido do Presidente da ROJ'Íblica, já teve opor1llnidade 
de, através de artigo publicado na Folha de S.. Paulo, extemar sua 
discordância com relação à privatização dessa estatal. 

Espernmos que o Congresso Naeional discuta de forma 
aprofundada tema tão importante pam o desenvolvimenln do Brasil. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer,_ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Sobre a mesa, expe
diente que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exerci cio, Senador 
Ney Suassu.na. 

~ É lida a seguinte: 

INDICAÇÃO N' S, DE 1995 

Nos terD:lOs do art. 224 do Regimento Interno. indicO seja 
objeto de eslndo pela Comissão de Assuntos Econômicos: 

I. Obter depoimentos e infennações de autoridades da área 
econ&nica, em particular do Sr. Ministro da Fazenda e do Presi
dente do Banco Cenlial do BiaSil, bem como de pessoas indicadas 
para tais cargos pelo Presidentt: da República, especificamente 
quanto às políticas econõmicas, monetária, fiSCal e cambial em 
curso no país; 

2. Igual providência em relação a representantes de entida
des civis, com a fmalida.de de avaliação crítica dessas políticas e 
proposição~de novos cenários ecooômicos, sob a ótica das mesmas. 

Justificação 

A consolidação das imaimições democráticas demanda 
maior participação do Senado da República na definição e condu
ção da política econômica, o que enseja-se também na apreciação 
de nomes indicados à Presidência do Banco Ceniial. Nesta per.;· 
pectiva a razão da indicação, pela qual pretende-se o uso dos re
cursos regimentais de forma a possibilitar a avaliação da sociedade 
civil nas oportunidades que se apresentarem para o exerclcio de 
competências pxóprias do Senadó da República em relação a defi
nição e exeOição desta polítiCa. ensejãlido-se parâmetro de avalia
ção e direcionamento. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1995.- Senador Emandes 
Amorim, PDT- RO. 

(À Comissão de A.s:sunros Eco110inicos.} 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Essa indicação será 
publicada e remetida às comissões competentes. 

Hã ainda oradores inscritos. 
Concedo a pálavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa) 

Conoedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf .SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sr's e 
Srs. Senadores, a Nação foi surpreendida. na última quinta-feira, 
com a solicitação de demissão do Presidente do Banco CeD1J:al. 
Pérsió-Arida. e pelo anúncio de sua substituição pelo Sr. Gustavo 
Loyola, em principio; designado pelo Seohor Presidente da Repu· 
blica, tendo Sua Excelência enviado mensagem ao Senado Federal 
para que seja o Sr. Gustavo Loyola argüido na Comissão de As
suntos Econômicos e, em seguida. apreciado e votado seu nome 

Reafmnamos a necessidade de que esse assunto seja discu
tido de forma mais aprofundada e, ao mesmo rempo, aproveitamos 
também para convidar os Srs. Senadores para o próximo ato con
tra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. que será reali
zado no pxóximo dia 30 de junho, CD;l Vitória, capital do Espírito 
Santo. Também. como já afumei anteriormente, haverá uma maDi.
festação no Estado do Pará. onde o atual Governador, que é do 

~ pelo Senado Federal. 

Sr. Presidente. Sn: e Srs. Senadores. considero da maior 
importância que, desta vez. possamos votar. antes mesmo da subs~ 
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tituição do Sr. Pérsio Arida., o projeto de lei que trata das regras re
lativas ã designação de Diretares do Banco Cenlr.li. 

O pxóprio Dr. Pérsio Arida. quando tomou posse, ressaltw 
no seo discurso a import.&ncia de se regulamentar o art. 192. dizen
do que = ÍDlpOitUlfe haver reg= claras e de~ que pndes
sem. inclusive. assegurar a autonomia ao Presidente e à Diretoria 
do Banco Central. 

Quando axgüido, por ocasião da sna designação parn a Pre
sidência do Banco Cential, o economista Pérsio Arida ressaltou 
que era importan1e haver um período durante o qual a Presidência 
do Banco Central;udesse ter antoridade e autonomia parn realizar 
bem a sua funçãD de defender a estabilidade da moeda e de exer
cer todas as outrns atribuições que sio pnSprias da autoridade mo
netária que preside o Banco Central. 

Pérsio Arlda mencionou as regras vigentes na França. Na
quele Pala, o Presidente do Banco da Fnmça, após nm ~odo à 
frente dessa instituição. fica. por dois anos. impedido de assumir 
funÇão em instituição rmaD.ceira privada. sendo,. in,closive. remu
nerado naquela funçãD. exatamenle parn impedir qualqua conflito 
de interesse público com interesse privado. 

Cada vez que hã mudança na Presidência do Banco Centiai. 
esse tema vem à baila. Há projeto do proprio ex-Presidente, Sena
dor Itamar Franco. que define as regras referentes ao assunto. 
prescrevendo um perlodo de impedimento para aqueles que são 
,designados parn a direçãD do Banco Cen1Ial por algum tempo an
tes e por algum tempo depois para exercer funções eiii instituições 
fmanceiras privadas cu delas serem acionistas.. 

O projeto do Senador Franco Fr.mcoj~_foi aprovado no Se-.... 
pado e tramita na CâDJ.a?. dos Deputados. Há outros projetos com 
Objetivos si:rilelliantes.. E bota. Sr. Presidente, Senador Bello Par
ga,. de: apressarmos a tramitação desse projeto. Coi:tversei, há pou
co, com o Senador El.cio Alvares, que me informou que quer, in
clusive, apressar, antecipar a vinda do Sr. Gustavo Loyola à Co
missão de Assuntos Econômicos para que logo se vote a sua indi
cação. Ora, se o Governo quer apressar a indicação do Sr. Gustavo 
Loyola em funçãD das razões alegadas pelo Presidente Pérsio Ari
da para logo sair de seu cugo, seria importante que o Govemo en
tão apressasse a votação do mencioo.ado projeto na Câmara dos 
Deputados. e, se for o caso. fazéndo modiflCa.ÇÕes no projeto, 
aperfeiçoando~ à luz da experiência, das reflexões que aqui tive
mos. Seria de bom alvitre que houvesse o aperfeiçoamento do pro
jeto do Senador Itamar Franco para então podermos votá-lo logo. 

Na minha avaliação, seria adequado e importante para o 
Governo que o projeto fosse votado antes da substituição do Sr. 
Pérsio Arida pelo Sr. Gu_stavo Loyola ou quei:i:t o SenhC?r Presiden
te da República. pmvenblra, resolvei indicãr, porque entâó jã te:.: 
ríamos regras estáVeis que j;lUCfeSseiri-cOiã.borar para o objetivo de 
maior autonomia da autoridade monétária -instalada na Presidência 
do Banco Ceritral. De outra forma, vamos ter novamente o Sr. 
Gustavo Loyola ou quem lá estiver com a ~da4e que demons
trou, nesse epis6dio,. o Sr. Péxsio Arida.. 

Ademais, Sr. Presidente, considero da maior importância 
que venhamos a ouvir o Presidente Pérsio Arida antes de sua saí
da. A preocupação com respeito a defmição de regtaS relativas à 
entrada e ã saída tem sido mmifestada. inclusive na última sema
na. por inúmeros Senadores.. como o Senador Esperidião Amin,. 
Senador Pedro Simon. Senado.- José Eduardo Dntra, Senador Lau
ra Campos. ex-Senador Roberto Campos e tantos outros, que têm 
manifestado a sua preocupação com. respeito-a- isso.: -o Deputado 
Augusto Carvalho. na Câmara dos Deputados, apreseniQU também 
um projeto para regulamentar a entrada e saída de diretores. 

Gostaria de ilustrar essa questãO com uma pàssagem do li
vro Raizes do Brasil, de Sérgio Buazque de Hollanda, um dos 
clássicos da história brasileira. 

No Brasil, onde imperou, desde tempos remo
tos. o tipo primitivo da família patriarcal, o desenvol
vimento da urbanização - que não resulta unicãlnente 
do crescimento das cidades. mas também do cresci
mento dos meios de comunicação, at:mindo vastas 
áreas rurais para a esfera de influência das cidades - ia 
acanetar um desequilíbriO- Social, cUjOs efeitos perma
necem vivos ainda hoje. 

N'ao = fácil aos deteDtores das posições puôlicas 
de responsabilidade, formados por tal ambiente, com
preen~ a distinção fundamental entre os domínios 
do privado e do público. Assim, eles caracterizam justa
mente pelo que separa o funcionário "patrimonial" do 
puró burocrala, conforme a defmição de Max Weber. 
Para o funcionário ''patrimonial", a própria gestão políti
ca apresenta-se como assunto de seu interesse particular. 
as funções, os empregos e os benefícios que deles aufe
rem relacionam-se a direitos pessoais do funcionário. e 
não a interesses objetivos, como sUcede no vexdadeiro 
Estado OOroctático, em que prevalecem a especialização 
das funções e o esforço para se assegurarem garantias 
jurldicas aos cidadãos. A escolha dos homens que irão 
exercer funções pjblicas faz-se de acordo com a con
f.tança pessoal que mereçam os candidatos, e muitos me
nos de acordo com as suas capacidades próprias. Falta a 
tudo a ordenação impessoal que caracteriza a vida no 
Estado l=ocrático. O funcionalismo palrimonial pode, 
com a progressiva divisão das funções e com a rnciona
Iiza.Ção, adquirir traços burocráticos.. mas, em sua essên
cia. ele é tanto mais diferente do burocrático quanto 
mais carad.eriza.dos estejam os dois tipos. 

No Brasil, pode dizer-se que s6 excepcionalmente 
tivemos um sistema administ:rn.tivO e um corpo de fun
cionárioS pmamente dedicados a interesses objetivos e 
fundados nesses interesses.. Ao contrário, é possível 
acompanhar. ao longo· de nossa história, O piedoi:nínio 
constante das vontades particulares que encontram seu 
ambiente próprib em. clÍcillos fechados e pouco acessí
veis a uma ordenação impessoal. Dentre esses círCulos, 
rcn:-Sem dúVida~ o da família o <iue se exprimiu rom 
mais força e desenvoltura em nossa sociedade. E um dos 
efeitos decisivos da supremacia iocoJJtestáv-ei. absorven
te, do núcleo familiar - a esfera, por excelência, dos 
chamados "cootatos primários". dos laços de sangue e 
de ror.tç:âo -, está em que as relações que se criam na 
vida doméstica sempre fomeceram modelo obrigatório 
de qualquer composiçãD social entre nós. Isso OCOire 

mesmo onde as instituições democráticas fundadas em 
póncípios neutros e abstratos pretendem assentar a so
ciedade em normas antiparticularistas. 

Isso está justamente DO capín.Ilo sobre o homem cordial. de 
Sérgio Buarque de Hollanda. 

Sr. Presidente, além de termos regras claras sobre a forma 
de entia.d.ã e saída dos diretores: do Banco Central, é da maior im
portância que o Sr. Pérsio Arida também esclareça as razões de 
sua saída e, mais do·que isso. princiPalmente, que preste um d.e
pOi:inento na Comissão-de Assuntos Econômicos do Senado sobre 
-o desenvolvimento da política econômica. 
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Podemos até ter divergências com Pérsio Arida. mas, sem 
dúvida, pessoas, economistas de todo o especlro de idéias _o vêem 
ccmo um dos mais conceituados economistas brasileiros. E consi
derado- e, de fato, foi- urii dos idealizadores do pJano concebido 
juntamente co~ André Lara Rezende. que, na verdade, consti.bliu _ 
as bases do Plano Cruzado. Com base nos exms e acertos do Plauo 
Cruzado, depois foi priiicipalmente Pérsio Arida quem formulou o 
Plano Real. 

Sem dúvida, o Presideme Femando Henrique Cardoso está 
pmiendo, com a saída de Pérsio Arida da Presidência do Banco 
Cenlr.l!, um de seus principais fOl'llllllado= da política emni\mira 

Pérsio Arida, entretanto, seria de se esperar- e é a nossa 
convicção -, deve prestar um último depoimento perante o Se
nado Federal, antes de sua saida. Houve por bem o Presidente 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Gilberto Mi
randa, convidá-lo para que, nesta semana. venha prestar esse de-
poimento. - · 

- Quero, em adição ao convite fOIDlll!ado pela Senado<- Gil
berto Miranda, já dizer e adiantar algumas das pe.-guntas que con
sidero exlremamente importante serem respondidas pelo Presiden
te Pérsio Arida. 

Assim. ,Sr. Presidente, encaminho um of'xcio ao PresideDle 
da referida Comissão. Talvez seja antecipado, em vista do empe
nho do SeDador Elcio Alvares, Lider do Govemo, para que venha 
antes o Sr. Gustavo Loyola, na quarta-feira. o que significaria que 
ambos deveriam vir na quarta. 

Eis os termos do referido oficio: 

4. Em que situação se encontra- o· prOcesso de 
reestruturação do sistema Ímanceiro pu'blica, especial
mente do Banespa e dos demais Bancos Estaduais? A 
falta de autonomia dp Banco Centtal dificulta um en
freotamento adequado desses problemas? 

·S. Segundo declaiações do Sr. Sérgio Oltolo, Pre
sidente da Caixa Econômica Federal, das 1.!147 ag&cias 

- --da CEF, 1.710 dão prejuizo; dos financiamentos da casa 
pr6pria eompromissados 110 valor de R$ 21 h'.lhões, a 
Caixa tem apenas RS 10 bilhões depositados em cader
neta de poupança paxa garanti-los; a sede o a superinten
dência aqoi ellf-Brasilia consomem CC%C8. de 40% das 
despesas do banco. Além disso, desde 1992 o Tn'bunal 
de Cootas da UDiilo Dio aprova o balanço da Instituição. 
Isto posto, quais as providências adotadas pelo Banco 
Cenb:al, na qualidade de autoridade f=lizadota do Sis-
tema Fma.nceiro Naciaoal? . 

6. Tendo em vista o seu conhecimento, antes 
como Presideme do BNDES e depois do Banco Ce-l 
que avaliação faz com o que ocorreu com os priDcipai.s 
fundos sociais brasileiros. como o FGTS e o FAT. com 
respeito aos seus objetivos de demÇ<TDtização do desen
volvimento? 

7. Com a experiência adquirida na geslio do Ban
co Central, que viSão formou sobre as reformas necessá
rias ""·sistema Financeiro, público e privado, para tor
ná-lo compatível com a estabilidade e o desenvolvimen-

Considerando o convite fornaJlado ao Dr. Pér-
..- to da economia? 

sio Arida para compamcer à Comissão de Assuntos 
Econômicos nesta quinta-feira, 08106195, quando irá 
explicar as razões do pedido de demissão da Presidên
cia do Bahco Central, gostaria que as indagações 
abaixo relacionadas também fossem objeto da atenção 
do convidado: 

1 - Razões que o levar.un a pedir demissão, de
pois de apenas cinco m~es na Presidência do .Banco 
Cen<Ial, CO!l!Iastando com observações feitas por ele 
próprio na sua argaição- inicial ·na Comissão de As
suntos Econômicos. quando enfatizou a importância 
da permanência do Presidente do Banco Central por 
um longo período, para que tivesse necessária auto
nomia. 

2- Qo>e avaliaçãO faz Pér.;io Arida hoje da políti
ca cambial desde a implantação da nova moeda em 1 o de 
juJl>c:> ® l924,!lllS !;113-S cljf~~= ~$:_ .. . . . .. . _ 

a) a valorização nominal do real nos primeiros 
meses; 

b) o periodo de vigência da ''banda infcmnal"; 
c) a midi-desvalorização de nmço, seguida da 

bandafOIIIlal, lUl1lilCÍada por prazo indeterminado? 

3 - Que avaliação faz da polítiea monetária, de 
taxas de juros altas e de contenção de créâito, espe
cialmente. na sua relação com a política cambial? 
Como avalia o processo de transferência de renda de
COireD.te da coexistência de taxas de juros internas, 
excepcional.m.ente altas para grande parte das empre
sas e para pessoas físicas .• com créditos favorecidos 
para determinados setores, tais como os mutuários do 
BNDES e o setorrural? 

8. Na qualidade de um dos principais formulado
res do Plano Real, qual a sua pm:epção dos desdobm
men10s requeridos paia que a estabilidade monetária se 
cmsolide? 

9. Que análise faz da experiência monetária inler-
- nacional recente. incluindo- não apenas a questão mexi

cana, mas principalmente as grnndes oscilações ocari
das no âmbito do Sistema MonetJírio Europeu e ..me as 
três principais moedas - dólar, man::o, iene? A crescente_ 
integmção intemacioual dos mm:ados de capitais Dio 
estaria a sugerir a inviabilidade de sustentar regÍnleS 
cambiais de taxas fixas cu bandas estmtas? 

Na oportunidade, renovo a V. Ex a protestos de es-
tima ecoosideraçao. · · - · 

Assim sendo. Sr. Presidente~ penso que se trata de uma 
oportunidade da qual o Senado não pode abrir mão: ouvir o de
poimento ~ S_x:. p~jq Mªª_ e_prin,_cip_l!lm.~tç_ Si!~~~ _ç~ 
za, antes mesmo de votarmos o nome do novo Presidente indi
cado pelo Presidente Femando Henrique Cardoso, que I3ziles 
tomaram tão fi.ágil o que se pretendia à zrtooomia da~ 
do Banro Cenlr.l!, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Na presente ses
são, tenninou o prazo pata apresentação de emendas às seguintes 
matérias: 

- Projeto de De=to Legislativo n• 20, de 1993 
(n• 201192, na Câmaia dos Deputados), que homologa 
ato do Calselho MonetáriO Nacional que autorizou a 
-emissão adicional de papel-moeda, no exerclcio de 
1991, 110 valor de CR$2.035.000.000.000,00 (dois tri
Ihões e trinta e cinco bilhões de cruzeiros); 
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- PrOjeto de Lei da Câmaia n• 144, de 1994 (n• 
4.553/94, na Cisà de origem), de iniciativa' dO Presiden
te da República, que dispõe sobre o ressan::imento ao 
Banco do Brasil S/K das despesas com o Progr.una do 
Imposto de Renda. exercícios de 1990 e 1991; e 

- Projeto de Lei da Câmaxa n• 39, de 1995 (n• 
3.682/93, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a transferência 
de Junta de Conciliação e Julgamento criada pela Lei n• 
7.729, de 16 de janeiro de 1989, da 11" Região da Justi
ça do Trabalho, Estado de Amazonas, defme jurisdições 
e dá outras providências. 

Os Projetos não recebetam emendaS: 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia. oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Bello P31ga) - Esgotou-se na pre
sente sessão o prazo previ~tõ Do arl 91, § 3°, do Regimento Inter-

Trabalho de 2• Categoria, cargos em comissão e dá outras provi
dências, tendo 

Parece< favOiável, sob n• 217, de 1995, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-3-
PROJETO DEIEI DA CÂMARA W89, DE 1992 

Votação, em tumo 1lnico, do Projeto de Leí'da Câmaxa n• 
89, de 1992 (n• 1.757191, na Casa de origem), que concede isen
ção do Imposto sobre Produtosinduslri;ilizados e do Imposto de 
Importação relativamente a eqU:iparilentos e material educativo ad
quiridos por pessoa portadora de deficiência. e dá Outras providên
cias, tendo 

Parecer favoráveL sob n° 197, de 1995,. da Comissão 
-de Assuntos Econômicos. 

no, sem que tenham sido interpostos recursos, no sentido da apre- -4-
ciação, pelo Plenário, das seguintes matérias: .. _ PROJETO DE lEI DA CÂMARA W97, DE 1994 

-Projeto de Lei do Senado n• 65, de 1995, de au- Votação, em turno único, do Prnjeto de Lei da CâDJan n• 
teria do Senador Pedro Simon. que cria condições para a 97, de 1994 (n° 3.935/93, na Casa de origem), de iniCiafiVa-ào 
desConcentraçãO industrial e estabelece sistemática de Presidente da República, que autoriza a reversão ao Munidpio 
preços dos produtos siderúrgicos; e de Coimbra, Estado de Minas Gerais, do imóvel que menciona, 

- Prnjeto de Lei do Senado n• 66, de 1995, de au- tendo 
toria do Senador Lúcio Alcântara, que modiÍlca o ])e.. Parecer sob D0 223, de 1995, da Comissão de 
creto-Lei n• 2.404/87, com as alterações introduzidas - Constituição, Justiça e Cidadania, favOiável, com 
pelo Decreto-Lei n• 2.414/88 e pela Lei n• 7.742/89, na • emenda de n• 1-CCJ, que apresenta. 
parte referente à isenção do Adicional ao Fiete para Re-
novação da MariDha Mercante- AFRMM. 

As matérias foiam apreciadas conclusivamente pela Comis
são de Assuntos Econôm.icos. Tendo sido rejeitado, o Projeto de 
Lei do Senado n° 65, de 1995 vai ao Arquivo, e ·o de n° 66, de 
1995, aprovado, vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada mais havendo 
a tratar, a Presidência :vai encerrar os trabalhos,-dêSigtWido pai3. a 
sessão ordinária de amanbii, ·ãs !4h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DELE! DA CÂMARA N"32, DE 1991 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da Çâmaia n° 
32, de 1991 (n• 5.953/90, na Casa de origem), que revoga o arL 
106 daLein"5.869, de 13 de janeiro de 1973 -Código de Próees
so Civil, tendo 

Parecer favoráveL sob rt' 216 de 1995, da Comissão -de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

-2-
PROJETO DEIEIDA CÂMARA N"72,bE 1§92 

Votação, em ttimo único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
72, de 1992 (n• !.167/91, na Casa de origem), de iniciativa do Mi
nistério Público da União, que cria, .na 3" Região da JuStiça do 
Trabalho, em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, pc-âm
bito do l\1inistério Público do Trabalho, cargos de PI:ocundores do 

-5-
REQUERIMENTO N" 227, DE 1995 

(lncluido em Oxdem do Dia nos termos 
do arL 222, § 2", do Regimento lnlemo) 

Votação, em nuno úniCo, do Requerimento n° ZJ:l, de 1995, 
do Senador Mauro Miranda, solicitanto, nos tennos regimentais, 
votO de aplauso à iniCiativa -da CNBB pelo lançamento da Campa
nha da Fratemidade de 1995, que tem como tema A Fralemidade e-
os Exchúdos, tendo -

Parece<favOiáveL sobn"362,de 1995,daCemissãode 
Coustituição, JustiÇa e Cidadania. · · 

-ó
_REQUERIMENTO N" 150, DE 1995 

Votação, emtumo único, do Requerimento n•750, de 1995, 
do Senador Bel!o POiga, solicitando, nos termos do arL 255, II, c, 
12, do Regimento Iiltemo, que, sobre o Prnjeto de Lei da Câmaia 
n• 124, de 1992 (n" 636/91, na Casa de origem), qiie acreScenta 
parágrnfo ao arL 6" da Lei n• 5.969, de 11 de dezembro de 1973, 
tomando inexigível, antes da decisão tenninativa do recurso inter
posto à Comissão Especial de Recursos do PROAGRO, a dívida 
oriunda do Ciédito rural, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distnlluição, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

_,_ 
REQUERIMENTO W752, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 752, de 1995, 
-da Senadora Marina Silva, solicitando, nos texmos regímen~ a 
tramitação conjunta dos Prnjetos de Lei da Câmaia n"s 129, de 
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1993, e 29, de 1995, por IIatarem de lllJltérias que veisam sol>:e a 
jornada de trnbalho dos enf~eiros. 

-8-
REQUERIMENTO N"788, DE 1995 

Votação, emlllm.o único, do Requerimento n°788, de 1995, 
do Senador Waldeck Omelas, solicitando, ·nos tel:1lloo regimentais, 
que sol>:e o Projeto de Lei do Senado n• 113, de 1995, que dispõe 
sobre benefícios riScais Concedidos à pes(plisa científica e tecnoló
gica e dá outias providências, além da Comissão constante do des
pacho iDicial, seja ouvida, também, a Comissão de Educação. · 

-9-
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 

DE LEI DA CÂMARA N" IS, DE 1993 

Discussão, em tumo suplemei:itar, do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n• 15, de 1993 (n• 170/87. na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera a 
redação dos incisos I e II do art. zo. o ca.put do art. 3°, o inciso VI 
do art. 4° e o parágrafo único do art. 6° da Lei n° 7377, de 30 de 
setembro de 1985, tendo 

Parecer sob n•317,de 1995,da 
-Comissão Diretora, ofereoendo a redação do vencido. 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 57, DE 1994 

aprova o texto do Protocolo ao Tratado da Antártica sobre Prote
ção do Meio Ambiente, adotado em :Madri, em 3 de outubro de 
1991, e assinado pelo BlliSi!em 4de outubro de 1991, tendo 

Parecer favor.lveL sob n• 313, de 1995, da Comissão 

. -de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

-14-
PARECER N' 211, DE 1995 

Discussão, em tumo único, do Parecer n° Zll, de 1995. da. 
Comissão de Constituição, Justiça. e Cidadania, concluindo pelo 
indeferimento do Of'lcio n° s/48, de 1994, do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, que solicita licença prévia pata que aqUela 
Suprema Corte possa apreciar a queixa-crime oferecida contra o 
Senador Esperidião Amin. conforme dispõe o· art. 53, § 1•, da 
Constituição Federal. 

-1S
PARECERN"316,DE 1995 

Discussão, em tumo único, do Parecer n° 316, de 1995". da 
- Comissão Diretora, concluindo favOiavelmente à Indicação n° 4. 

de 1995, de autoria do Senador José Agtipino, piopondo que a ala, 
na qual encontJ:am-se os gabinetes de números 1 a 3 no andar tér
reo do Edifício Principal, seja denominada de 11Ala Senador Dinar
te Mariz11

• 

Discussão, em tllmo único, do Projeto de Decreto Legislati· , 
vo n• 57, de 1994 (n• 291/93, na Câmara dos Deputados), que· 
aprova o texto do Acoxdo de Assistência Jurídica Mútua em As
suntos Penais. celebrado entre o Governo da República Federativa 
do BiliSi! e o Governo da República Oriental do Uruguai, em 
Montevidên,em28 de dezembro de 1992. tendo 

-16-
MENSAGEM N" 166, DE 1995 

Mensagem n° 166, de 1995 (n° 525/95, na origem), solici
tando a retiiada do Projeto de Lei da Câmaia n• 21, de 1995 (n• 
2.49&'92, na Casa de origem), de iniciativa do Poder Executivo, 
que institui isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e 
dá ootras providências. 

Parecer favor.lvelsobn•3!9, de 1995, da Comissão 
-de Rdações Exterior<S e Defesa NacionaL 

-H-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 84, DE 1994 

Discussão; em t;omo único, do Projeto de Decreto LegÍslati
vo n• 84, de 1994 (n" 224/92, Da- Câmara das Deputados), que 
aprova o texto.da Convenção Interamericana sóbre Arbitragem 
Comercial lntemacional, concluída em 30 de janeiro de 1975, na 
Cídade do Panamá, tendo 

Parecer favorável sob n° 320, de 1995, da Comissão: 
-de R dações Exteriores e Defesa NacionaL 

-12-' 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"3l,DE 1995 

Disrussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 31, de 1995 (n• 418/94, na Câmara dos Deputados), que 
aprova os textos do Acordo Referente aos Vales Postais e do 
Acordo Referente aos Objetos Contra-Reembolso, que são os Atos 
OpctOnais emanados do XX Congresso da União Postal Umvecsal 
(UPU), realizado em Washington, em dezembro de 1989, tendo 

Parecer favor.lvel sob n• 321, de 1995, da Comissão 
-de Rdações Exterior<S e Defesa NacionaL 

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE 1995 

DiscusSão, em rumo único, do Projeto de Decreto LegiSlati
vo n• 43, de 1995 (n• 300/93. na Câmara des DeJllllad<:sl. que 

-17-
MENSAGEM N" 167, DE 1995 

Mensagem n° 167,·-de 1995 (n° 526/95, na origem), solici
tando a retiiada do Projeto de Lei da Cãmar.i n' 27, de 1993 (n• 
3.599/93, na Casa de origem), de i:niciativa do Poder &ecutivo. 
que c:lisp(5e sobre a revig01ação do prazo estabelecido no artigo 32 da 
Lei n° 8.490, de 19 de novembro de 1992, e dá outras providências. 

-IS
MENSAGEM N" 168, DE 1995 

Mensagem n• 168, de 1995 (n• 531/95, na origem). de Se
nhor Presidente da República, solicitando a retirada do Projeto de 
Lei da Câmaia n• 94, de 1993 (n• 3 399/92, na Casa de origem). de 
iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação, compe
tência e organizaÇão da Ouvidoria-Geral da Previdência Social e 
dã ootra.s providências:. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Está en=ada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18hllmin.) 



Junho de !995 ANAIS DO SENAPO f'JIDERAL 133 

Ata ·da 71? Sessão, em 6 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária. da soa Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Filho, Ney Suassuna e Lucídio Portela 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES W 380195, de 30 de maio, do Minisb:o do Planejamento e 
OS SRS. SENADORES: Orçamento, refereDle ao Requerimento de InfOilllllções n• 591, de 

Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães- Antonio 1995, do Senador Carlos Wilson. 
Carlos V aladares- Arlindo Porto- Bello Parga - Bernardo Cabml As infamações fcram encaminhadas em cópia. 305 
- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo requerentes. 
Waldaner- Coutinho Jorge- Darcy Ribe_iro- Edison Lobão- Osreque:~mentosvãoa.o-Aiqüj.VO. 
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes - EpMcio 
Cafeteiza _ Emandes Amorim_ '"--'""'o Amin _Fernando Be· O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho) - O expe-

"--.f:'W'........... diente lido vai à publicação. 
zena- Flaviano Melo- Francelino PereÍia- Freitas Neto- Geral--
do Melo - Gilvam Borge~·- GlJ.ilherme Palmeira -:- Hugo Napo-- O Sr. Teotônio Vilela Filho~ 1" Vice-Presidente, 
leão- Humberto Lucena- Iris Rezende -Jader Barbalbo- Jeffer- deixa a cai/eira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 

'son Peres -João F:cmça -João Rocha- Joel de Hollanda""'"Jonas Ja.sé Sarney, Presidentt;. 

Pmheiro- JosaP,..t Marinho - José Agripino -José Alves - José O SR. PRESIDENTE (José Saruey) - Sobre a mesa, re-
Roberto Anuda- José Bianco -José Eduatdo Outra -José Foga- querimento que será lido pelo Sr. I o Secretáiio erit exercício, Sena
ça- José Ignácio Fene.ira _:-__ José Samey -JúliO campos- Júnia dor Ney Suassuna. 
Marise - Lanro CampoS - Leomar QufutãW.Jha - Levy Diis- Lu- É lido 0 seguinte: 
cídio Portella- Lu cio Alcântara- Lu di o Coelho- Luiz Alberto de 
Oliveiza- Marioa Silva -·Marluce Pizao- Mauro Mizanda- Na- REQUERIMENTO N• 858, DE 1995 
bor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Senhor Presidente. 
Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ram.ez Tebet- Renan ... Requeremos. nos termos do art. 199 do Regimento Intemo, 
Caib.eiros - Roberto Freire --Romeu Tuma - Rona.ldo Cunha · seja realizada em 24 de outubro próximo, sessão especial come
Lima- Sérgio Machado- Teotônio Vilela Filho- V almír Campe- maraúva do 50" aniversário da proclamação da Carta das Nações 
lo- Vilson Kleinubing- W aldeck Omelas. 

Unidas e da instalação da ONU- Organização das Nações Unidas, 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)- A lista de que teve o BI3Sil entre seus membros fundadores. 

presença acusa o coniparecimento de 73 Srs. Senadores. Havendo Sala das Sessões, 6 de ju.Dho de 1995. - Bernardo Cabral 
número regimental. declaro aberta a sessão. - Antônio Carlos V aladares - Osmar Dias - Antônio Carlos 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOS trabalhos. Magalhães - Hugo NapoleãO - José Eduardo Dutra - Pedro 
O Sr. 1 o Secretário ·em e-xCréício.-Senador Ney Suassuna, Simoo- Jefferson Peres-- Esperidião Amin. 

procederá à leitura do Expediente. 
O SR. PRESIDENTE (José Saruey) - O requerimento que 

É lido,o seguinte: acaba de ser lido será submetido ao Plenário após a ordem do Dia ... 

EXPEDIENTE 

AVISOS 
DE MINISTRO DE ESTADO 

W 420/95. de 2 d~o corrente. do Mmistro da Fazenda, refe.. 
renteaoRequerimeiiron° 590, de 1995.SenadorCarlos Wilson. 

W 421/95, de 2 do cmrente, do Ministro da Fazenda, refe
rente ao Requerime<llo de Informações n• 553, de 1995, do Sena
dor Lúdio Coelho. 

N" 423/95, de 2 do con-ente, do Ministro da Fazenda, refe. 
rente ao Requerimento de luformações n• 517, de 1995 do Sena· 
dor Eduardo Suplicy. 

As infonna.Ções foram encaminhadas, em cópia. 
aos requerentes. 

OS requerimentos vão ao ArqUivO. -

OFÍCIOS 
DE MINISTRO DE ESTADO 

~ 379/95, de 30 de maio, do Ministro do P!aneJãmen.tO e 
Orçalnento. referente ao Requerimenio de Informações ~o ~61-A, 
de 1995. do Senador José_ Bianco. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. l 0 Se
cretário Cm exercício, Sena~or Ney Suassuna. 

São lidos os seguinte~ 

REQUERIMENTO W 859, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência. nos termos do art. 336, b, do Regi·

mento Interno, para o Oficio n° S/27, de 1993 (n° 1.233/95. na ori
gem), do Banco Cei1tral do Brasil. encaminhando pleito do Gover
no do Estado da Paraíba relativo à- emissão de Letras Fmanceiras 
daquele Estado, no segundo semestre de 1995 •. 

Sala das Sessões, 6 de juobo de 1995.- Humberto Luceoa 
-..C V almir Campelo- Bernardo Cabral- Sérgio Machado - Ja· 
der Barbalho- Ney SullSSUila- Esperidião Amin. 

REQUERIMENTO N' 860, DE 1995 

Requeremos,. nos teimes do art. 336, alinea b, do Regmiiil.to 
~Interno do Seuado Fecl=l. uxgêucia para o Oficio n•:S-29/95-Sf'que 
trata da Rolagem da Dívida Mobiliária do-Estado do MaiOGrosso. 

Nestes termos, 
_ .Eedimos de:f~~nrc, 

Sala das Sessões !> de juobo de 1995. -Senador Carlos Be
zerra, PMDBIMT- Senador Jader Barbalbo, Líder do PMDB- _-
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Senador Sérgio Machado, lider do PSDB - Senador Hugo Na· 
poleão, Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os requenmentós 
serão submetidos ã. votação após a Ordem do Dia. na forma do ait. 
340, II. do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secreráiio enl 
exerclci.o, Senador Ney Suassuna.. 

É lido o seguinte: 

CONSULTORES ASSOCIADOS .~ 

São Paulo, 6 de junho de 1995 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra· 
ao nobre Senador Flaviano Melo, por cinco minutos. 

~O SR. FLAVIANO MELO- (PMDB-AC. Pan uma co
muni<ação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena.Go
res, o Correio Braziliense. na edição de boje, no caderno interna
cional. estampa uma manchete com os seguintes dizeres: _.'Bolívia 
põe tropas na fronteixa com. o Acre" .. 

Sr. Presidente, vou ler alguns trechos, para que todos te
nham conhecimento desse fato, que pode ter gravíssimas conse
·qüências para. os btasileiros que moram na Bolívia. 

_"As Forças Armadas da Bolívia transferiram tro-
Senhor Presidente, pas da 9- Divisão do Exército para. o departamento (esta-
Refrro-me ao noticiário sobre a suposta divulgação pela do) de Pando, 600 quilômetros ao norte de La Paz, na 

MCM Consultores Associados do nome do Dr. Gustãvo Loyola fronteira com o· Acre, diante das graves denúncias de 
para a presidência-do Banco CentraL "iD.vasã.ó pacífiCa" dos brasileiros. 

' A propósito, e para que não pairem dúvidas sobre a-lisura -- O plano, denominado Recuperar PaJJdo para a 
de opsso comportamento, !l-em se pemrita a explora são .de fato iil- Bolívia, foi aprovado pelo '.r:ninistro da Defesa, Raul Tovar. 
vexídico, tei!ho a honra de prestar a V. Ex. .. as seguintes informações: O-governo brasileiro decidiu ontem enviar agen· 

a) a MCM em nenhum momento divulgou o nome do novo tes da Polícia Federal à fronteira do Acre com a Bolívia. 
presidente do Banco Central.. Apenas confumou-rumores que exis- para tentar esclarecer ê controlar a situação dos btasilei-
tiam no mercado fmanceiro sobre a saída do Dr. Pérsio Ãrida da· rosque invadem texritório boliviano. 
q ela Instituição; · Tanto o transporte dos agentes como a apuração 

b) o Dr. Loyola somente nos infOimou sobre sua indicação ~s fatos contará com o apoio do Comando Militar da 
às 16h40min da data do anúncio oficial. Socilitou então o seu des- Amazônia (CM:A.) e do Ministério da Aeronáutica. O 
ligamento da empresa. que foi providenciado e já está devidamen- CMA dispõe de um destacamento de helicópteros mé-
te registrado; dios Pantera. 

c) com os mercados fechados, enviamos aos nossos 104 as- Soberania- Autoridades nPI.itares OOlivianas ga-
sinantes do serviço de ''pager'' a seguinte mensagem: "Confuma-. rantem que "a missão militar está destinada a frear a pe-
mos a sáida de Pérsio Arida. do Banco Central". Nossos Cortiput.a- netr.tção brasileii"a. combater a pobreza e discutir com as 
dores registram a t.rnnsmissão às 16h57min para São Paulo e autoridades regionais as políticas que serão aplicadas 
16h5Smin para o Rio de Janeiro. enquanto os mercados fmancei- aos habitantes brasileiros com residência fixa em Pando 
ros encerram suas operações às 16h30min. {bolsas) e ãs 16h45min há muitos anOs". 
(fun.uos de juros e câmbio); _ . O Minis!I'O ~Comunicações da Bolíyia. Ernesto 

d) ao informar seus clientes. a MCM cumpria a funÇão, que Machicao, disse que não teme um deSmembramento de 
é uma de suas marcas. de procurar esclarecer sobre boatos e infór- Pando "porque seus habitantes defendem a soberania 
mações desencontradas que amiúde circulam no mercado fmancei- com seu trabalho, são patriotas e se sentem completa. 
ro. Seguiu ainda com rigor o procedimento intemo (utilizado em mente bolivianos"~ 

diversas outias ocasiõ.es) de esperar 0 fechamento dos men::ados Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores. esse movimento de-
para divulgar informação :relevante-que Dão· seja a:inâa de domínio brasileiros para a região boliviana, em busca de trabalho, começou 

públicoO. 
11 
.. , . te • . do de~ d 

1 
sõe - há mais de 40 anos, mas se intensificcu a partir do momento em 

no ClailO es ve, ass:tm. etva erros e e cone u s que houve uma mudança na economia do Acie, com a quebra do 
equivocadas. A confmnação da~ saída do Dr. Pérsio Aride Dão monopólio da bonacba, principalmente. 
agregou qualquer informação valiosa para nossos clientes. o que . ~ lá r ... 
só ocorreria se tivesse sido comunicado também o nome do novo Esses brasilerros ,~_oram para por Ivre e espontãnea vonta-

de. NÕim.a.Imenie são seriD.gueiros, exerceni essa profissão naqUela 
presidente - o que não ocorreu - e mesmo asSim somente se esti- região. até porque os bolivianos não têm 0 hábito de cortar a serin
vessem abertos os: mercados fiirianceiros. 

ga e de colher a castanha. 
A MCM ãpenas antecipou, sem nenhum prOVeíto para -Em-1991, a Prelazia do Acre divulgou o documento nA rea~ 

quem quer que seja, no país ou no exterior, informação que logo- lidade dos seringueiros brasileiros na Bolívia". uma pesquisa em 
em seguida se tomaria oficial. Estando as atividades no mercado que chegaram a entrevistar 470 famílias, num total de 2.003 pes
Ímanceiro encenadas, a notícia somente teria impõrtâ.nci.ci- no dia soas. Estiliia:Vam qué ainda havia mais 1.500 famílias nessa região, 
seguinte. quando já havia então sido amplamente divulgada pelos que eles não conseguiram entrevistar. 
meios de comunicação. - -

Em 1993. a Assembléia Legislativa do Estado do Acre tam-
Coloco-me à disposição de V. Ex a e do senado Fede!al para _ bém. fez um estudo. Deputados estiverun naquela região da Bolí

prest.ar as infonna.ções adicionais acaso neéessá.rias e aprdveitO õ via e viram o estado de pobreza em que vivem esses brasileiros. 
ensejo para renovar-lhe os protestos de meu mais profundo respei- que pagam uma taxa de "estiaD,geria". uma espécie de visto anual. 
to.- MailsonFerreirada Nóbrega,Sócio-Dii'elor. - para poderem trabalhar na Bolívia. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O oficio lido s.erá ~C.~ Que;o alertar as autotidades brasileiras para esse problema, 
publicado e remetido à Comissão de Assuntos Económicos. que pode dificultar ainda mais a vida desses brasileiros que traba-

Háoradores inscritos. fuam na Bolívia.,.-onde vivem em paz, ~de lá o seu sustento e 
O SR. FLAVIANO MELO -·sr. Presidente, peço .a pala- vivem sob as nocmas daquele país vizinho. E evidente que não têm 

VIa para uma comunicação inadiável. assistência médica. nem do Estado brasileiro e muito menos do . : · 
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Estado boliviano. Com a ida de tropas boliviall3.s piua a iegiãó, 
fico preocupado com a possibilidade desses brasileiros terem agra
vadas suas condições de vida. 

Eia o que tinha a dizer, Sr. P=idente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FLA· 
VIANO MEW EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

BOLÍVIA PÕE 1ROPAS NA FRONIEIRA 

Roberto Lopes 
Analista Militar 

São Paulo - As Forças Amladas da Boüvia transferiram 
tropas da Nona Divisão do Exétcilo para o Ilepartamenlo (Estado) de 
Pando, 600 qui!ômelros ao norte de La Paz, na fromeiia com o Acre, 
diante das gzaves denúncias de "invasão pacifica:' doa bmsileiros. 

O plano denominado Recuperar Pando parn a Boüvia foi 
aprovado pelo IIIÍlliStro de Def~ Raul Tovar.· 

_ O govemo brasileil:p decidiu ontem enviar a,gintes da Poli~ 

Os bolivianos exercem uma frágil soberania na área. Luís 
Galvez de Arias proclama a República da Acre a 14 de julho de 
1899, mas o govemo· boliviano arrenda a região a uma empresa 
norte-americana. 

A 6 de agosto de 1902, os seringalistas brasileiros iniciam 
uma inssurreição. Sob o _comando de José Plácido de Castro? acla
mado Governador do Estado independente do Acre em 24 de ja· 

-rieíro de 1903. o 

A situação s6"éD.Ormalizada eni novembro de 1903. qúando 
o Brasil compra o território aci:eano à Bolívia por 2 milhões de li
bras ester~. O n~g6cio possibilita a ~tum do Tratado de 
Petrópolis. marca da engenhosidade política do balão do Rio 
Branco à frente da diplomacia brasileira. (RL) 

Duranre o discUTSo do Sr. Flaviano Melo, o Sr. 
José Samey, Preside711e, deixa a catkira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr.Teotônio Vele/a Fülw,l" Vice-
Presidenre. ' 

cía Fedetal à frontehi do Acre com a Bo!Ma, pari lentar esclare- 0 SR. PRESIDENTE_(T.o!Onío Vilela Filho)- Conoedo 
cer e controlar a situação dos brasileiros que iil.vãndem teo:itório a palavra. ao nobre Senador Ney.Suassuna. -
boliviano. - - ·- -- O SR. NEY SUASSUNA (1'MDB·P_B. Pronnnda o seguin· 

Tanto o transporte dos agentes como a apuração dos fatos te discurso)- Sr. Presidente, sn e Srs. Srs. Senadmes., a pauta de 
contará com o apoio do Comando Militar da Amazônia (C:MA.) e discussão políticã. sofreu significativa alteração nO Brasil, ao longo 
do Ministério da Aeranautica. O CMA dispõe de um (festacamento dos últimos anos. Hoje. pouquísSíriiOs atrevem-se a contestar que 
de helic6pteroS médios Pantera. o modelo de desenvolvimento autárquico adotado pelo País dw:an:. 
" . S.:'~- Aut~s militares bolivianas ganmt~ ~e t~décadas encontta-se esgotado. Trata-se de evidência que deflui, 
a nussao militar está _de~ a frear a_ penetra~ ~ilen. clara e cristalina, não apenas da observação da conjuntuia nacio

c'!Ilbater a ~ ~ discutir com _as autortda~ regiOIWS ~ ~ nai, mas, ainda com maior nitidez. daquilo que se vê OCOil'e1' no 
Ií_ucas 90e serao apli~ aos ~?ltalltes: brasileuos com restdên-.. "' mundo todo. Nessa medida, a necessidade de ampla reestruturação 
Cla fix.aem~~dohámu~ ~s • , . _ . da nossa economia, visando tomá-la competitiva em nível inlema-

.o Mini~ das Co~cações da Bollv~.a. Ernesto ,;vtachi- cional. já não é niais objeto de disputa. As polêmicas que hoje se 
cao, ~ que nao teme um desmen;btamento de Panelo ~e travam giram em tomo do ritmo e do direcionamento mais preciso 
se:us habitantes defepdem a sobe~ ~ ~ tiabalho, sao pa- a serem dados a es:se processo de transformação. Aliás. a necessi
tnotas e se sentem completamente bolivianos ~ dade de modemiza.ção da nossa economia não é mais apenas obje

Na fronteira cOm a Bolívia. o Exército brasileiro dispõe 
apenas de alguns pequenos contingentes esparsos. eqUipados com 
armas automáticas, morteiros e botes de borracha equipados com 
motor de popa. O principafC!emento militar fica no viZinbo Esta-
do de Rondônia. • ,. . . • . 

Aviões- Na base aérea de Porto Velho. capital de Rondô
nia, a Fozça Aérea Brasileira dispõe de quatro aviões Tucano. à 
hélice, equipamentos cOm metralhadoras e foguetes leves~ 

Fonte do Exército ouvida ontem pelo Correio Braziliense 
dísse que os boliviãnos podem estar concentrando suas forças mi
litares na cidade de Roboré, onde tem sede dois regimentos, um de 
infantaria e outro de cavalaria. 

O efeti.vo de cada uma não supera o de um bataJhão. isto é. 
entre 300 a 900 soldadO.. 

A Força Aérea boliviana mantém. perto da fronteira com O 
Acre, nm Grupo de Opemções Aéreas Especiais, fonnado com 
helicópteros de procedência norte-americana -ãrmados com fo
guetes ai-terra. 

ÁREAFOIMOTIVODELUTAS 

São Paulo- A migração ae brasileiros em busca de oportu
nidades para território boliViano desperta. nas autoridades de La 
Paz.lem.b:rn.nças que elas preferiam esquecer. 

No final do século passado, os bons resultados fmanceiros 
da exploração e comércio da borracha atraem para a região do 
Acre uma legião de nortistas e nordéstinos do Brasil.. Gente que 
procura trabalho e sonha com riqueza. · · 

to de consenso. Na verdade. avanços concretos nesse sentido já se 
têm verificado nos últimos anos. . 

Ocorre. todavia. que, esse avanços havidos no sentido da 
modernização do sistema econômico não ocorreiam de forma pa- ... 
~ela na esfera do subsistema ~sta! Essa é. Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. a preocupação que me traz hoje à tnõuna.-

Digo preocupàção porque o desccmp~ é _mesmo sigoifi
cativo e seu enfrentamento se me afigura urgeD.te. Os procesScii da 
inovação tecno16giéa e mganizacional das Unidades produtivas e 
de ieestruturação Competitiva da economia. bem como o regime 
democrático que boje _vive a sociCdade bnsileira. não podem mais 
conviver com Um sistema de relações de trabalho delineado há 
mais de meio século, de corte fumcamente coqxxativista e autoritáriO. 
inspirado diretamente no mcxlelo fascista italiano dos anos trinta. 

A concepção_ ~ivista que irifoimou a elaboi'aç:ão de 
nossa legislação trabalhista sindical funda-se na recusa da legitimi
dade dos conflitos entre capital e trabalho. O f,a,clsmo esforçava
se ao máximo pafa mascarai- a natural disputa existente entre as 
forças do capital e do trabalho em tomo do excedente económico 
verificado no processo produtivo. A --üDagem que .se· proanava 
criar era a da cooperação não conflituosa em prol do interesse na
cional, b.ldo sob o controle do Estado? concebido este como instân
cia suprema de regulamentação. sob cuja inspiração era promovi
do o bem comum. 

-T31 coDcepçao impliCaVa O-CerceamentO do direito de greve, 
o atrelamento da organização sindical ao Estado e a inviabilização 
da negociação e da conttatação coleúvas. Em substituição à via 
democrática da negociação- imtitii:rieiliõ apto para a defmição li~ 
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vremente pactuada entre as partes das questões referentes a empre- tante, através da fiscaJ.ização da gestão e da contabilidade, destitui
go, renda e direitos secia;S -, o que se erigin foi um sistema de tf. ção de diretorias, expulsão de trabalhadores sindicalizados e até 
gida regulaçáo do mercado de trabalho. Os níveis dos ·salários no- mesmo deÍmição- das competências e atribuições das entidades. 
minais e oS direitos trabaJhistas são usualmenle objeto de deienni- Até para o custeio das entidades foi criado um mecanismo com
nação legal. Os conllitos trabalhistas são compulsoriamente sub- pulsório: a contribuição sindical obrigatória, imprOpriamente co
metidos a azbitramento pela Justiça do Txdbalho. A atividade sin- nhecida como imposto siri.dícil · 
dical. estava submetida. até a Constituição de 1988, à intervenção e A proscrição do conflito eD1re capital e trabalho implicava o 
à interferência de um Ministério do Trabalho hipertrofiado e re-- cerceamento da autonomia sindical e do direito de greve, e, por via 
pressivo. O exercício de muitas atividades proÍlssioi:tais é, ainda de conseqúência, a imposiÇão da Justiça do Txabalb.o como instân
hoje. objet.o de regulamentação em al:uridante legislação que, con- cia legal para a resolução de quaisquer disputas. 
t:rariando seus propósitos originais, tomou-se instiumento da ma- Tratava-se, como se pode ver, de um modelo rfgido e de ca
nutenção de privilégios corporativos e de reserva de mercado, res- ráterpúblico, no qual inexistia qualquer espaço para o exerclcio da 
tringindo, não poucas Vezes-de .m.odó abusivo, a pr6pria liberdade autonomia coletiva das partes. tanto empregadores quanto traba
do trabalho. Em resumo, pode-se afmnar que o modelo corporati- Ihadores. O rígido controle e a constante interferência Por parte do 
vista. sempre conferiu espeCial ênfase ao papel OJtelar e patema1is- govemo nos assumos intemos das entidades sindiQJ.ÍS, inclusive 
ta do Estado na proteção das relações individuais de trabalho en~ restringindo suas funções.- iriviabilizava uma efetivã amação em 
quanto fórtuula para evitar a canfronlaÇào direta. aberta e· demo- defesa dos interesses dos represem;.dos. 
Ciática ~ntre os agentes ecpnômicos, entre capital e .trabalho. Foi nesse contexto - de completa ausência de condições 

E facilmente compreensível. Srs. Senadores. à. opção fascis- para que as forças econõniicas exerceSsem uma âÇão autônoma no 
ta no sentido de conferir papel tutelar ao Estado no que tange às sentido de defmirem as normas. que melhor llies conviessem atia
relações entre o capital e trabalho. ~ao se trata apenas de que a vés da negociação coletiva- que se desenvolveu, progressivam.en
concepção forte e onipresente é inerente láulbém:-a essa ideologia te, o amplo apar.tto legislativo de regulamentação dom~ de 
política. Ocorre que a via altemativa- da livre negociação entre as traballi.o.. até hoje vigente, que Confere especial enfoque às relaçõ
partes - pressupõe a criação de um a=booço legal que assegure es individnais e à ação tutelar do Estado na proteção dos direitos 
aos trabalhadores os instrumentos adequados para a autotntela co- trabalhistas. . 
leti.va dos seus interesses. pois na ausência desses instrumentos a Esse mOOelo COipOrativista prevaleceu durante cinco déca
evideute desigualdade entre as partes - decorrente de sua inserç!o das, sobrevivendo incólume a profundas alterações sociopolíticas 
diferenciada dentro do processo produtivo- implicará. a imposição ocorridas no País ao longo desse lapso temporal, como a redemo
unilateral, por parte do poder econômico de suas "'gr.IS· Ora, Ira- 'Ciatizaçiode 1946 e opetíodode governosmilitaresp6 .. 1964. 
balhadores organizados de fonna autônoma. em relação ao Estado TOdavia. embora inalterado no nível fOIDJa.l, instiblcional., o 
repmsentavam,. é óbvio, uma ameaça para. os governos alltotitários. modelo corporativista foi sendo progressivamente erodido, foi-se 

Assim sendo, preocupado em frear 0 ascenso do movimento ~ disfuncional em face de ur;na realidade s6cio-econômica 
sindical que começa ·a mostrar fOIÇa nas décadas de 20 e 30. 0 Go- e política em acelerado processo ~transformação. No que tang~ a 
vemo de Get6Iio V argas começou a implantar, em novembro de esse aspecto, é de ~ desnecessário axrolar ~ para ~xemplifi.-
1930, coma criação do Ministério do Trabalho, o modelo coqoora- caro ~to o Brasil mudou, o_quanto nosso tecido social tomou
tivista de orgaxüzação sindicaL Já em março de 31. determinava-se se nw.s complexo :ntre 1930 e 1~80. Basta que lembremos a .vasta 
a sujeição da estrutura sindical ao controle governamental. parcela da populaçao que deslocoo-se, nesse periodo, do me1o ru-

ral para os grandes centros urbanos. o agigaD.t.ameDt.o e a progres

Mas foi a Carta Constituciónal de 37 que defmiu as linhas 
básicas da concepção coq)Ôratiyista. Foi a{pleia ·Constituição que
impôs a estrutui;a vertical à organização sindical, com OS sindica
tos, de nívelloeal, as fedenções, de âmbito estadual oo regional, e 
as eonfeclenções, órgãos de cúpUla com ábiangência nacional. To
das elas, porém. quer fossem entidades patronais, quer fossem de 
empregados, estavam submetidas ao Ministério do Trabalbo, situa
do este no topo do modelo piramidal. No texto da Carta também 
estava a cazacteri.zação das elitidades sindicais como ·pessoas jurl
dicas de direito público, verdadeiias extensões do aparelho estatal, 
tanto assim que a representação das categorias, profissionais oo 
econômicas, decoJria de uma delegação do Estado. Quer dizer: o 
sindicato só passava a existir âe direito a pârtir do momento em 
que lhe era conferida, pelo MiDist.ério do Tx:abalbo, a chamada 
"Carta Sindical". O enquadramento sindical, ou seja, a classifica
ção e organiZação de grupos profiSsionais e ecaüômic:o& em "cate
gorias", pala efeito de representação por um sindicato e oflcial em 
C1'da base tenitorial, era efetuado pelo govemo, na eonfonnidade 
de seus desígnios políticos. por meiO de comissão especffica. Era o 
Estado, portanto, que defmia quem seria representado e quem rep-
resentaria. ' 

Aliás, a interverição e a intetferência do Ministério do Tra
balho nas entidades sindicais Dão se resumia ao mecaD.ismo de :re
;Sistro e autorização para funcioaamento. Essa ingerência. erã. COIJ.S-

siva sofisticação verifiCados em nossã base econômico-industrial, ... 

a divexsificação sempre cresceole de nossa estrutura produtiva e, 
Jast but not Jeast, no nível politico. o vigoroso processo de demo
Ciatizaçio vivido a partir do fmal da década de ·setenta. 

. NeSse particular, importa lerubrar que a uansição democr.i· 
tica na virada dos anos setenta e início dos anQS oitenta imPlicou a 
alteração dos papéis e funções dos principais atares da cena politi· 
ca brasileira. com a ascensão, de modo fulminante e surpreenden
te. do movimento ~indica!. Além das reivindicações de caiáter 
marcadamente econômico, ganhru relevo também. no decoirei' da 
década de oitenta. uma pállta de natureza política que incluía entre 
os pleitos a garantia do direito de greVe e da ltõerdade e autonomia 
sindical 

Aherada nessa proporção a realidade :s6cio-econômica so
bm a qual deveria ataar o poder corporativista. sua dessintonia 
com o tempo presente. foi-se tOmando cada vez mais gritante. 

O proeesso constituinte de 87/88 mostrou sensibilidade 
parcial para com essa situação. Seria inj.lsto não reconheCemios os 
grandes avanços gatantidos pela nova Carta Magna ao asseguta.r a 
aUtónOi:Dia das entidades sindicais .peiãlite õ Estado e ao reconhe
cer, na sua plenitude, o direito de greve. Por outro lado, é lamentá
vel termos de apontar que a nova Constituição~ redigida com o- in
tuito de preparar o .Brasil para o Século XXI. não teve a necessá-
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ria coragem para romper de uma vez com todos os institutos de vel panl as 11direções" que as bases não se sindicalizem. pois um 
um modelo de relações de traba1ho absohltamente arcaico. colégio eleitoial ampliado pode ~sentar ameaça a sua begemo-

Emlx:n tendo garantido os importantes avanços já meneio- Dia~ Por isso são tãó baixos nossos índices de sindicalização. -
nados, a Constituinte de 88 optou p:>r manter intocados alguus pi- Na esteira da falta de deiiiOCillcia nas relações entre os sin
lares da velha e esclerosada ordem laboral vigente desde a década dicatos e as suas bases, vem a falta de democracia na relação entre 
de trinta. Refiro-me à imposição vertical da UD.icidade e do mono- _capital e trabalho. Evidentemente~ esse ambiente sindical recém 
pólio de representação sindicais - um único sindicato para cida descrito, caru:terizado pela escassa representatividade, é um dos 
categoria em cada base tenitorial-, à manutençlio das oontribuiçõ- fatOres a inviabilizar a instituição de um padiio relaciooal entre 
es compuls6rias pam o fmanciamento dos sindicatos e à preserva- capital e trabalho. fundado na negociação coletiva. Isso porque a 
ção da atribuição normativa da Justiça do Txabalho. negociaçlio e a conttatação coletivas não podem prosperar, é 6!>-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses resquícios do modelo vio, onde os interl.ocutcres. em regra, carecem de legitimidade.. 
caq>orativista autoritário, de inspjlação fasciSta, maotidos no bojo No que tange à inoonveniência do sistema da nnicidade e do 
da Constituição democrática, impedem, ainda hoje, a deillOCil!liza- fmanciamento attavés da oon1nbuição oompu!s6ria, o modelo al
ção das relações entre capital e trabalho e entre os sindicatos e temativo vem-nos não apenas do exterior. Aqui mesmo, fruto da 
seus representados.. ação autônoma em face do Estado de parcelas expressivas do mo-

Embora. libertas as entidades sindicais da inteife:tência ~ta~ vimento sindical. reflexo de necessidades sentidas pelas forças 
tal; revogade o an:abooço legal intetvencioirista que lhes alribuía · eoonâmicas em autação numa realjdade dinâmica, smgiiam, extia
natureza eminentemente 3$Sistencial e as submetia à supervisão do · poJando a regulamentação constitucioo.al as centmis sindicais. 
:Ministério do Trabalho; consagrado em sua essência, pelo artigo Pluxais, envolvidas em saudável disputa pela hegemonia no movi~ 
oitavo da Constituição, o princípio da hõerdade de associação sin~ mento. as centiais sindicais são .expresSão de mn modelo altemati~ 
clicai; rompido o cordão umbilical que vincula~a os sindicatos ao vo de uma organização horizontal que deve ser estendido aos sin
Poder Públioo, attavés da conferência de peiSOna!idade jurídica dicatos de base. Constituem elas, hoje, o pólo mais dinâmioo do 
privada às entidades, ainda assim não se pode, de fOima alguma, sindicalismo nacional, sendo que importantes mudanças no senti
desprezar a limitação da lihen:lade sindical representada pela im- do de uma inserção mais efetiva dos trahalhadores nos processos 
posição da unicidade e pela pe=anência da oontribuição sindical decisórios, em diferentes níveis, d=nam de sua atuação. O dina
compuls6ria. ~ ·~ ~- ~~ mismo e o vigor demonstrados pelas oentrais sindicais, decarem, 

Hoje, extintos o enquadramento sindical pelo Govemo e a sem sombra de dúvida. de_ 51;1a representatividade. Sua repre
comiss.io encatregada de efetuã-lo, oompete aos pr6prios interes- sentatividade, po< outro lado, é fruto da plmalidade e da auséncia 
sados, trabalhadores ou empregadores, defmir o âmbito das repre-,· ~de foo.tes oficiais de fmancia:aíento. ·o· que as fOIÇaS a cci:npet.irem 
sentações profissionais ou econômicas e a abrangência das bases por uma inserção cada vez maior junto às bases. 
texritoriais de suas entidades, registrando-as no cart6rio de registro Sr. Presidente, Sl's e Srs. Senadores, a consecução de um 
civil de pessoas juridicas. Todavia, mantido o princípio da unici- novo modelo de relações entre capital e lrabalho, baseado na nego
dade pelo inciso 2° do artigo 8° da Constituição. pennanece a proi- ciação e na contratação coletivas, exige interlocutores dotados de 
bição de existência de mais de um sindicato para a mesma catego- legitimidade, o que pressupõe entidades efetivamente repre
~na mesma base te:aitoriaL sentativas. A existência de entidades efetivamente representativas, 

Na nova sistemática, a representatividade e a legitimidade por seu tumo, pressupõe a- mais_ ampla liberdade de organização 
das entidades sindicais devem deco.trer da manifestação de vonta- dos tmbalbadores e é de tOdo incompatível cem a mamrtençãn dos ins--
de dos pr6prins interessados, cabendo aos mesmos, primordial- titutos da unicidade sindical e da comit.•ição sindical COliJ"lls6ria. 
mente, a resolução dos oonllilos de_representação. . Devemos marchar na mesma direçlio das nações mais pnSs--
~o reoonh":""do ~ ~~ avanço~entado petas do mundo. Quer nos voltemos para o Japão ou para a Ale

pelo romplmento do cotdão umbilical que ligava os sindicatos ao manl:ia, para os Estados Unidos ou para a llália, para a Fr.mça ou 
Estado, não podemos.deixar de apontar o grave etro do !egis!~ para a Grii-Bretanha, ressalvadas as diferençaS cultutais, o quadro 
Constituinte ao impor~ de cima-para baixo, a obrigatoriedade de quevamosenconttaréomesmo: sindicatosfortese:relaçõeslabo
que o sindicato seja úni~, e a exigência de cootribuição sindical rais b$eada.s na negociação e na contratação coletivas. 
compulsória. pois, com isso, impediu a pronta democratização das Na Gtã-Bretanha, o instituto da convenção.coiCtiva já está 
:relaçõe§- entre o sindicato e os seus representados. tão consolidado que o desafio. hoje, reside na_ perspectiVa da nego-

É que esses dois institutos remanescentes do c:-oqx:rativísmo ciação coletiva in.temacloual, ou se~ da possibilidade de celebtar 
permitem que se perpetuem entidades sem real .implantação junto cao.venções tr.msnaáonais em função da expansão das empresas e 
às bases- acabamos de ver isso agOia mesmo, na greve dos petro- da participação do País na Comunidade Européia. -
leiros -, estimulam a manipulação dos colégios eleitotais siDdicais Na França. a tendência que se observa é o incremento das 
através do estabelecimento de restrições para a filiação e, via de convenções coletivas interprofissiOJJa.is a nível naci.~ bem 
caoseqüência, pennitem a ttansf001l3Ção dos sindicatos em apare- CODlO das oonvenções salariais das gxandes empresas públicas. Por 
lhos subordinados a "pelegos11 vitalícios ou "as vanguardas ilumi- outro lado, a centra.liza.ç§o do processo de negociaÇão coletiva pe
nadas", ambos distantes dos anseios dos repr-esentados. Nesse con- Ias grandes centrais sindicais ainda é muito forte. 
texto, a representatividade do nosso sistema sindical é muito pe- A Alema.Dha também vive ambiente de .franca libexdade sin
quena, pois, afastada a oompetição pelo instituto da unicidade e dica!, sendo que 0 sindicalismo local sempre cuidoo oom especial 
gaxantido o flll3llCÍa1lle.Oto, attavés da oontribuição oompuls6ria, o imeresse da seguridade do ttahalhador e de sua família. Lá, em de
sindicalizado toma ...se não apenas dispensável mas transforma-se., COII'ência do excelente sistema. de co..gest:ão, as negOc:iitÇões coleti
~dentemente, em uma anomalia iDcômoda para os dirigen- vas se processam no âmbito das empresas. A participaçio efetiva 
tes. É que a sobrevivência do aparelho está assegurada, iDde- dos empregados nos 6rgãos diretiv-os das e.IIlp[CS3S melhora o seu 
pendentemeote de possuir um número signifiCativo de associados nível de interesse e de responsabilidade, além de lhes propotcionar 
de que esses contnõuam financeiramente. Portanto, é aié prefeti- maiores ~os. 
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O Japão, por foxça das milenares tradições culturais, apre- entre bases e dirigentes sindicais. De fato, o monopólio da xepre
senta algumas particularlc:lades em sua organização sindical. Lá, os sentação sindical. assegurado pelo iostiblto da unicidade. e a ga
trabalhadores e seus siudica1os se vinculam às empresas. Por outro rantia de fmanciamento da entidade. via contribuição COmp.llsória, 
lado, tal como nos demais países industrializados. o sistema é de representam p:.xierosos desestímulos a que os sindicatos busquem 
plw:alismo sindical. O grau de amadurecimento verificado nas xe- uma maior inserção junto a suas bases, pois tomam essa aproxima
lações capital e tmbalho é tal que as maiores preocupações dos tm- ção-desnecessária e até indesejável do ponto de vista dos dirigen
balha.dores são referentes a questões amplas, tais como preços, i.m- tes. Mantidas a unicidade e a contribuição compulsória estaremos 
postos, segurança social e pohrição ambientaL estimnlando a petpetuaçào de entidades destituídas de repre-

Também nos Estados Unidos pontifica o sistema do pbtta- sentatividade. 
lismo. O movimento sindical americano é liderado por uma pode- Se desejamos avançar no sentido de um sistema modema e 
rosíssima Centtal Sindical, resultado de um processo voluntário de democt:ítico de xelações de tmbalho, fundado na Degociaçio cole
unificação, ocotrido em 1955, de duas tradicionais a:ganizações, a tiva, precisamos fortalecer nossa organização sindical, para que te
AFL- Fedexação Americana do La bOI:- e o CIO - Coogresso de nhamos interlocut"""' xepxesentativos. Esse fortalecimento exige 
Orgaoizações lnduslriaís. que s<pultemoS, em def'mitivo, o sistema sindical corpa!3!ivista, 

Na Itália. o sistema de pluralismo siDdical resultoo em gran- eliminando do texto constitucional os resquíciOs que ainda o con
de fragmentação, com mn:i:lerosas centnis sindicais, que se.distin- laminam: a unicidade sindical t; a contnõuição compuls6ria. Aliás, 
guem enlre si pela liDha político--ideológica. Todavia, o que se oh-- enquanto não prçx:edermos a essas, alterações em nosso texto cons
serVa por ocasião das negociações coletivas é qUe as entidade$ titucional, o País não poderá ratificar a ConVenção mímeio 87 da 
setupre promovem coalizões, a fnn de defenderem uniflcadameme Orgaoização Internaciocal do Trabalho. que fixa em nível in~ma
os interesses de seus representados. Também lá, a negociação co- cional os princípios básicos da. liberdade sindicaL É fundamental 
letiva é, por excel~, o método eleito paxa a solução dos confli- que incotporemos a referida Convenção ao nosso ordenamento ju
ros labttais. Embora preponderem os CODlr.ltos a nível de empxe- ridioo intemo, através da adequação da Constituíção Feder.tl às 
sa. existem tâmbém contratos nacionais. -- suas diretrizes. 

Mas para fortalecer nossa organização sindical não basta 
Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, a conclnsão deste meu eliminar a unicidade e a CODinôuição compulsáia. Necessitamos, 

disauso seria a :iegWme: devemos modificar o sístetua, pritiClpal- outrossim. inslintir uma legislação que confim efetiVo suporte e 
mente o da Justiça do T~o. Wao se justifica ter um juiz que garantia ao exereício da atividade sindical autêntica. Para que ca
de!eade o empt"egado, um JUlZ que defende o empregador e um pita! e tJ:abalho possam livremente negociar, em condições simétri
Jwz Togado.~ dos empregados sempre votará com~ ~ga-.. -- cas. devem ser proscritos todos os atos de iniciativa govemanien
dos; o do pa!IOo, "?"' os patrões e, no entanto. a Repoblica an:a tal 011 patrooal atenta16rios à hõeroade sindiCaL Nossa Iegíslação 
com uma despesa gJ.gaiJt.esca.. intema deve por em vigência os princípios coostantes das Conven-

Este é um dos poucos senão o IÚ!ico Pals do nnmdo que ções mímeros 98 e 135 da Orgaoização Jntemacional do Txabalho, 
continua nessa .lioha. A meu ver, a Justiça do Trabalho deveria ser banindo práticas como a organização de sfudicatos "amarelos", a 
extinta. e haver apenas uma justiça especiaJ.iz.ada dentro da Justiça obstrução ao exercício- por parte do empiegado - dos direitos 
Comum, bem como deve-se dar completa hõeroade sindical paxa inerentes à condição de sindicalizado, a demissão de dirigente sin
que não aconteça, como está aconteCendo boje. de líderes, um tan- dical sem que tenha cometido falta grave, eDtre outtas. A essas 
to quanto deslocados,jogaxem, prostrarem o BI11Sil ao chão poiijue n&mas devem ser acrescidos meéanismos judiciais que lhes propi-
querem fazer nada mais nada menos do que politica. ao invés de ciem plena ef:teácia. ' 
defendexem os interesses das dnas categorias. Essa edüicação de um aroabouço legal que assegure aos tm--

Peço aos Sxs. Senadoms que pensem· soore esse assuDlo. No balbact.,... os instrumentos adequados paxa a autotutela coletiva 
momento em que estamos fazendo tantas refcxmas, é h01:a de re- de seus !"'eresses, supriildf> a desigualdade deco!m~ da ~ 
fonnanoos a política trabalhista, de relação'capital tmbalho •. que difexenciada ~partes no~ produbVo;propiciaráos ~ 
copiamos da Itália. A Itália mudou e continoamos com 0 modelo sttos necessários pant. a conseruçao de ampla desregulamentação 
ultrapassado. É preciso que tenb~os coragem para encemumos? -do mercado de tra.balbo. com a superação da abundante legislação 
de uma vez portodes, essas disctepâncias. patemalista, burocxática e minudeme, eri8ida no último meio sécu-

Fmalmente, é preciso que teDhamos coxagem de dar à rela- lo paxa proteger um ttabalhador hipossuficien..,. . 
ção capitalftrabalbo 0 tr.l1amento e a liberdade que merece.. _ Sr. Presidente, sr-s e Srs Senadc:Rs, se a pouca repre-. 

Sr Presidente., sn e srs Seiladotes, 0 • :reconhecimemo da sentatividade de D.O$sas entidades sindicais é sério entJ:ave no ca
negociação coletiva como a melhor. mais democ:tática e mais justa minho da modernização das relações Iaba:ais. não podeiÍamOS 
maneira de solucionar os conflitos coletivos de trabalho é hoje deixar de analisar uma outra herança do caporati.vismo que coos
coosensuaL Os estudiosos são unânimes em defendé-la. A própria titui um obstáculo de igual relevância. Refrro-ri:le ao poder norma
Constituição de 1988 arrola_ em seu artigo sétimo? inciso vigési- tivo da Justiça do Trabalho, curto anacroDismo inexplicavelmente 
mo-sexto -o reconhecimento das convenções e acotdos coletivos mantido pelo Constituinte de 1988. 
de ttabalho entre os direitos dos ttabalhadores. As informações que nos fornece o Direito Comparado reve-

Porém,. a :mesma Constituição que assegüra as·OODVCnções e Iam que as diferentes nações adotam sistemáticaS muito variadas 
acordos coletivos de trabalho como direitos dos trabalhadoxes con- paxa a solução das controvérsias laborais. 
tém divexsos dispositivos que inviabilizam ou dificultam a prática Os Estados Unidos e o Canadá opõem·se temtinantemente à 
da negociação coletiva, IÚ!ico caminho paxa cbegar às convenções solução jurisdiciQil31 das questões tmbalhistas, que é entregue a 
e aos acoxdos coletivos.. Como já afumei. essa forma moderna de um regime contratual ou convencional de composição privada. O 
relaciooamento entre capital e trabalho exige interlocutores dota- sistema admite, por ou Iro lado. a 3.Ibitragem facultativa. Sua -efi
dos de legitimidade. Legitituídade cjue se collfimde """l repre- ciência é gar.mtide pela foxça e vilalidade dos sindicatos ncrte
sentatividade. Legitimidade que é conseqiiência da íntimâ sfutóiúa. americanos~ que nUnca pedem ao Parlamento leis justas acerca da 
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duração do trabalbo. salário, férias. etc. Preferem criar suas pro. 
prias leis, usando a convenção coleti.va de trabalho. Por ocasião 
das Conferências da Organização Internacional do Traóa.llio, a po
sição dos delegados norte-americanos e canadenses é sempre no 
sentido de que deve competir às partes interessadas esti?J]ar. atra
vés de convenções coletivas, os procedimentos e organismos mais 
convenienr.s para a solução dos problemas criados entJ:e elas.' Na 
sua visão, o sistema dos Tril:unais do Trabalho representa incon
veniente intromissão do Estado em assuntos que não lhe dizem 
respeito. -

Na Ingla.tetra. existe um tntunal com competência para o 
julgamento de conflitos individuais. As controvérsias co!etivas, 
porém, são resolvidas através de convenções entte as parles, pe
nmte jmtas oo comitês, coma participação dos plóprios interessados. 

O que Dão podemos admitir, de forma alguma. é essa irl
tan.te disfunção de um ramo do Poder Judiciário "que não se restrin
ge, como os demais. à simples exegese da lei na resolução de lides 
de natureza jurídica, mas que estipula normas destinadas a regular 
conflitos ecõ.ilômicos. O Poder Judiciário existe para - quando 
provocado por uma das partes em uma relação jur!dica. a qual en
tende ter havido violação de -seu clireito- intetpretar a lei e apli
cá: la ao caso concreto. N"ao é sua função criar direito novo para 
harmooi=. de cima para baDr.o, interesses em disputa. Revogado 
o j>oder nOimativo, reduzir-se-ia a juriSdição trabalhista à mesma 
dimensão dos demais ramos do Poder Judiciário. Empregados e. 
eventualmente, empregadores recoxreriam. ao Judiciário em busca 
de tutela quando emendessem ter havido, por parte do outro pólo 
da relação jurldica. infringêncla i legislaçãO ou a conlralo coletivo 
anteriomJ.eD1e firmado. 

Essa anomalia institucional que é o poder DOIID.ativo. la
melllavelmente recepcionada pela,Constituição de 1988. provoca 
seriíssimas distorÇÕes. 

Ouoros países há que. embota admitindo a solução jurisdi
cional das questões trabalbjstu e possuindo economias de maior 
pujança que a nossa, não possuem Justiça do Trabalho, como ór
gão judiciário especial e ip.dependente. As soluções de CODlroVér
sias lalxnis são dirimidas por juízes CO!IlWlS; integ!:3dos à Justiça 
Ordinária. No que tange ao almejado objetivo de estabelecer um siste-

Na Fnmça e no México. as demandas trabalhistas são resolvi- ma laboral modemo e democrátiCQ, fundado na negociação coleti
das por~ ich::oinisb:ativos, que não integram 0 Poder Judiciário. ---va, o efeito ?eietério da ~tência normativa é avassalador. ~a-

Nosso modelo de Justiça do Trabalbo, tal como nosso mo- bedoras as lideranças_ elas~ de trabalhadores e &: ~os· 
delo de aganização sindi~ hlscou sua fonte de inspiração na de que os ~ na? ~S:OlVIdos na mesa _de negOCiaÇaO acaba
Itália fa.scist.L No fascismo, 0 exercício da autotutela coletiva con- rão submetidos ao Judiciano- que de~ a seu alvedrio, o 
flgorava ilícito penalmente tipificado. A oonset}üência -lógica era a ~e deve ser concedi~o aos ~-~adores --:-~ ~ indnzi?a: a 
competência judicial para todos os conflitos coletivos, inclusive JOgar para as re~vas P~ • com :aru~ de posiÇOes 
aquele$ em que eram reivindicadas DOVas condições de trabalho. e comportamentos 1IIeSf!?~VeiS. ~e alienam a disputa entre as 
Rezava o inciso quinto da Carta dell.avoro. de 1927: "A magis-.... partes de qualquer base fáhca relaCionada com o excedente econô
tratura do txa.balho é 0 órgão com 0 qual 0 Estado int.ervéin. regu- mico efetivamente verificado. Ou ~eja, as direções sindicais de 
Iando as conlroVéisias do trabalho. sejam as referentes à observân-- amOOs os ~cL:s sentam-~ à mesa nao com propostas que_llies pa
cia dos acordos ou outras nonnas existentes, sejam as que vetSem ~ factíveiS. que ente~~-serem capazes ru: ~duzir ao en
sobre a detemrinaçãp de novas condições de trabalho.." Ou seja: tendim.ento. mas com teJ.viD.dicações hipermaxim.izadas - por 
esqueçam Locke. Rousseau e Montesquieu. O respeitO à separação P~. dos trabalhadores- e co_n; ~discurso de af>s:oluta in~
dos poderes DllllCa foi o forte do fascismo. Aí estiva. garantida geneta --por parte dos ~~sanos --: na expectativa. cada uma 
pela Cana dei L=oro. a possibilidade da criação de direito novo das partes. de _que o Ju_diciario TrabalhiSta, '!"ando chegar o m': 
atiavés de decisões judiciais. - . me~ de sua mtervençao. estabeleça ~-melO--termo qu': lhe seja 

Evidentemente. a competência n011Dativa foi suprimida na ~ f~vorável Com uma ~ postura Inicial das partes, nao há ne
Itálla do ap&;-guerm,_coucjoanto mantidos os TnõiiDliiS-do Traba- go=çao que possa chegar a bom teimo. 

lho,. com competência. para-apreciar litígio$ trabalhistas de nature- _ Há mais. porém. A existência na JUstiça do Trabalbo de juí
zajurídica. Nallália de hoje. da mesma forma que na Grii-Breta- zes ciassistas representantes de empregados e empregadores, ao 
Ilha. na Fnmça. na A lema_nha no Japão ru nos Estados UnidoS. o lado dos juízes profissionals. é mais uma conseqüência nefasta do 
procedimento para solucionar conflitos coletivos,. nos quaiS-se rei- poder normativo. Caso a competência do Judiciário Tra.balb.ista se 
vindicam novas condições de trabalho, é a autotutela sindical. com reduzisse às lides de nab.Ireza juúdica. não baveria justificativa 
a greve. e a autocomposição. através de ccm.venções cOletivas, ad- para a presença de outros juízes além dos togados. A repre
mitida a aibitragem.. No Brasil. esse anacronismo denominado po- sentação de cJasse foi ínstituída cori:t a justifiCativa de _que um ór
der normativo ainda perchira, com nefastas conseqüências. gão oom. competência para regulamentar novas condições de trabalho 

A própria necessi~e da existência da Justiça do Trabalho precisava contar com. a participaçãO dos diretamen.te interessados. 
é muito questionáveL Como já afmnei., há países que repldiam to-
talmente a solução jurisdicional para conflitos tr;tbalhistas, enten
dendo que tais disputas são um problema a ser resolvido pelas pró
prias partes, sem interferência do Estado. Em outros países, ocorre 
a interfeiência do Estado, porém, através de órgãos administrati
vos. e não. judiciais. Em um tm:eiro grupo de países. a }lrisdição lr.l
balbista é "'"''"ida por _iul= CODJli11S. integmdos à Justiça Oidinária. 

Mas podemos até admitir. ad argume111andum, ser conve
niente a existência de um segmento da Justiça Federal especializa
do em causas trabalhistas. Esse segmento, porém. Dão precisaria 
ser independei!le. Poderia fazer parte da Justiça Feder.d ordinária. 
onde existiriam varas especializadas em causas tiabalhistas, da 
mesma forma que há varas -especializadas em cansas providenciá-
rias, f"zscais ou criminais. . . 

A partir dessa justificativa:, CiioU-&e-ã figtna excrescente do 
juiz c!assista. ve!dadeira sineCura de cooplação sindical cuja real 
fmalidade é assegurar. à custa do erário, polpudos salários e apo
sentadorias privilegiadas a clientelas em gexal desqualificadas para 
o exercício de funções judicantes. Afora a qilestãó ao- despreparo 
da maioria desses juízes e do elevado ôD.Us que representam,. outro 
fator depõe faVoravelmente à extinção da magistntura classista: 
~.os vogais de empregados e empregadores da imparciali
dade e independência que digtúficam a função judicante. Sua ten
dência é votai sempre a favor dos interesses da classe repre
sentada, o que implica que seus votos, via de regra. anulem-se mn
bl~te. o que só_ -ressalta sua inutilidade. Em _Portugal. por 
exemplo, onde existe uma seção -especializada na chamada "juris-
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dição social", funciona apenas a Justiça do Traba.llio togada, sem a Sr. Presidente. s•as e Srs. Senadores. a nova realidade da 
presença das categorias econômiêa e proÍlssioD.a.l. economia mundial, cada vez mais complexa. plena de exigências 

Sr. Presidente, s-s e Srs. Senadores, nossa economia vive heterog&leas, requer ~ria e cc-responsabilidade entre empre
momento de fr.mca recuperação, tendo os empresários co~n- gadores e empregado~ Nesse CODtexto, a flexibilização do an:a
dido a importância vital da Iápida inCOipOiação das inovações tec- bouço _legal._ mediante o surgimento de novos marcos _normativos 
noiógicas a:os prcicessos de produção e gestão eicpreSariais. en- -Pactuados. rari da negOCiaÇão coletiva-o ~menio Célere e-ma
quanto fóimula indispensável para ganhar competitividade. Nos- leável necessário ao entendimento. Emendimento -que é., nos tem-
sos 'l!lentes econõmicos demonstraram sensibilidade em relação às pos atuais, indispensável ao progresso do B:msiL ~ 
tnmsfoxmações estrutnrais ein curSo no cenário iiiterilaciOW, às Eia o que tinha a dizer. 
quais apontam decididamente para o esgotamento dos modelos au- Muito obri~ado. Sr. Presidente. ~ 
tárquicos de desenvolvimento e da tiadiciooal moldura regulat6ria O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, peço a pala-
estatal vta pa>:a uma r.\pida conumicação, nos tennos do art. 14, Inciso 

Esse contexto exise que xevisemos o nOsso arcâico sistema vn, do Regimento Interno. 
de relações trabalhistas. E hora de substituí-lo por um modelo plu- O SR. PRESIDENTE (TeotoDio Vilela Filho)- Concedo a 
ra.Iista. consubstanciado na ampliação da auti:momÍa- dOS agentes palavra ao nobre Senador Hugo Nipo1eão, por S minutos. 
económicos no mercado de trabalho, na liberdade de organização O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI- Para uma connmi
sindicaL na contratação coletiva artíclllada, na flexibilização pac- cação.)- Sr. Presidente, St's e Srs,. Senadores, encontrava-me em 
tuada do aparato legal ~laborista. e na constituição de mecanis- Teresina, na sexta-feira" da semana passada. e detemünei à minha 
mos de representação dos ttabaihadores na empresa'e de participa- -Olefe de Gabinete. nra Margareth ~e solicitasse uma audiência 
ção oos seus lucros e na sua gestão. ao MiniStro do Plinejamento José Serra. nosso Colega de Senado. 

A crescente heterogeneidade ~ complexidade do sistema Segundo a resposta dada. o encontro s6 seDa possível na 
econõmi.co já vem acarretando a obsolescência do aparato legal re-- próxima quinia-feii"a. ao que a rilloba OJ.efe de Gabinete declaroo 
guiador e tem estimulado tnbaJhado·~s e empregadores a recorre- que tratava-se de um Lidere que o assunto requeria certa urgência. 
mn à negociação direta. Urga ago:· concluir, mediante alteração Qual não foi a minha surpresa quando, minutos depois, telefona 
do texto constiblcional e revisão da legisfação ordinária, a transi- um Sr. Santiago indagando se ela por acaso queria que Õ-Ministro 
ção para o novo paradigma. de caráter plur::\lista, que será capaz de fosse informado de que o Senador Hugo NapoleãO não-desejava 
responder às exigências dos novos tempoo;. Para que se alcance ser confundido com os oo.tros Senadores e queria uma audiência 
esse objetivo de constituir mn sistema mo .Lemo e democrático de como Líder. 
relações de trabalho no Brasil. é fim~ .tal. em primeiro lugar., "' Disseram que esse senhor é um diplomata, o que me causa 
que sejam abolidos o poder normativo e a magistratura classista na estnUJheza. Posso f~ com muita tranqiiijidade, porque sou fdho. 
Justiça do Trabalho, a unicidade sindical e a contribuiçãO sindical D.eto e bisneto de diplomatas; parece-me que a atitude desse senhor 
compulsória. - não foi uma atiiUde condigna. · 

O ~e pro4utivo nacional vem sofrendo crescen~ expo- Sr. Presidente, fui Ministro da Repíblica por três vezes e 
sição à competição intemaciórial, o que-demanda um esforço adi- sempre dei aos Parlamentares, meus Colegas. um _tia~to que 
cional visando a incrementar a capacitação tecnológica e os DÍVeis eles mesmos podem_ comprovar. tratando-os com amenidade, com 
gerais de produtividade e qualidade da economia. A celeridade urbanidade, COOl atenção, com presteza e,_ evidentemente, com to-
desse processo adaptativo, porém. guaida relação direta com a ins- dos dialogando. · 
tituição de um novo padlio de relacionamento entre capital e tia- Sup:mho que o Ministro José Serra não rexma COnhecimento 
balho e entre o setor público e o privado. Impõe-se cjue revisemos sobre o ocoxrido. Não quero absolutamente dizer que S. Exa saiba .... 
o papel do Estado e do arcabouço juridico-institucional que regula Talvez não saxl:ta o que se passou: do meu :PC<fido de audiência e 
o mercado de trabalho brasileiro. da falta de diplomacia do seu assessor. Mas já-que -Dão foi possível 

É lamentável que os avanços verificados no sentido da aVisiãr-me com o MinístrO: quero dizer dã. tribuna aquilo que iria 
modemização da economia não se tenham repetido no campo 'tra- falar pessoa1mente. 
balhista, pois a reestruti:n:3Ção COmpetitiva da economia e as mu- Sou relatOl" da Medida Provisória D.0 997. que cuidou de 
danças requeridas nas. matrizes tecnológicas e organizacionais das providências e de recuiSOS para custear obras de controle de en
unidades produtivas s6 ressaltam a necessidade de acelerar a con- chentes, erosão urbana. recuperação de casas. do sistema viário, 
secução do novo modelo, pluralista, democrático, fundado 'na au- infra-estrutura, dique. bmagensy pontes e bueiros, nos seguintes 
tom tela coletiva e na autocomposição. Esse modelo exige, de parte Estados da Federação: Acre. Espírito Santo. Maranhão, Mato 
do Estado, a adoção de políticas de estimulo ao entendimento en- GrosSo do Sul. Mato Grosso, Par.má. Par.uõa, Piau~ Santa Catari
tre as partes por oposição à inlervenção compulsória para a resolu- na e São Paulo. Ia sugerir ao Mínistro, mais celeridade na li~za
ção dos conflitos. O que se requer é um ou_tro tipo de ação estatal: ção deSsas verbas. em função da siruação calamitosa em que se en
menos intervencionista, reguladora e impoSitiva; maiS Coordena- contram as populações, inclusive em meu Estado, também tio so
dora. íl§ldora e estimuladora de ~s pactuados. frido. Pretend~ sugerir, ainda, que fossem ouvidos ps Estados a 

E muito importante que se ressalte que essa metamorfose que flz referência. para que se saiba como preferem que essas doa
que aqui estamos a propor não implica a permutação de um espaço ções se dêem. 
super-regulado por um anêmico, ne~ a sub.ti~l.J:íÇâo -de~ prOcedi- No caso do meu Estado, é interessante. que as liberações se
mentes de intervenção estalai pela imposíÇão unilateral. por parte jam destinadas diretamente aos municípios e não ao Governo do 
do poder econômico, de suas regras. Ao contrário, as mudanças Estado. Isso toma Il1ais célere. mais rápido, mais efetivo e mais 
que defendemos Çevem ser percebidas como uma migração do lo- eflciente. 
cus normativo, que ~dualmente abandona a esfera de decisão es- Eram estas as observações que faria na-audiência qile_ solici
tatal rumo ao espaço de parceria e de' decisão compartilhada entre te i e não me foi concedi_da. ~e da impossibilidade que se criou 
os agentes econômicos, entre capicil e tÍ"abalho. - -- · • de avistar-me com o nosso Colega. Senador e Ministro José Seriã. 
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Muito obrigado, Sr. Presideote. Pois bem, 50% de US$28 bilhões correspondem a US$14 
O SR. PRESIDENTE (I'eotônio VJ.lela FilliQ)- Concedo bilhões. Sobre esse valor, deve-se aplicar, Sr. Presidente, uma ali-

apalavra aoSenadorCasildo Maldaner. ~quota de 5;37%, que é o valor anual da airecadação da COFINS e 
S. Ex• dispõe de 20 miml:los -para proferfr o· seu disCurso. ..do PIS/P ASEP. Chegamos então 8 um total de apfÕximada.mente 
O SR. CASll.DO MALDANER (PMDB-SC. Pronuncia o US$752 milhões, que seria a perda total de &tados e Municípios ao 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. Sr's. e longo de 1995, s6 em função da Medida Provisória n•973, de 1995. 
Srs. Senadores. nesta tarde falarei sobre a providência que o Go- Veja bem. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. em função 
vemo Federal adotou. e pretende manler, pam agüentar o Plano dos incentivos do Cofins e do PISJPASEP, os Estados e os Muni
ReaL A medida tem fundamento, mas atinge os ~ da Fede- cípios, na projeção que se faz considerando que este ano atfugire
ração e os Mmicípios brasileiros. Em função desse fato. trago ao mos os mesmos índices de exportação alcançados ano passado, 
Plenário algumas reflexões. deixariam de receber, mediante t:ral.sÍeréncia.s constituciónais, cer-

Eu gostaria de chamar hoje a atenção para um fito que - ca de us$752 milhões. ~ 
parece-me- vem se desenvolvendo sem que a ele tenha sido dada Mas os técnicos foram além. Recorrendo às percentagens 
a devida atenção PJr parte desta Casa. R.efiro:-me à tramitação d_a Me- usadas atu~lmente para as transferências constitucionais. calculaM 
dida.Provisá:iade n°999. que recebeu antes os n% 90?. ?48 e 973. ram o_quanto cada Unidade da Federação vai perder seja no que se 

A referida Medida Provisória, como se sabe, b:ata da insti~ - refere ao Fundo de ParticiP<ição éfOs Estados. ou ao Fundo de Par
tuição de um crédito presumido do Imposto sobre Produtos Indus- ticipação dos Municípios, ao Fun<iiD de Participaçio nas Exporta
trialjzados, para ress:ucim!'llto do valor do PISIPASEP e COFlNS ções, ou no Fundo de Reserva. 
incidentes sobre insumos (matérias-p_rimas, material de embala- _Pois bem. o Estado de Sama Cata.rina, que tenho a homa de 
geme produtos intermediários) que são utilizados da produção das representar nesta Casa. acabaria perdendo só este ano. segundo o 
mercadorias exportadas. estudo que tenho em _mãos. cerca de US$21 milhões, enquanto a 

Parece claro que a Medida Provisória vem atender aos rei- Região Sul dO- Brasil. cOmo um todo. sofreria uma redução de 
clames dos expcrtadores brasileiros que, a exemplo dos seus asse- US$86 milhões. Vejam ~ trata-se de cálculos realizados por 
melha.dos de·outros países, desejam a redução da incidência de im- técnicos no assunto. 
postos e contribuições sobre os produtos que vendem ao exterior, Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses I;llÍnreros nos 
de tal forma que p:>ssam praticar preços ~s Cõ~liVOS-a·mva forçam a pensar seriamente sobre o assunto. Sabemos todos das 
intemacional. Essa é uma aspiração legítima. e. como Senador de graves dificuldades enfrentadas pelos Estados btasileiros para fa
um Estado com indústria desenvolvida e que concotl'e em nív~s zer f@nte às suas necessidades. Será que. aprovando a Medida 
internacionais. entendo perfeitamente.. Não há por que contrariá-Ia •.. '" Provisória n° 973, não estaremos conttibuindo paza tornar mais 

Não somos., em absoluto. contiários a essa iniciativa. Há caótico o panorama de se tores~ importantes- como Educação e Saú
momentos em que o Governo precisa incentivar. pata concorrer denasunidadesda.Federação?Eumapetgnntaquefaço.quesefaz. 
com o mercado intemacional, paza que a nossa indústria não pere- Temos que refletir seriamerite sobre a decisão a tomar. 
ça ou não sofra os efeitos da grande competitividade. Além disso, eu gostaria de lembrar também que, por conta 

Ocone, no entanto, Sr. Presidente, que os problemas brasi- da E~:n?a ~stitucional de Rev~o n° 1, as ~~ 
Ieiros são tantos e tão intrincados, que uma decisão governamental ConstJ.tuClOD.als sofreram uma reduçao decorrenr.e da cnaçao do 
que tem destinação positiva para um setor importante açaba crian~ Fundo Social de Emerg~c~ ~~ tem vigência até 31_ ~ _deze~
do problemas em ootr.a área igualmente: significativa. E o ~ da bro do com:n~ ano_. T.~~m at ~s E~ e os ~maptos dei
Medida Provis6ria em tela. Do mesmo modo que favorece os ex- xam. de partl.ctpar. Nós nao somos contra o Plano Real, pelo coo
portadores- e no momento precisa!JlOS muito elevar nossas expor. trár:io; estamos aí para dar-file guarida e sustentação. Agora, não é
tações para diminuir o déficit da bàlança co'meici"il-. a_ MP acaba ?QSSÍv:I ~var de um lad? __ :_ tirar~ outro, porque ~é igu<t! a 
prejudicando os Estados e Município$, uma vez qu"e reduz, e mui- _ uma _lei física <J?e a. t~ ~ ~~ a u:m z:açao. Então, 
to, as Txansferências Constitucionais. E é o meu dever precípuo, preCISamos analiSar ISSO com mwto cuidado. Nao adianta nós nos 
enquanto Senador da República, defender os Estado< Federados. salvanno~ aqu~ equilibnumos a balauça de exportação, ":" cas_o.se 

Recebi um estudo dias atrás, que mostra o p.1ssível impacto, estamos tirando de outro setor, ~~ esv~do._ Por ISSO e qu_e 
na receita dos Estados, da Medida Provis6ria no 973, de 1995. ~em~ o probie:na Pa:a reflexao. Nmguém~ da propost-

. ção de que o Brasil prectSa fazer uma reforma tnl>utária ampla. re-
VeJO que o Senador Ney Suassuna, da Pa.taJ.'ôa, assente, com a ca- d" 'bu" do U -- Es•-..J-- ,.._., __ : ~ 
beça. p<xque, há poucos dias, analisou tema dessa envergadura. :stn __ m. recursos e encargos entre ~o. . li:l.uv:> e lV.I.ULI.I.Cl-

- a ? p1os. Precisamos chegar a um ponto de equili'brio para que possa-
O Sr. Ney Suassuna -Permite-me V· Ex um aparte. mos recuperar aquelas áreas típicas de governo que boje se encon-
0 SR. CASILDO MALDANER- Pois não, nobre Senador. trãm sucateadas, entre as quais eu citaria, como pri6ritárias, as de 

O SR. Ney Suassuna - Como conseqüência dessa medida S2.úde, educaçã~ e saneam.eoto. 
provisória, a Par.u'ba perderá US$7 mi.Ihões anuais, uma vez que Em minha opinião. a medida provis6Ilá. 3.gra.va ainda mais o 
ela reduz drasticamente a receita dos Estados. _quadro já confuso da divisão de receitas entre União e Estados, 

O SR. CASILDO MALDANER - Incorporo o aparte de sendo que pretendo apresentar proposta para con:igir a questão. E. 
s_ Ex a ao meu pronunciamento e prossigo, Sr. PreSidente. Sn e se não estou equivocado, o Senador Coutinho Jorge é __ o Relator 
Srs. Senadores: - - - - - - - dessa m6dida provisóriã -na respectiva COmissão. · ·-- · --

Na projeção, cujos númeios vOO- usar, os técnicos partirnm Sr. -~idente. Sr' e Srs. Senadores, ~ero_ faze;- _cll~~- 21.:" 
de dois-pressnpõstos: primeiro,-que o valor das exportações brasi- giiiDãS :PrOPQstas-àS -mãOs -de S-. -fuã~- i:)R.ektõr:-com (; jntuíto -de in
Ieiras em 1995 Será semelhante ao do anO passado, estimado em ç:Jqir_e_tn seu relatório alguma maneira de f~os O?m que a in
US$44 bilhões. Sessenta e cinco por cento deSse valor é Iepre- dústria nacional continUe a receber incentiveis, é claro, e precisa 
sentado pela exportação de _produtos íodusttializados; a.qe~, os disso, mas que também. por sua vez. os Estados da Federação e os 
insumos representam 50% do custo dos produtos exportados. Municípios, que têm o direito da participação DO IPI, não sofram 



142 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

as co.oseqüências. Precisamos encontrar uma solução~- EntãO, gos- - é verdade. Sou daqUeles que recoDhecem que se alguém tem auto
taria de levar ao Senador CoutiDho Jorge algumas propostas, por- ridade para dizer que é dele o Governo que aí está, é o Settador 
que, sei que S. Ex•, assim como o Senador Ney Suassuna.. tem-le- Antonio Carlos Magalhães. Concordo plenamente. 
vantado essa problemátiCa da tribuna do Senado. Acredito __ Cftle __ É verdade, não ellf.endi porquê, mas eu estava vendo agora 
esse é o momento de refletirmos e trazermos à baila uiria questão que 0 Líder do PFL. o Senador Hugo Napoleão- três vezes Minis
tão importante, para ·encontrartpOs caminhos mais duradooros, não tro, Governaâor de Estado, Líder -do PFL -, mais uma vez, de
sendo contra, é claro, e~ nenhum: momento, que a indústria nacio- moxist:ra.D.do a falta de competência do PsDB Pua estar no Gover
nal possa concorrer internacionalmente. porque ela precisa de mo-. - D.o; salienta um fato que realmente dá razão a S. Ex-: está eiii Tere
tivação e de incentivo.·Ai·qii-em sabe, cabe a proposta do Senador sina. pede que o Cbefe de Gabinete do PFL marque uma audiên
Pedro Simon de desregular os juros, que agora estão em patamares cia. Na verdade, conheço S. Exa e o seu pai. Com todo o respeito 
muito altos, e de fazer incidir um: pouco maiS de lPI DaS -inCtcado- ao Senador Hugo Napoleão, eu diria que S. Ex• tem pinta de em
rias à época das vacas gordas, criando um fundo com esses recur- baixador e seu pai de Senador. O Senador Hugo Napoleão tem 
sos, para que, no momento das vacas magras, venha a nos socor- _toda a_ estampa. todo o perfll deu_~ diploma~; __ e o seu pai. por 
rer. Quem sabe possa daí, por câmaras setoriais., o Governo criar quem tenho mUito carinho e :resPeito? na miDha opinião, tem es
mecanism.os para se acompanhar o mercado. E aí se pOOe fazer, tampa de Seoador- e quase me atreveria a dizer que de um Sena
sem prejudicar isso ou aquilo, e elevar em sintonia, emh~Diza- dor de oposição. O Sr. Hugo Napoleão, então, pede uma audiência 
ção, a oossa indústria nacional no mundo internacional, na sua através do seu Chefe de Gabinete, do PFL. E tem como resposta 
competição, sem prejudicar também. num momentg tão im.portan- que só para quinta-feira da semana que vem, apesar de o assunto 
te, os nossos Estados e os D.ossos Municí(>ios. · - ser importante e ser S. Ex• o Líder do PFL. Se é Líder do PFL._ de-

Sr. Presidente, quero, neste momento, quando encerro as veria ter tido que iria marcar. Essas coisas acontecem! Foi o ·que 
minhas considetações, fazer referência à preSen~ de um grande aconteceu com o Porta-Voz do Presidente Fernando Henrique Car
prefeito -do sul de Santa Catarina, que está participando, nesta tar- doso, quando declara que este Governo é do povo. A declaração 
de de hoje, da Tnbuna de Honra. Também este MunicípiO faz par- do Porta-voz foi infeliz, Senador AntoJ:lio Carlos. infeliz o Porta
te dos Mmicípios bxasileiros no que se refere à questão fundamen- Voz, [,arque se vê que ele não ê ao ramó. Se fosse, entenderia o 
tal do municipã.lismo. Então, eis aí o nosso Prefeitõ da Bíblia, com que v. Exa quis dizer com "esse Govem'? é__ nosso'~ o "~sso" que 
é por lá conhecido. - - V. Ex,._ disse enquadrã o Presidente Fernando Henrique, o povo, a 

Sr. Presidente, fmalizand.o minhas considerações, mais umà sociedade, o conjunto todo. Enrão, ek responde com ü.ma insensi
vez, chamo a atenção do Relator, Senador Coutinho Jorge, para bilidade total que ~te Governo é do povo. A imprensa, inclusive, 
que S. Ex a tome providências com relação a essa ~edida provis6- -· ... veio me procurar para saber o que eu pensava da divergência entre 
ria. que é de fundamental importância, ~is que tJ:a~ de incentivos 0 Porta-Voz do Presidente e o Senador Antonio Carlos, no que eu 
à importação. Precisãn:ios presetVar aquilo que é de direito e que é _disse _que ficava com o Senador, porque, na verdade, é S. Exa que 
assegurado pela própria Constituição aos nossos Estados e aos está correto. O Governo é dele; S. Ex,._ foi para a tribuna para dizer 
nossos Municípios ~ileiros. que este Governo é nosso. É. Eu, por exemplo, que também votei 

Muito obrigado, Sr. Presidente. no Sr. Fernando Henrique, e que também sou amigo do Fernando 

Durante 0 discurso do Sr. CasilcúJ- Malda:ner; 0 -Henrique- perdõem-me de chamá-I? dessa fOima, mas dizem que 
Sr. Teotonio Vilela Fillw, l"Vice-Presúknte, Mixa a quandooLíderégrande,passam.osachamá-lopelonome,comoé 

o caso do Carlos Menem. ~ao citou querendo dar o ar de intimicadeira da presidência, que i ocupada pele Sr. Ney 
dade que não tenho com o Fernando Henrique Cardoso. Não, não 

Suassuna, SUplente de Secretári. . tenho. Mas falamos Fernando Hemique, Getúlio, Menem, Tancre--
0 SR. PRESIDENTE (Ne~ Suassuna)-=·cooci&ia pala- do. p<mJlle são nomes tio importantes que podemos usá-los sem 

vra ao nobre Senador Pedro Simon. - - que o fato queira dizer q1,1e estou forçando uma intimidade que 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. ProDUncia o seguinte pode não existir. • 

discurso. Sem revisão do OiadOi:--.)- Sr. -P.reSideDte~ Sr-5. e Srs. 'Se- Se há alguém que pode fala:r que o Plano é dele, que o Go
na.dores, creio que na semana passada esta Casa talvez viveu um vemo é dele, é o Sr. Antonio Carlos. Acredito que é, e penso que o 
dos seus grandes dias, com três pronunciamentos de alto significa- porta-voz não foi feliz. 
do, tais como o do Sen2dor Antonio Carlos Magalhães, o do ilus- O Sr. Sérgio Machado-Permite-me V. Exaumaparte? 
tre Presidente do PSDB. Senador Artur da Távola, e do Líder do O SR. PEDRO SIMON- Com P'='r, nobre L!der, ouço 
meu Partido, o PMDB, Senador Jader Barba.lho. V. Ex•. Imagino que: seja para responder ao Líder <!o P~. 

Acredito que o debate. naquela ocasião, foi ÍII:IJXltfuiJte eopor_:____ _ Q Sr. Sérgio Machado - Não, nobre Senador Pedro Si-
~ E.~ ser importante~ ~é ~e venho a esra:tn1iiiã: -. mon. É para responder ao ex-Governador, ao ex-Líder do Governo 

Mais uma vez-reptto-?digoaqu1domeu respe1to e dam1- que conhece bem como funciona a estrutura de Govemo. V. Exa, 
nha admiração pelo Senador Antonio Carlos Maga.Jhães, porque S. que já foi Governador e Uder de Governo, sabe muito bem que 

Ex• pauta sua vida por algo que respeito: dizer o que pensa. O po- esse problema existe no dia-a-dia. Se isso fosse dito por alguéin 
lítico, muitas vezes, usa a palavra para escondei o pensamento. AI- que fosse noviço em pÕlítica, aié qUe -Seria uma coisa noriDal; não 
berto Pasqualini chamava muita a atenção para esse detalhe; ideó- por V. Ex• que bem conhece e sabe que esse problema existe em 
logo do trabalhísmo, e a quem desde o in1cio n:ie fllio a ~ pensa- _ todos os Governos. Existiu quando V. Exa era l:.íder. e quando eta 
menta. -dizia exatamerite que O mal de muitos que compõem a Govemador,comoexisteemqualquei'umqueforexercetopoder. 
classe política é usarem a palavra para esc:onrler o que pensam. O Creio que não devemos generalizar, porque isso não constr6i. 
povo, a sociedade, principalmente as pessoas simples, têm que Oaegou a boxa de tentar construir este País- e V. Ex,._ tem um pa
adivinhar o que os políticos querem dizer. O Senador Antonio pel importante -, tentar avançar em tomo do desenvolvimento, 
Carlos Magalhães diz. Podemos aceitárou divergir, mas S. Ex,._ diz que é uma tarefa que pertence a todos nós. V. Ex,._ que votou no 
o que pensa. Disse cOm todas as letras: ''Este Governo é ·noSso". -E Presidente Fernando Henrique Cardoso tem condição de dar uma 
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contribuição grande nessa bOia do desenvolvimento~ nessa hora do _ _O _que chamou a minha atenção no pronunciamento do Se
avanço. E o que aconteceu com o Semtdor Hugo Na.p:~leão deve nador Artnr da Távola - tenho muito carinho e respeito por S. Ex• 
ser uma questão de falta de assessoria e que tem que ser conigida -foi a parte em que S. Eia falou e defendeu- e defendeu bem. eu 
pelo Ministro José Sen:a, porque é uma coisa que nós, Senadores, concordo - a aliança do chamado liberalismo com a chamada so
não podemos aceitar. ~ ~ - ~ ~ ciaidemocracia. Aparteando, o ilpstre Senador Bemardo Csbral 

O SR. PEDRO SIMON - Em primeiro lugar, longe de perguntou ao Senador Axlnr da Tãvola se teremos condições ou 
mim e longe do Senador Hugo Napoleão colocar o Ministro José não de ter partidos sólidos no Presidencialismo, com_ esse Presi
Seaa nessa jogada. S. Ex• não tem nada que ver com isso, disse o __ dencia.lismo que aí está. Não tendo Parlamentarismo e tendo esse 
Senador e digo eu. · Presidencialismo, se teremos condições de ter partidos sólidos nes-

Mas discoido de V. Ex•. Se disser que isso acontecetJ. na te Presidencialismo? E A:rtl!r da_ Tá vala deu uma resposta muito 
minha Pasta e 110 meu Govemo, é verdade, aconteCeu; se disser inteligente, -na minha opinião. S. &• disse: "estamos vivendo mais 
que está acontecende isso no Governo de Covas e de Fernando de tendências do que de partidos sólidos." De certa forma - disse 
Hemique, eS!á acontecendo. Mas não aconteceu no Governo de S. &•- o mundo hoje está vivendo de tendências. E S. Ex• fala 
Antônio Carlos. o PFL é diferente. Esses são profissionais, esses em quatro tendências: __ UIJ:!a tendência muito pequena de direiia; 
entendem. Temos que recOObecer isso! Esse é o ponto~ que V. uma imensa tendência hl>eral; uma tendência nmito pequena de 
Ex• não conseguiu chegar. extrema-esquetda. quase tão pequena quanto à de e_xtrema-direita; 

Veja o que V. Ex• disse: "aconteceu no ~ GovernO, quan- e uma iniensa tendência socialdentXlata. E disse S. Ex• que estava 
do Y. Ex• foi Governada::." Aconteceu no meu Govemo e quando acontecendo no Brasil uma coligação da __ ~ialdem_ocracia COD,l o 
fui Ministro. , ~ liberalismo. S. Ex' elogia o liberalismo poiqUe o neohõer.o!ismo 

Nós dois temos a mesma origem, õ velho MDB. E o_ velho,~~não pode_ ser iDteipretado como alguns querem intexpretar, como 
MDB, com seus enos e os seus equívocos. -=---ne6liberalismo sím.bolo do velbo liberalismo reaciooário e que não 

O PfL é proflssional. No PFL não acontece. V. Ex• não vê admitia nenhum componente social no liber.ilismo. 
em ~tro do~· n~.nos de agora. n:em nos de ontem. essa Então, diz o Senador Aitur da Távola que oneolibetalism.o, 
questão. Esta é a divergen~ com t~ carioho.. 0 novo liberalismo é um liberalismo que se aproxima e que tam-

Mas o que que:o salientar, "'J"'- é que, no disamo do Senador bém tem preocupação com ~oc social. Ou, como diria o Presidente 
Alltônio Carlos, S. Ex fez un:" análise~ real e~ do PFL, que teria também alguns componentes sociais. 

Vi no ~ena~ A.Iltôn.io ,Carlos o ~e Vl no meu ~o Bor- E estianhei que o Senador Artur da Távola não tenha feito 
DhauseEstán. nos JOI_'lWS ?edagho~: 'PCFL S: dizB il.azili_ ~te dade,brih~ · -.. nenhuma refetência à teDtati.va que fiZeiDos de uma união social-

nos .JOID31S e OJe, orreto r ense O_Je. -democrata. Quando tentamos que o PMDB, PSDB, PDT. PTB 

''Estamos na vanguarda das refOIID.a.S'', afmna seDtassem à mesa, numa tentativã de uma proposta socialdemocra
Bombausen, (corroborando em tudo o que diz o Senador ta. não conseguimos. E essa proposta não prosperou por culpa do· 
Antônio Carlos) anunciando mudanças no programa do PSDB. O PMDB Dão quis, porque o Qiiércia não abria mão; e o 
PFL para incaparar "um componenr,e ·social sem abrir PDT porque o Brizola também Dão abria mão. 
mão dos compromissos com a livre economia de merca-
do e o Estado eficiente." · 

Então, reparem que hoje o Presidente do PFL, o Senador 
Bomhausen, mostra ao Brasil a gr.mdeza do PFL, para não parecer 
que é s6 o PSDB que- está fazendo~ o Programa do PFL no Gover
no, e dá a resposta: "Mas Uõs também vamos inlidar o nosso Pro
grama e nós, do PFL, no ngsso Programa" - diz Bomhausen -
"vamos inCOipOI3.I' um componente social". Mas ainda~ sabe o 
que é. como será. mas vai ter um Componente social O Progzãmi 
doPFL vai ter uni componente social. que vai se aproximar da sa
cialdemoCiacia. Meus cumprimentos ao PSDB porque, na verda
de, estou vendo que os programas estão se aproximando. Aliás, o 
Brasil está vivendo "de componexttes sociais. se repi:ra.nnos, Õ- nos
so querido Paulo :Maluf, Prefeito de São Paulo, está com um enor
me componente social, que é o Projeto Cingapma. Outro dia, eu 
estava ouvindo o Prefeito Paulo Mahtf falando- e é verdade- que 
o seu Projeto é o grande projeto social que boje existe no Brasil
é o Projeto São Paulo- onde S. Ex• está constpiindo não sei quan
tas milhares de construções, realmente, a preço acessí.veL E nós só 
vimos o Maluf, porque, nas eleições passadas, o Maluf s6 falava: 
eu flZ viadutos, eu fiz pontes, eu fiz isto,-eu flZ aquilo. Eu nunca 
havia visto Maluf falar em plano social. De repente, na televisão, 
num Programa do PPR,.Qnde lhe foi dado um tempo enorme, ouvi 
um outro Paulo Maluf, sem óculos, diferente. faland:o uina outra 
linguagem. Noventa por cento do Programa do PPR foi sobre o 
componente social do Govemo Mafuf na-Prefeitur.t· de São Paulo. 

Reparem que os- hõerais tambéio. estão se aprox~_?o para 
o lado de cá, e penso sinceramente que isso é importãD.te. 

Foram fundamentalmente as duas cansas determinantes de 
que os debates - sabe-se que duas das reuniões mais i:m.portantes 
foram na residência do ilustre Llder do PMDB -não andaram. por
que perguntarun para nós cio PMDB se gm:aniÍamos o nosso Parti~ 
do. E nós não garantimos. Porque a proposta que fazia era de se 
sentar à mesa para discutir a candidatura posteriormente. Primeiro, 
discutirlamos as idéias. a proposta em si, uma proposta de entendi
mento num plano socialdemocrático; e, feito~ isso, escoiheriamos 
alguém. E se citava o Fernando Henrique, o Deputado Antônio 
Britt.o e _outros, que podiam executar esse programa. 

Era uma tese até interessante, pois. de certa: forma. se orga
nizaria o programa para, de}:cis, ser execulado. Isso o PSDB e nós 

-sabemos. No entanto, o meu querido amigo Artur da Távola não 
lembrou que houvé uma tentativa de se fazer a socialdemocracia. 
S. Exa tem autoridade para dizer "nós tentamos~~ o PSDB não tem 
culpa se ela não aconteceu. Entendo que isso foi competência do 
PFI., e, ao fazer tal afJrlllaÇiio, devo avançar ainda mais e dizer 
que foi competência do Sr. Antonio C.lrlos Magalhães lançar o 
nome do Senhor Femando Henrique Cardoso quando Sua Exce
lência Dão era candidato nem do PSDR S. Ex• afumou isso desta 
tribuna, o que é verdade. 

Creio_ que estou fazendQ um ~lo_gio ao Fernando Henrique 
Cardoso, quando digo que foi colocado no :Ministério da Fazenda 
a sua revelia. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Senador Pedro Si
mon, vamos piOI!Og!lr o Expediente por cinco minutos, para que 
V. Ex• teDha coD.dições de terminar o seu pronunciamento. -
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O SR. PEDRO SIMON -Agradeço a gentileza de V. Ex'. Alguém pede urgência paza vot.umos, aqui no plenário, a 
O Senhor Fernando Henrique Cardoso foi colocado no Mi- privatiZação ou não da Vale do Rio Doce. 

nistério da Fazenda a sua revelia e de sua família; sua mulher e sua O SR. PRESID~ {Ney Suassuna)- Senador Pedro Si-
filha não queriam; -no- eiiial:ito, ã.ceitou. No Ministério da Fazenda, mon. o teiopo de V. Ex• encontra-se esgotado. 
não peDSava em ser Caiidida!o à Presidência de República. Pode ser O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, concluindo, gos
quetenbamconversadoarespeito, que tenham falado no seu nome. - taria de dizer que, eDl t.emlOS de V: ale 00 Rio __ ~~ termos de 

O Líder Jader Barba.lho afirma que sua: Excelê.r:iciã venceu PetrObrás, em termos de petróleo, há algumas questões onde o 
a eleição por causa do Plano Real, que foi determinante para sua meu querido Presidente Femando Henrique vai poder mostrar se 
vit6Iii. Pode ter sido, mas o Plano Real não foi eleitoreiro. O Pia- está com o programa do PFL ou com o programa do PSDB. pois 
no Real foi adotado paza salvar o Brasil, e es<á salvando. A candi- bá difereilça. 
datura do Fem.aJJ.do Henrique veio posteriormente. Antonio Carlos 
Magalhães foi Illllito competettte qUando, na frente de -todo n:iun
do, Jançoo a candida!ora de Fernando Henrique à Presidência da 
Rej>!blica. Lembro-me de quando o Presidente Itamar Franco afrr
mou: ''Mas é competeDt.e esse AntoniO Carlos. •. " Indaguei o por
quê da afmnação,. e respondeu-me: "Porque entendo que essa é a 
nossa saída". O Presidente Itamar Franco foi a segunda pessOa que 
me falou na candirlahJra do,Femando H~~e- e ela. obteve êxito. 

Imagina-se que não podíamos tentar fazer um governo so
cialdemocrata; no entanto, podíamos. Respondo a gota ao meu
querido Líder Jader Barbalbo, que diz não aceitar as mi.ttbas decla
rações de que o PMDB tenha em.do, de que o PMDB tenha sido 
incompetente. 

Por exemplo: vamos privatizar? A Petrobrás não. vai mais 
ficar com o monopólio do petróleo? Não vai. Vão se abrir as' por· 
tas para que o capital estrangeiro explore o petróleo? Sim. Mas as 
deixariio abertas, paza que amanbi se constituam oligop6lios, oo 
vai haver o controle do Estado sobre as questões ligadas ao petró
leo? Privatizar-se a V ale do Rio Doce é uma coisa; maS privatizar
se toda a Vale do Rio Doce, entrigando-se o subsolo do Brasil a _ 
uma-empresa, isso é outra coisa. Há 50 ·anos. tudo o que existe no 
subsolo brasileiro, todos os téCirlcos, todos os cientistas, todos os 
coobecimeDlOS estão na Vale do Rio Doce. Como se pode privati
zar o conhecimento, a ciência, a história do Brasil, do nosso sub
solo. entregando tudo a uma empresa? 

Pertenço ao PMDB, vim do MDB; entendo que, da mesma 
forma que 0 Senador Jader Barbalho, não precisamos prestar con- -=- Pode ser que o PFL concorde com isso- ele é hõeral. As 
tas das nossas lutas, dos nossos ideais e do nosso esforço. Quando leis da oferta e da procura., o liberalismo, irão dizer como ficará 
o Líder Jader Barbalbo afmna que perder faz parte de ganhar, isso -depo_is. ~v~tiza-se o petróleo, privatiza-se a Vale, e as regms: do 
é verdade. Em qualquer eleição ganha-se ou pen::Je...se; embora o merCado ditão o que acontecerá. 

Senador Antonio Carlos Magalhães tenha razão quando diz que te- ' A social democracia privatiza, mas deseja regiaS que garan
mos de querer ganhar,lutar pelo poder para buscar o poder. Trata- tam a fiSadização da União no que irá acontCcer, pata não surgir 
se, no entanto, de ganhar ou perder com dignidade. ~ ~ oligopólio do aço, oligopólio da petroquímica, oligopólio do pe-

perder: N; :~::~:·0n;~~: ~ex:~e: ~= =::: . tróleo, oligop6lio do minério e ou~ mai~ 
duas eleições que tioha tudo para ganhar. O PlviDB cometeu equí
vocos. Se, na eleição em que o Collor venceu, o PMDB tivesse 
lançado o Orestes Quércia. este teria sido Presidente da -República; 
cometemos o equivoco de lançar o Sr. Ulysses Guimarães num 
momento que não eza a sua oportnoidade. Na outra eleiÇão. lança
mos o Sr. Orestes Quén:ia. e também não eta a sua hora. Portanto, 
não é o problema de Se ganhar ou perder uma eleição; sim. numa 
eleição ganba-sç ou perde-se, mas se prepara paza ganhar. Depois, 
acontece o que a.ccmteceu. e saímos da convenção deiTOtados. 

Essa é a análise_ que faço. e não estou cometendo qualquer 
injustiça contra o meu Partido; ao contrário, estou falando isso 
para que tais fatos não se repitam. No futuro: temos que tÕ.editar a 
respeito do que dizia o Senador José Sarriey, · guando vinha falar 
comigo, mostrando-me as pesquisas: ''Pedro, não sCi o que está ha
vendo com o nosso Partido! Tenho aqui os números." E, pelos nú
meros que mostrava, em todas as pesquisas s6 havia uma pessoa 
no PMDB em condições de competir com o Lula: S. Ex• o Sena
dor José Samey. No entanto, nunca consegv.iu que o_ PrviDB -se 
reunisse em tomo das propostas, para analisá-las. 

. Sr. Presidente, o- que me traz aqui priD.CíPalmente são as 
emandas que serno votadas, agora, na Càmara dos Deputados, e, 
na semana que vem, aqui no Senado Federal. Acredito que ·iremos 
votar a respeito dos monopólios do petróleo e das telecomunicaçõ
es. Há um pedido para que se analise e discuta aqui um projeto 

que penso ser da maior jUStiça. A Legislatura retiasade, noGovcir
no Collor, cometeu o maior ab~rdo- perdoem-me a sinceridade: 
demos ao Govemo Uin cheque em branco, ao autorizá-lo a priv!Jl.i-. 
zar a empresa que quisesse. Não cõnsíg"ó ~;Dtender como se votou 
um projeto dessa natureza! · · 

. Pottanto, há uma diferença absolutamente nítida, radical, de 
comportamento- digo isso ao meu querido amigo Amooio Carlos 
Magalhaes e ao Presidente do P$DB -, emborá os dois Partidos 
possam votar pela privatização. PrivatÍ2lll';-se o porto de Tubari!o é 
uma coisa; privatizarem-se as empresas X. Y. Zé outra coisa. Po
rem, o Governo dizer que vai privatizar toda a Vale, entregando-i' 
a uma só empresa. é diferente. SiJic:eiarilente, tenho muitas dúvi
das a respeito do que poss3; acontecer. 

Por isso, com alegria em debater assunto tão importante. 
venho esta tarde à tribuna. A Cfuna:ra estará votando essa matéria 
·hoje e amanhã. Gostaria de alexbr meus companheiros da Câmara 
para esse -detalhe. Sez-!a ~ que se chegasse a um ~ntendimento 
nesse set<i, Mo só Jxx parte do PSDB e do PFL. mas também dos 
Líderes parlamentu;es. Vamos privatizar- não há como deixar de 
fazê..lo -, mas vamos garantir que, em teimes de livre iniciativa, 
não teremos nem boldiug. nem oligop6lio, nem monopólio desses 
setores fundamentais. Devemos ter esse aúdado. para que não se 
repita o que está aContecendo agOl'a:: o Governo está fazendo um 
esforço dtamático pan1 anular a venda de uma determinada empre
Saque estava na mão do Estado e que foi privatizada. panl que um 
determinado setor não fique nas mãos de um único proprietário. 

Foi esse assunto irÓporta.nt:e que m:e trouxe à. trihma. Sr. 
Presidente. Estamos vivendo- e isto me assusta- a avalancbe das 
privatizações. Tenho medo quando a midia sopra de um único 
lado. Ainda há pouco, eu disse que níio duvidaria se aparecesse al
guém no ~io dos petroleiros. Foi a greve mais absm:da que vi na 
minba vida, pela inco~cia e falta de oportunidade. 
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Apesar disso, em uma hora como esta. temos que ter sensi
bilidade parn. ver que, mesmo votando no mesmo sentido, ou seja. 
a favpr da adoção do capital eslrulgeiro no pettóleo ou na minera
ção, há uma diferença fundaroental entre mim, que sou socialde
mOCI3la, e alguém que é só ultn!liberal: ambos queremos privati
zar, mas eu não quero que o Estado seja. dono, e sim que rlSCalize 
o ·que acontecerá,. enquanto o outro diz que as regras de mercado. 
regularão os acontOcimimtos. 

Eia o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante· o discurso do Sr. Pedro Simon. o Sr. Ney 
Suassuna, Sup/e1u de &CT<t<lrio, deim a cadeira da pre.ri· 
dência, que i ocupada pek> Sr. José Sarney, Pnsidenu. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, ofí
cios que serão lidos pelo Sr. 1 o Secxetário em eXercício," Senador 
Ney Suassuna. 

Sio lidós os seguintes: 

OFÍCIO N" 282195 

BI3Sília, 2 de junho de 1995 
Senhor Presidente; · · 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Se

nhores DepJtados Wilson Bntga e Leonel Pavan para inlegr.uem. 
na condição de membros- Titular e Suplente, respectivamente. em 
substinlição ao meu Dome e ao do Senhor Deputado Giovanni 
Quciroz, a ~ComisSão Mista do Congxesso Nacional destinada a 
apmciar e dar parecer à Medida Provisória n° 1.008, de 26 de maio 
de 1995, que ''Cria a Gtatificação de Desempellho de Atividade de 
Fiscalizaçio, a Gratificação de Desempellho de Atividade de Pro
teção ao Vôo, e dá rutras providências". 

Ao ensejo. :renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço.- Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT. 

OFÍCr<l"N" 283195 
BI3Sília. 2 de junho de 1995 

Senhor Presidente, 
OFÍCIO ~ 536!95 Nos tetmos regimentais~ iildiCo -a Vossa Excei&cia os Se

BiaSília,ôdejimbode 1995 Dhores Deputados Wolney Queiroz. e Severiano A!vesparn inr.-~ 
Senhor Presidente, --- - - --- g:rarem. na condição de membros Títular e Suplente. respectiva
Tenho a homa ~e indicar a Vossa Excelência pelo Parti- mente, em substituição ao m:eu- noriie e ao do Senhor Deputado 

do ~sista Reformador- PPR, os Deputados Felipe Men- _Giovanni Queiroz, a Comissão Mista do Congresso Naciooal des
des, Augusto Nardes, Paulo Bauer, e José Carlos Lacerda, tinada a apreciar e dar parecer â Medida Provisória n° 1.012, de 26 
como titulares e Célia Mendes. como suplente, pa..T3. integrazem d~ maio de 1995, que ''Dispõe sobre a fixação das mensalidades 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e F':LScaliza- escolares e dá outras providências". 
ção. em substituição aos Deputados Fetter Júnior, LUciano Ca.S- Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside-
tro, Célia Mendes e Beto Mansur (titulares) e Eialdo Trindade ração e apreço. -Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT. 
(suplente). ' 73195 

Atenciosamente, Deputado Plllllo Bauer, Vire-Uder do PPR. .. OFLID.PP N" 5 

OFÍCIO N" 280195 

Brasília, 2 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos temtos regimentais, indico a Vossa Excelência a Se

nhora Deputada Marcia Cibilis VI3Ila e o Senhor Deputado Fer
nando Zuppo para integruem, na CODdição-de membros Titular e 
Suplente. respectivamente, em substituição 30 meu nome e ao do 
Senhor Deputado Giovanni QueiroZ. a Comissão Mista do Con
gresso Nacional destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provi
sória n• 999, de 19 de maio de 1995, que ''l)isj>õO som a institui
ção de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos, parn ressan:imento do valor do Pis!Pasep e Cofins nos casos 
que especifica, e dá outtas providências". 

Ao ensejo. renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço.- Deputado Miro Teixe1ra, Líder do PDT. 

OFÍCIO N" 281195 

Brasília, 2 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o Se

nhor Deputado Fernando Zuppe e a Senhora Deputada Marcia Ci
bilis Viana para integrarem, Da cOndição de membros Tttular e Su
plente, respectivamente, em substituição ao meu nome e ao do 
Senhor Deputado Giovanni Queiroz, a Comissão Mista do Con
gresso Nacional destinada a apreciar e dar parecer à Medida 
Provisória n• 1.003, de 19 de maio de 1995, que ''Di nova reda
ção a dispositivos das [eis n°s 8.849, de 28 de janeiro de 1994, e 
8541, de 23 de dezembro de 1992, que alteram a legislação do 
imlX'St<> sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e dá ou
tras providências''. 

Ao ensejO, renovo a vossa Exéelência p;otestos de conside
ração e apreço.- Deputado Miro Teix<ira, Líder do PDT •• 

Bmsília, 1 o de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a gi<I!a satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para iDdlcar. em substituição aõs jã indicados, como Ie'pre
sentantes do Partido Progressista junto à Comissão Mista destina
da a proferir parecer sabre a Medida Provisória a seguir relaciooa
da, os seguintes Deputados: 

1) Medida Provisória, n° 998195 
Titular: Deputado Renato Johnsson 
Suplente: Deputado Máicio Reinaldo Moreim 
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes

tos de consideração e apreço. - Deputado Odelmo Leão, Uder do 
P!Itido Progressista - PP. -

OFLID.PP N" 574'95 

Bmsí"lia, I o de junho de 1995 
Senhor Presidente 
Tenho a gmta satisfação de dirigir-me a Vossa Excelêtlcia para 

indicar, em substituição aos já indicados, como rep:<setllatlte do l'luti
do Progressista juoto à Comissão Mista destinada a !'""Íerir Parecer so
bre a Medida Provisá:ia a seguir relaciooada, os seguittes Deputadoo: 

Medida Provisória n° 1003195 
Titular: Deputado Costa FCireirn 
Suplente: Deputado Augustillho Freitas 
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes

tos de considexação e apreço. - Deputado Odelmo Leão, Uder do 
Partido Progressista. 

OFLID.PP N" 575195 

Bmsília,1°dejunho de 1995 
Senhor Presidente, 
Tellho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, em SUbstituição aoS jã indicados, como repre-
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sentantes do Partido Progressista junto à Comissão Mista destina
da a proferir Parecer sobre a Medida Provisória a segnir relaciona
da, os seguintes Deputados: 

Medida Provis6ria n• 1007/95 
Titular: Deputada Lauia Cameiro 
Suplente: Deputado Jofi:an Frejat 
Silvo-me do ensejo parn. renovar a Vossa Excelência protes

tos de consideração e apreço. - Deputado Odelmo Leão. lider do 
Partido Progre~ista. 

OF. LID.PP N" 516195 

illasilia, 1°dejunllode 1995 
SCilbor P=idente, 
TCilbo a gt3la satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, em substituição aos já indicados, como rej>Ie
sentanles do Partido Progressista junto à Comissão Mista destiDa
da a proferir Parecer sobre a Medida Provisória a segUir rela,ciooa
da, os seguintes Deputados: 

· 1) Medida Provis6ria n• 1.012/95 
Titular. Deputado V aldeo.or Guedes 
Suplente: Deputado Costa Fem:ira 
Sirvo-me do ensejo paxa renovar a Vossa Excelência protes-

to de coosideração e apreço. - Deputado Odelmo Leão, Uder do 
Partido Progressista- PP. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Serãofeúas as subs
tituições solicitadas. 

de iniciativa do Ministério Público da União, que cria, 
na 3• Região da _Justiça do TI3balho, em Belo Hc<iiaJte, 
no Estado de Minas Gemis, no âmbito do Ministério Pú
blico do Trabalho, cargos de l.'roc:ul>dores do Trabalho 
de 2• ~ cargos em comissão e dá OUIIas J'OVÍ· 
dêocias. tmdo 

Parecer favadiv~ sob n• 217, de 1995, da Comissão 
- de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania. 

A inatéria coostou da pauta da sessão ordinária do dia 02 do 
corrente e teve a sua votação adiada por falta de quorum.. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores qoe o aprovam queiram permanecet' sen~ 

lados. (Pansa) 
-Aprovado. 

O projeto vai ii sanção. 

É o segUinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 72,DE 1992 
(N" 1.167/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Ministério Público da União) 

Cria, na 3" Região da Justiça do Trabalho, em 
Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, no âmbi· 
to do ~o Púbtico do Trabalho, cargos de Pro.. 
curadon:s do Trabalho de 2' Categoria, cargos em 
comissão e dá outras providências. 

- A Presidência conVoca sessão extraonliriária a !ealiiãr. O CoDgresso Nacional decreta: 
se. hoje, às 18b30min, destinada à apreciação de requerimentos Art. 1° F'lCalll criados. 00 âmbito 00 MiDistério Público do T:m-
de urgência. . • balho, vinte e m!s =gos deProcw:adcr do TI3balho da 2" Ca!egoéa, 

O SR. PRESIDENTE (Josê Samey) - Esgotado o tempo .para <XlDljlO<ição da!'roc:>nadai•. Regiooal da 3• Região da~ do 
destma• do Expedi te TI3balho, com sede em Belo Hoézoote, Estado de Minas Getais. 

Pas:-se à en · Art. :20 Ficam criados, no âmbito do Ministério Público do 
Tmbalho, quatro Cargos em Comissão do Grupo Direção e Asses-
ooramento Superiores, Código DAS-102.2. --. ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Art. 3• Os =gos criados pelo art. Z' serão providos pelo 
Câmam n• 32, de 1991 (n• 5953/90, na Casa de OIÍ- · l'rocuJ:ador-Geral da Justiça do Trabalho, na fam>a da lei. 

· ·· Art. 4• São transfonnados em caxgos do Grupo Direção e 
gem), que revoga o art. 106daLein°5.869, de 13 deja- AssesooramentoSuperioo:s,Código DAS-101.1, as funções de Di
neiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo reção e Assistência Intennediária. Código DA!-111.3 (Nt.l), assim 

ParocerfaVOiáve~ sobn°216, de 1995, âiCômisSão como o cargo deSectotário Regi~ CódigoDAS-10!.1, passa ase: 
-de Co~_tuiçãó,Justiça e C!dadanla. o Código DAS-101.2, coofoonecoostantedoAI=oia esta lei. 

A matéru! constou da pauta da sessão ordinária do dia 02 do Art. 5• As despesas d=tes da execução da presente lei 
corrente, quanto teve a sua votação adiada por falta de -orum. COlTe1iio à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Mi-

~- nistério Público do Trabalho. 
Em votação. _ _.________ Art. f? ~ao poderiio ser nomeados? a qualquer título, para 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pen:nanecer sei~ funções 4e Gabinete? Cargos em Comissão ou FUnções Gratifica~ 

tados. (Pausa) das da Administração do Ministério Público do Tmbalho- Procu-
Aprovado. I3doria Regiooal da 3• Região, parentes consagoineos ou afins, até 
O prOjeto vai à sanção. - 6 terceiro gxau, de Juízes e Procmadores em atividades ou aposen-

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 32, DE 1991 
(N" 5.953190, na Casa de origem) 

Revoga o art. 106 da Lei n° 5.869, de 13 de ja .. 
neiro de 1973-Código de Processo CiviL 

O Congresso Nocional decreta; 
Art. 1• Fica revogado o art..106 da Lei n• 5.869, de 13 de 

janeiro de 1973- Código de Processo CiviL 
Art. 2° Esta lei entxa em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em ~ttário. 

O SR. PRESIDENTE (JosêSamey)- Item 2: 

Votação, em tumo úirico, do Projeto de Lei da 
Câmam n•72, de 1992 (n°1.!67191, na Casa di ongem), 

- rados há menos de cinco anos. exceto se integranteS do Quadro 
Funciooal mediante" concw:so público-

e. 
1 

1 

l 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go Revogam~se as disposições em contrário. 

ANEXO! 
Tmnsformação de Cargos em Comissão 

PRT-3" 

Situacão atua1 Pronosta 

""""""""""' C6di= I~ """""" """"' Seactário Regicnal DAS 101.1 1 Sc=tié.o Regiaui 

Qcfe de Sc:ç:loPro- 1 """"' "" Div. ,...... DAI3NM """""""" 
"""' "" "'Apeio 1 """"' Di v. 
Ackni::ist. DAI3NM AdD:inist. 

C6dim 

DAS 101.2 

DAS 101.1 

DAS 101.1 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 147 

O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-Item3: 

Votação. em tumo 11Dico, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 89, de 1992 (n' 1.757191. na Casa de ori
gem), que CODcede isenção do Imposto sobre Produ!Os 
Industri;.Jjzados e do Imposto de Importação relativaK 
mente a equipamentos e material educativo adquiridos 
por pessoa portadora de deficiência. e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer favoclve~ sob n' 197. de 1995, da Comissão 
-de Assuntos Econômicos. 

Som a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tário em exercíció, Senador:' Ney SuaSsuna. - --

É lido o seguin"': 

REQUERIMENTO N' 861, DE 1995 

Senhor Presiden"'.' 
Nos termos do art. 315 do RegimentO Interno, requeiro· o 

adiãm.ento da votação dó Projeto de Lei da Cârilara n° 89, de 
1992, a f'1m de que a mesma seja feita. na sessão de 3 de agosto de 
1995. 

Sala das Sessõe.s, 6 de junho de 1995. - Vilson Kleinu
bing. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa) - --- - - - · 

Aprovado. 

(setecentos e cinqüenta metros quadrados), doado através da Lei 
Municipal n• 159, de ll de outubro de 1959, e Escritura Pública 
de Doação lavrada em 30 de outubro de 1959 e transcrita no Car
tório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosaf_MG, sob o n° 
de ordem 25.560, do livro n°3/AN. 

Art. zo Esta leí e.otrd em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Irem S: 

REQUERIMENTO N" 227, DE 1995 
(Incluído em Ordem de Dia nos letmOS de 

art. =· § 2', de Regimento loiJlmo) 

Votação, em tumo único, do Requerimento n° 
.227, de 1995, do senador Mauro Mirnnda, solicitando, 
nos termos re_gjmenrais, voto de aplauso à iniciativa da 
CNBB pelo laoçamento da Campanha da Fraternidade 
de 1995, que tem como tema A Fratemidade e os Ex-
cluídos, tendo ' - -

Parecer favorável, sob D0 362., de 1995, da Co-
missão de . 

-COnstituição, Justiça e Cidadania. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será comprida a deliberação de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Irem 6: 
A matéria voltar.i à pauta no dia 3 de agosto. .. " Votação, -~ tUrno ucico, do Requerimento n° 
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- Irem4: 

Votação. em tomo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 97. de 1994 (n' 3.935193. na Casa de ori
gem), de itliciativa do Presidente da República, que au
toriza a reversão ao Município de Coimbra, Estado de 
Minas Gerais, do imóvel que menciona. tendo 

Parecer sob n• 223, de 1995, da Comissão de 
- Constitnição, Justiça e Cidadania, fayorável, 

com. em~den° 1-CCJ,queapresenta. 

A matéria constou da: pauta <la sessão ordinária de 2 de cor
rente, quando teve a sua votaçãO-adiada por falta de quorum. 

Passa-se à votação da matéria, sem prejuízo-daemenda. 
Os Srs. Senadores que o-aprovam (pieiram permanecer Sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora parn. a redação fmal. 

(É o seguinU o projeto aprovado:) 

PROJETO DE LEIDACÂMARAN"97,DE 1994 
(N" 3.935J!I3, na Casa de origem) 

(De iniciativa de PresideDte da República) 

Autoriza a reversão ao Município de Coimbra, 
Estado de Minas Gerais, do imóvel que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É a Funci;.._ ,.o Legião BroP. cira de Assistência -

LB~ autorizada a proceae. à reversão ao Município de Coimbra, 
Estado de Minas Gerais, de um imóvel situado no lugar deT'.o-· ';~a: 
do "Av. Ernesto Lopes", 110 citado Município,~· •·'1 án-· d<> 

750, de 1995, de Seoadcr Bello Parga, solicitando, nos 
tennos do art. 255, II, "c"., 12. do Regimento Intemo, 
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 124, de 1992 
(n' 636/91, na Casa de origem), que acrescenta parágra
fo ao art. 6' da Lei n' 5.969, de ll de dezeriiliro de 1973, 
tomando inexigível, antes da decisão terin.ina.tiva do re
curso interposto à Co~são Especial de Recursos do 
Proagro, a dívida oriunda do crédito rural, além da Co
missão ooostante do despacho ínicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Omstitnição, Justiça e Cidadania. ... 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam que~ pennanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Iteui 7: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
752, de 1995, da Senadora Marina Silva, solicitando, 
nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Proje.
tos de Lei da Câmara n's 129. de 1993, e 29, de 1995, 
por tratarem de matérias que versam sobre a jornada de 
trabalho dos enfermeiros. 

Em votação o reqUerimentO. 
Os Srs. Senã.dores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
As matérias paSsariio a ~tar eriiconjunto na Casa. 

O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- Item8: 

Votação, em turno UniCo;- do Requerimento n° 
788, de 1995, de Senador Walde<:k Omelas, solicitando, 
nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei do 

( 
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Senado n• 113, de 1995, que dispõe sobre beneficias fis
cais concedidos à pesquisa cientíilCa e tecnológica e- dá 
outras providências, além da Comissão constatit.ei do 
despacho inicial, seja ouvida, também. a Comissão de 
Educação. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Pennanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Educação. 

O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Item 9: 

Discussão, em tomo suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmar.l n• !5, de 1993 
(n° 170187, na Casa de origem). de iniciativa do Presi
dente da Repiblica, que altera a redação dos incisos I e 
II do art. 2°, O caput do art. 3°, o inciso VI do art.: 4° e o 
parãgrafo IÍilico, do art. 6• da Lei n• 7.37.7, de 30 de se
tembro de 1985, tendo 

Parecersobn•317, de 1995, da 
- Comissão Diretora. oferecendo a redação do 

vencido. 

Em disa.Issão "O Substitutivo, em tnmo sUplementar. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, enceii'O a discussão.. 
Encenada a discussão, sem apresentação de emendas. a mã.-

téria é considerada defuiitivamente adotada, nos termos do art. 284 
do R~gimento Intemo. 

A matéria volta à Câmar.l dos De!'ltados. 

(É o seguinle o Substitutivo aprovado:) 

Redação do vencido, para o turno suplementar 
do Projeto de Lei da Câmara D0 IS, de 1993 (D0 170, 
de 1987, na Casa de origem), que altera a redação 
nos incisos I e ll do art. zo, o caput do art. 3°, o inciso 
VI do art. 4° e o parágrafo único do art. 60 da Lei n° 
7:377, de 30 de setembro de 1985. 

O Congresso Naciona!deaota: 
Art. 1° Os incisos I e II do art 2?, o art. 3° caput. o paxágxa.

foúnico do art. 6°e oinc~ VIdo..art 4°da Lein°7377, de30de 
setembro de 1985?passam'â vigorar com-a Seguinte redação: 

tigõ ·anterior, contem pelo menos cinco anos initerruptos 
ou dez anos mterCalados de exexcício de atividades próprias 
de Secretaria, na data de início da vigência desta Lei. 

Art. 40 ·-··-·-··-·-····--·-··-··-·-----··----· .. ··-·· 
VI- editoração eletrônica de textos e/ou taquigra

r .. de ditados, discursos, conferências, palestras de ex· 
--- planação, inclusive em idioma -estrangeiro; 

Art. 6 ............................. _, ................ - ............... .. 
Parágrafo único. No caso dos profissionais incluí-

--dos no art 3°, a prova da atuação será feita por meio de 
anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social e 
através de declatações das empresas nas quais os profiS
siODais tenham desenvolvido suas respectivas atividades, 
discriminando as atnõuições a serem confrontadas com 
os elencos especificados nos arts. 4° e 5°." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as dispqsições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 10: 

Disçussão. em rumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 57, de 1994 (n• 291/93, na Câmar.l dos 
De!'ltados), que aprova o texto do Acordo de Assistên· 
cia Jurldica Mútua em Assuntos Penais. celebrado entre 
o Govemo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da Republica Oriental do Uruguai. em Montevidéu, 
em 28 de dezembro de 1992, tendo 

Parecerfavc<áve1 sobn°319, de 1995, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

Em discussão. (Pausa). 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discus~o. 
Em votação. 
Os Srs. Senã.dores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão DiretOI'a. para a redaçâo ímaL 

O SR. PRESIDENTE (JoSé Samey)- Item 11: 

Discussão, ·em turno único, do Projeto de Decreto 

''Art. '2:' -~---------------~----------· -

Legislativo n• 84, de 1994 (n• 224192. na Câman dos' 
Deputados). que aprova o texto da Conv_enção lnterame
ricana sobte Arl>itr.lgem Comeicial inlemacioilal, concluí
daem30de janeiro de 197S,na Cidade do Panamá, tendo I-Secretário Executivo: 

a) o profissional diplomado no Brasil por curso 
superior de Secretariado, reconhecido na forma da lei. 
ou diplomado no exterior por rurso-superior de Secreta
riado, rujo diploma seja revalidado no Brasil. na foqna. 
da lei; 

b) portador de qualquer diploma de nível superior 
que, na data de inicio de vigênpia desta lei, houver com
provado, através de declarações de empregadores, o 
exercício efet:ivo, durante pelo menos trinta e seis meseS. 
das atril::uições mencionadas no art 4° desta lei. 

II-Técnico em Secretariado: 
a) o profiSSional portado< de certifiCOdo de con

clusão de cun;o de secreb:riado, em nível de 2• giaU; 

b) o portador de certifieado de conclusão do 2• 
gi3U que, na data de início de vigência desta lei, houver 
canprovado, através de declarações de empregadores, o 
exetclcio efetivo, durante pelo menos trinta e seis meses, 
das atribJ~ mencionadas no art. 5° desta Lei. 

Art. 3" E assegurado o direito ao exeicicio-da pro
fiSSão aos qu:e, emhos:a não habilitados nos termos do ar-

~ Parecer favc<ável sob n• 320, de 1995, da Comissão: 
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

Em discussão. (Pausa)· 
Não havendo quem peça a palavta, encetro a disct1ssão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaÇão fmal. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 12: 

Discussão. em tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 31, de 1995 (n• 418/94, na Câmar.l dos 
~tidos), que aprova os textos do Acotdo Referente 
aos Vales Postais e do Acordo Referente aos Objetos 
Contra-Reembolso, que são os Atos Opciooais emana
dos do XX Congresso da União Postal Univen;al (UPU), 
realizado em Washington, em dezembro de 1989, tendo 

Parecer favoci.ve1 sob n°321, de 1995, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 
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Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em_ votação. 
Os Srs. SCnadores que _o aprovam queiram--permanecer sen· 

Ó SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, da mesma 
forma. então, solicitaria que fosse COnsiderada.. como minha declã
ração de voto:-. a declaração constante dos autos do processo, pro
ferida. pelo Senador Lauro Çampos, como representante do PT na 
Comi5sãc de Constin.Iição, Justiça e Cidadania. tados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a íedã:ÇiO r maL 

O SR. PRESIDENfE (José Sarney)- Item I3: 

Discussão, em tumo único,' do Projeto de Decreto 
Legislativo D0 43, de 1995 (n° 300/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Protocolo ao Tratado 
da Antártida sobre Proteção do Meio Ambiente, adotado 
em Madri. em 3 de outubro de 1991, e assinado pelo 
Brasil em 4 de ootubro de 1991, tendo 

Parecer favotável sob n° 313, de 1995, da Comissão 
- de Rdações Exteriores e Defesa Nacion31. 

Em discussão. (PauSa) _ _ 
Não havendo quem peça a palavra, eÕ.ceiro-ã discussão. 
Em votação. 
Os Srs. SeMdores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão- Diretora para a redação final. 

O SR. PRESJDENfE (José Samey)- Item 14: 

Discussão, em turno lÍllico, do Parecer- n° 211. de 

'~O SR. PRESlDENfE (José Sarney)- V. Ex• será atenmdo 
em sua declaração de voto. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sârney)- Conoedo a palavra 
ao nobre Senador Bernardo Cabral para uma questão de otdem. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para uma ques· 
tão de ordem. Sem revisão_ do orador)- Apenas para um esclareci
mento: o eminente Se:riã:dor Esperidião Amin acaba de dar uma de
claração de voto sobre a matéria que acaba de ser votada, numa 
i_t,ibJ,de. sob todos os títulos, elogi:ável. Mas é de se indagar, Sr. 
Presidente. se. te:::J.do interesse na rQatéria., poderia S. Ex• dedarnr o 
seu voto, apc~r d.e uão influir no resultado da decisão. 

C1 SR. ?RESIDENTE (José Samey)- Senador Bernardo 
Cabral,- informa-me a Assessoria que, pelo Regimento, o- ímpe.cii
mento teria que ~r declarado antes da votação. Já que S. Ex• parti
cipou da votação e manifestou o seu voto, ele será registrado na 
Ala como voto coD.trário. 

O SR BERNARDO CABRAL- Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ES·. 
PERIDiÃO A.M/N, . 

1995, da Com.4;são de Constituição, Justiça e Cidadania, .. ,. Excelentíssimo S~nhor 
concluindo pelo indeferimento do Oficio D.0 S/48, de Senador Iram Saraiva 

Brasília. 23 de maio de 1994 

1994, do Presidente do Supremo Tribunal ·Federàl, ·que Presidenle da Comissã:o de Constitnição -e Justiça do 
solicita licença prévia para que aquela Suprema -Corte Senado Federal 
possa a~iar a queixa-crime oferix;ida c;oi:ttra o Sena- ~rasilia- DF. _ _ _ 
dorEsperidião Amí.o., cOnforme dispõe õ art. 53, § 1°, da Senhor Presidente, 
CoDStituição Federal Com vcA:o vencido em separado do Tomei conhecimento do Ofício n° 389/94, datado de 5 do 
Senador Josapbat Marinho. corrente mês. subscrito pelo Senhor Presidente do Supremo Tnõu

Em discussão o parecer, confoime aVulso distribuído ao 
Plenário. (Pausa) · · 

Não havendo qaem ~a palavra. e~cet:o. a discussão. 
Em volaÇão. · , · · --- · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queixam permanecer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será feita a devida connmicação ão SuPremO Tnõunal Federal 
O SR. EDUARDO SUPUCY-s~ Presideme, peço a palavrn. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo com o 

art. 316 do Regimento Interno, V. Ex• deveria· fazer sua declaração 
de voto por escrito. 

V. Ex• está pedindo a palavra para declaração de voto? 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) - Sim, Sr. Presi

dente. 
O SR. PRESJDENfE (José Samey)- Então; na formare· 

gimental, V.Ex•devefazê-Io_por __ escrito. __ 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Assiio o fareL 
O SR. PRESJDENfE (José Samey):. Muito obrigado. . 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, peço a palavta. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey):. COncedo a palavra 

ao Senador Esperidião Amin. -
O SR. ESPERJDIÃO AMIN (PPR.:SC) ~ Sr. Presidenoe, . 

peço que V .·Ex• considere. como minha declaração de voto contra 
o deliberado, o documento constante á folha 23 do prece~~· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Senl transcrito c. 

nal FeJem!. !\-;in:stm Octávio gaitotti. (cópia anexa), em que é so
licit..'\da. li'.:e.uça previa pãra.proássar-me, nos termos de Qu-eiXa
Crime n° f;56-6/l40,de autoria do Senhor Luís Inácio Lula da Si!-.. 
va. rresideT).te do PT. - - - · -

- • Já th·e oportunidade de manifestar-me a respeito nC plenái
ro do Senado, conforme notas taquigráficas ~e acompanham esta 
concspondê.:1ci~ (cópia 2-anexo). 

:Or.::"ejo enfãtizar o pedido para qu~ a-Iícença solicitada seja 
deferida, já que desejo ratificar ãs af.IIXDaç&s que -ocasionatam a 
QlJeixa-Cime em foco. 

E ma!s: -cc:::-.sidero indispensável par.1 o aprimoramento de
t:nOCiútico que t..il esclarecimtmto seja alcançado. 

Face a i~"to. Venho formular_a~lono sentido de que a maté
rõ.a seja apreciada com urgência no âmbito da CCJ. 

Cordíi.\lmente, -Senador Esperidião A.min .. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
- EDUARDO SUPUCY' 

O SR. PRESIDENTE (lris Re,nde) - Tem a palavra o 
Senador Lauro Campos. - -

O SR. LAURO CAMPOS :c Gostaria de me posicionar 
diante do fato e expressar a ambivalência em que ~e encontro. Em 
tes_e, seda contra ~ au~orização para que o processõ prosseguisse 
contra o Senador Esperidião Amin. Mas, por outro lado, por uma 
questão ética, pertenço ao partido do autor, do companheiro Lula, 

__ gt..:.c moveu ·o pn.x:::esso. E. portanto, não posso me posicionar con
trariamente :10 .mdamento do processo. Embora em tese comparti-
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lhe da opinião do Senador Jefferson Pere!> e de outros que já foram 
aqui prolatados, fico com o voto do Senador Josaphat Marinho, no 
sentido de que a autorização Sejã. cóncerlida e a -oportüiiidade seja 
dada ao emitente Senador &peridião Amin para que poSsa cabal- ... 
mente demonstiar a sua ausência de intenção criminosa e-de qual
quer cometimento criniinoso de injúria, -de calúnia ou- de difama
ção enireb.ção ao compariheiro Lula. 

ganização da Ouvidoria-Geral da Previdência Social e 
dá outras providências. 

·~ EII! ~~ção a mensagem. _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
_ Aprovada. 

O Projeto de Lei da Câmara D0 94. de 1993, será defmitiva~ 
Era o que tinha a dizer. mente arquivado. -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 15: Serão feitas as comunicações ao Senhor Presidente c4. R~~ 
JlÚb~ca e_ ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados. 

Discussão, em turno único, do Parecer n• 316, de · O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esgotada a matéria 
1995, da Comissão Diretora, concluindo_ favoravelmente constante da Ordem do Dia. 
à Indicação n° 4, de 1995. de autoria do Senador José Passa-se, agora. ã apreciação do Requerimento n° 858, lido 
Agripiho,-propondo que a ala na qual se encontram os no Expediente, de autoria do Senador Bernardo Cabia! e cctros 
gabinetes de IlÚmeros 1 a 3 no andar térreo do Edi.ficio Senadores, solicitando a realização de sessão especial. 
Principal seja denominada de ''Ala Seoador Dinarte Mariz". Em votação o requerimento. 

Em discussão 0 parecer. (Pausa) Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-
tados. (Pausa) ' 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a djscussão. Aprovado. 
Em votação. 

Será cumprida a deliberaÇ<io do Plenário. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiiam permanecer sen- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa-se, agora, à 

tados. (Pausa) _ apreciaÇ<io do Requerimento n• 859, de 1995, de urgência, par.t o 
Aprovado. Ofício n• S/27. de 1993,lido no Expediente. 
Será cuinprida a dehõeração do Plenário. Em votação 0 requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 16: Os Srs. Senadores que 0 aprovam queiiam peunanecer sen-

Mensagem n• 166, de 1995 (n• 525/95, na ori- tados. (Pausa) 
gem), solicitando a retirada do Projeto de Lei da Câmara Aprovado. -
n• 21, de 1995 (n" 2.498192. na Casa de odgem), de ini- A matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da se-
ciativa do Poder Exea1tivo, que instinli isenção do Imposto ..--gunda sessão ordinária subseqüente. nos termos do art. 345. II, do 
sobre Produtos lndastrializados edã ootras providências. Regimento Imemo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa-se, agora, à 
Em votação a mensagem.- apreciação do Requerimelito n° 860, de 1995, de-?Igência.. para o 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram petiiiãfiecer sen- Ofício n° S/29/95, lido no Expediente. 

tados. (Pausa) - · Em votação o requerimeill.O. 
Aprovada. Os Srs. Senadores que o aprovaiJ:l__que~~ _sen-
O Projeto de Lei da Câmaran• 21, de 1995, será defmitiva- tados. (Pausa) · 

mente azquivado. Aprovad<b_ 
Serão feitas as devidas comunicações ao Seohor Pre~ídente A matéria a que se refere figurará na Otdem do Dia da segunda. 

da República e ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados. sessão ordinária, na fOIIDa de art. 345, II, do Regimento lntemo. 

o SR. PRESIDENTE (José Samey)_- Item 17: O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, pare-
-c~ Qferecendoas :redações Ímais que, nos termos do arl. 320, do-

-Mensagem -no 167-. de 1995 (n° 52619_5, na cri- Regimento Interno, se não bouver objeção do Plenário, vão ser li-
gem), solicitando a re~ do Projeto de Lei da, Câmara dos pe~_S~- 1" Secretário em exercício, Senador N~ Suassuna. 
n•27, de 1993 (n" 3599/93, na Casa de odgem), de ini
ciativa 'do Poder Executivo, que dispõe sobre a revigOra
Ç<io do prazo estabelecido no artigo 32 da Lei n• 8.490, 
de 19 de novembro de 1992, e dá outras prOVidências. 

Em votação a menSagem. 
Os Srs. Senadores qtie a aprovam quekairi permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
O Projeto de Lei da Câmar::a. n° 27, de 1993, será defmitiva

mente arquivado. 
Serão feitas as cOmunicações ao Senhor Presidente da Re

pública e ao Presidente da Câmara dos Deputaàos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 18 : 

Mensagem n° 168, de 1995 (n° 53V95, na ori
gem), do Senhor Presidente da República, solicitando a 
retimda do Projeto de Lei da Câmara n" 94, de 1993 (n" 
3399192, na-Casa de origtm), de iniciatfva ~o. Poder 
Executiva, que dispOe sobre a criação, competência e or-

São lidos os seguintes: 

·y ARECER N" 368, DE 1995 
(Da Comissão Diretoca) 

Redação final da Emenda do Senado ao Proje
to de Lei da Câmara n" 'YI, de 1994 (n" 3.935, de 
1993, na Casa deOrigem). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçio Ímal da EmeÍl
da do Senado ao Projeto de Lei da Câmara D0 97. de 1994 (n° 
3.935, de 1993. na Casa de Origem), qUe autoriza a reversão ao 
Município de Coimbra. Estado de Minas Gerais, do im6vel que 
menciona. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de jútiho de 1995.- Teo
t-ônlO V~a Filho, PreSidente. ltCuan Calheiro, Relatcr-:- ÀJ;ltô
nio Carlos Valadares- Ernandes Amorim. ~ 

ANEXO AO PARECER N-368, DE 1995 

. Autoriza a reversão ao Município de Coimbra, 
Estado de Minas Gerais, do imóvd que menciona. 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 151 

Emenda n° i-CCJ 

Dê-se ao art. l 0 do Projeto de Lei I1° 103, de 1994, a seguin.:. 
teredação: 

"Art. 1° É a União autorizada a proceder a rever
são ao Município de Coimbra. Estado de Minas Gerais, 
de um imóvel situado no lugar denominado "Av. Ernes
to Lopes11

, no citado Mlnicípio, com área de setecentos 
e cinqüenta metros quadrados, doado através da Lei Mu
nicipal n• 159, de 11 de ourubro de 1959, e EscritmaPUbli
ca de Doação lavnda em 30 de outubro de 1959 e tilmscri
boo~de~~de~~~de~deV~ 
sa- MG, sob o D0 de Oidem 25.560, do Livro n°3/AN." 

PARECER N" 369, DE 1995 
(Da Comissão Di.retora) 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 57, de 1994 (n° 291, de 1993, na Câmara dos 
D!'Putados). 

A Comissão Di.retora apresenb a riodação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 57, de 1994 (ri• 291, de 1993, na Câmara 
dos Deputados). que aprova o texto do Acordo de Assistência Jurí
dica Mútua em Assuntos Penais, celebrado entre o Governo da 
República Fedetativa do B:rasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de de:rembro de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de juriho de 1995.-Teó
tônio Vilela Filho, Presidente - Ney Suass~ma, Relator- Eruan· 
des Amorim- Luiz Alberico de Oliveira. 

ANEXOAOPARECERN"569,DE1995 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo., e eu, Presi

dente do Seuado Federal. oos termos do art. 48, item 28, do Regi
mento Intemo, proDJJJ.lgo o seguinte 

DECRh'TOLEGISLATIVON" ,DE1995 

Aprova o texto do Acordo de Assistência Juri
dica Mútua em Assuntos Penais, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Oriental do Uruguai, em Monte .. 
~éu, em 2$ de dezembro de 1992. 

O Congresso NacioDál decreia: 
Art. 1° É-aprovado o texto do AcordO de Assistência JuiÍdi

ca Mútua em Assunr.os Penais, celebrado entre o Govemo da Re
pública Federativa do Brasil e o Govemo da República Oriental do 
Uruguai, em Montevidéu. em 28 de dezembro de 1992. 

Paclgrafo único. São sujeitos à apreciação do. Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do presente Acor
do, bem como quaisquer atos que, nos tennos do art. 49, I. da 
Constilllição Federal. acarretem encargos cu compromissos gravo-
sos ao patrim.ônio nacionaL 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECERN"370,DE 1995 
(Da Comissão Di.retora) 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislati· 
vo D0 84, de 1994 (n° 224, de 1992, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Di.retora apresenb a redação fmal do Projeta 
de Dcreto Legislativo n• 84, de 1994 (n° 224, de 1992, na Câmara 
dos Depubdos), que aprova o texto de Convenção Inter.tmericana 
sobre Arbitragem Comercial Internacional. concluída em 3Q de ja
neiro de 1975, na cidade do Panamá. 

Sala de Reuniões da Comissão; 6 de junho de 1995.- Teo-. 
tônio Vilela Filho, Presidente - Ernandes Amorim, Relator -
Luiz Alberto _de Oliveira- AntoniQ Carlos Valadares. 

ANEXO ÀO PARECER N"370, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presi
dente do Senado Federal. nos termos do art. 48, item 28, do Regi
mento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" DE 1995 

Aprova o texto da Convenção rnteramericana 
sObre Arbitragem Comercla.l Internacional, concluí .. 
da em 30 de janeiro de 1975, na cidade do Panamá. 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art.. 1° É aprovado o texto da Convenção Intetamericana 

sobre Arbitragem Comercial Internacional, COilcluída em 30 de ja-
neiro de 1975, na cidade do Panamá. · 
· Parágrafo UnícO~ São sujeitos à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisãO da referida Con
veri.ção, bem como quaisquer at95 que, nos termos do art. 49, 1. da 
Constitnição Federal. acarretem encargos oo compromissos gravo-
sos ao patrimônio nacional. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disp::!sições em contrário~ 

PARECERN°37I,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 31, de 1995 (n° 418, de 1994, na Câmara dos 
Deputados.) 

A Comissão Di.retora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 31. de 1995 (n• 418, de 1994, na Câmara 
dos Deputados). que aprova os textos do Acordo referente aos Va
les Postais e do Acordo referente aos Objetos Contra-Reembolso, 
que são os Atos OpciOilllis emanados do XX Congresso de União Post
al Universal (UPU). realizado em Washington. emde:rembrode 1989. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de junho de 1995. _ Teo
tônio Vilela Filho, Presidente _ Ernandes Amorim, Relator _ 
Luiz Alberto de Oliveira_ Antônio Carlos V a1adares. 

ANEXO AO ~ARECER N"37l,DE 1995 

Faço saber que o. Congresso Nacional ~provou, e eu, • 
Presidente do Senado Fede:tal. nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Ioterno, proiDlllgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova os textos do Acordo referente aos Va
les Postais e do Aconto referente aos Objetos Con
tra-Reembolso, que são os Atos Opcionais emanados 
do XX Congresso da União Postal Universal (UPU), 
realizado em Washington, em dezembro de 1989. 

O Congresso Nacional decret.a: 
Art. I o São aprovados os textos do Acordo referente aos 

Vales POstais e do Acordo referCnte aos Objetos Contra-Reembol
so, que são os Atos Opcionais· emanados do XX COngresso da 
União Postal Universal (UPU), :realizado em Washington. em de
zembro de 1989. 

Parág:Wo único. São Slljeitos-à apreciação do CongreSso 
Nacional quaisquer ates que impliquem reviSão dos referidos 
Acordos, bem como quaisquer ates que, nos termos do art. 49, I, 
da Constituição Federal, ~tem encargos oo. compromissos 
gravosos ao patrimônio ·nacional. 
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Aprovada. 
A. matéria volta ã Câman dos Depurados. 

Art. 3° Revogain-se as disposições em contrário. 

PARECERN'372,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) -

Redação f"mal do Projeto de D«reto Legislati
vo n° 43, de 1995 (n° 300, de 1993, na Câmara dos 
Deputados. 

A ComiSsão Diretora apré:senta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 43, de 1995 (n' 300, de 1993, na Câmara 
dos Deputados). que aprova o texto do Protocolo ao Tratado da 
Antártida sobre Proteção do Meio Ambiente, adotado em lvladri. 
em 3 de oub.Jbco de 1991, e assinado pelo Brasil em 4-de ootubro 
de 1991. --

Sala de Reuniões da Comissão. 6 de junho de 1995. ~Teo
tônio Vilela Filho, Presidente - Ernandes Amorim, Relator -
Luis Alberto de Oliveira:- Ant6nio Carlos Valadaies. 

ANEXO AO PARECER N' 372, DE 1995 

. •. Q SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a me,.., re
querimento que sení tido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena
dor Ney Suassuna. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 863, DE 1995 

Sr. Presidente 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interna, requeiro dis

pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
çãiilriial do Projeto de Deereto Legislativo n' 57, 1994, que apro
va o texto do Acordo de Assistência Jurídiça Mútua em Assuntos 
Penais. celebrado entre o Govemo da República Federativa do 
Brasil e o Govemo d?.. RepúbliCa Oriental do Umguai, em Monte-
vidéu, em 28 de dezembro de 1992. - -

Sala das Sessões. 6 de jun\lo de 1995. :. Senador Valmir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri
mento, passa-se à imediata apreciaçãO da Iedação final 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,-- Em discussão a redação rma1. (Pausa) 
----,Presidente do Senado Federal, nos termos do art. Nãobavendoquempeçaapalavra,enceo:oadisalssão. 
48, item 28, do Regimento Intemo, proinnlgo o seguinte Em vot<:.ção. 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE f995 OS Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-
Aprova o teno do Protocolo ao Tratado da lados. (Pausa) 

Antártida sobre Proteção do Meio Ambiente, adota- Aprovada. 
do em Madri, em 3 de outubro de 1991, e assinado ' O projeto vai à pronmlgação. 
pelo Brasil em 4 de outubro de 1991. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, re-

- _ ·" querimeD.tO que será lido pelo Sr. 1° Secretário eineXercício?Sena-
0 Cong;esso Nacio:nal decreta: _ - áor Ne:y Suassuna. 
Art. 1° E aprovado o texto do Protocolo ao Tratado da Arl- E lido e aprovado o seguinte: 

tãrtida sobre Proteção do Meio Ambiente, adotado em Madri. em 3 _ -- - - -
deauubrode 199l,eassmadopelo Brasilem4deoutubrode 1991. RE~UERIMENTO N" 864,DE 1995 

Parágrafo único. São sujeiiOs ii apri>ciâçãO do cOngresso Senhor Pres!denre, . . . 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Prol<). Nos rex:nos _do art. 3~1 ~ Re~~ Intemo. ':'l"ei!O dis-
colo, bem como quaisquer atas que. nos termos do art. 49, 1. da ~ de publiC3fiO. para imediata ~~sao : votaçao, da reda
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromis~s gravo- çao _final do Projeto de nec:eto ·Legrslat:vo n 84, de 19~. que 
sos ao patrimônio nacional. aprova ? texto da_ Conven,çao, Interamen~ so?re Arbitragem 

J\rt. 2' Esre De!;reto Legislativo entra em vigor .!lO data de ~mercial Inrenac10nal, conclwda em 30 de J1111ettO de 1975, lll!. 
sua publicação. • .Cidade do Panamá. _ -. . 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) _ Os pareceres lidos _ Sala das Sessoes, 6 de JUnho de 1995,- Senador Hugo Na-
vão à publicação. poleao. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I' Se<:re- O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requeri-
tário em exercício? Senaâor Ney Suassuna. mento, passa-se à imediata apru:iação da redação finaL 

É lido e aprovado 0 seguinre: Em discussão a redação f"mal. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra. encetro a disalssão. 

REQUERIMENTO N' 862, DE 1995 Em votação. 
Senhor Presidente. Os Srs. Senaçiores que a aprovam queiram permanecer sen-
Nos termos do art. 321 do Regimento Intemo, tequcbiro dis- tados. (Pausa) 

pensa de publicação. pan imediata discussão e votação, da reda· Aprovada. 
ção fma! do Projeto de Lei da Câmara n' 97, de 1994 (n' 3.935/93, O projeto vai à promulgação. 
na Casa de origem), que autoriza a reversão ao Município de O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, re-
Coimbra, Estado de Minas Gerais, do imóvel que menciona. querimento que será lido pelo Sr. I o Secretário em exexcfcio, Sena-

Sala das Sessões, 6 de junho de !WS-• .::SenadOr, ·Casildo dor Ney Suassuna. 
l\Jaldaner · É lido e aprovado o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (José Samey).:: Aprovado -o reqrieri-
mento, passa-se ã imediata apreciação da redação fmal -- REQUERIMENTO N' 865, DE 1995 

Em discussão a redação f"ma!. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palaVIa, encetro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovãm queÍrani permaneCer sen-

tados. (Pausa) · • 

Senhor Presidenre, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Intep~o, requeiro dis

-·pensa de publicação, pan imediata discussão e votação, da reda
ção final do Projeto de Deereto Legislativo n' 31, de 1995, que 
aprova os textos do Acordo Referente aos V ales Postais e do 
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Acordo Refemnte aos Objetos Contra-Reembol.sO;·qq_e são os Atos 
Opcionais emanados do XX Congresso da União Postal Universal 
(UPI), realizado em Washington, em dez,embro de.1989. 

Sala des Sessões, 6 de junho de 1995.- Senador Hugo Na
poleão. 

O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Apiovado o requeri-
mento. pasaa-se à iroedia!a apreciação da redação JinaL 

Em discussão a redação final. (Pausa) 

Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos DepUtados. 

_ ,. () SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, re
querimentO que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena
dor Ney Suassuna. 

É lido e aprovado _o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 863, DE 1995 

Sr. Presidente N"ao havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) · --
Aprovada. 
o projeto vai apronmlgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre ·a mesa, re

querimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em eXercício, Sena
dor Ney Suassuna. 

Nos teiiDOs do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação-, para imediata discussão e votação, da reda
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 57, 1994, que apro
va o textQ do Acordo de A~~êQ:cia Jurídica Mú_tua _em._ ~..Jll® __ 
Penais. celebrado entre o Gõvemo da República Federativa do 
Brasil e o Govemo de República Oriental do Uruguai, em Monte
vidéu, em 28 de dez,embro de 1992. 

É lido e aproVado o seguinte: 

Sala des Sessões. 6 de junho de 1995.- Senador Vaimir 
Campelo. ' 

O SR- PRESIDENTE (Jooé Samey)- Aprovado o requeri
memo, passa-se à imediata apreçlação da redação imal. 

. REQUERIMENTO N" 866, DE 1995 Em diseu<SãO a redação fmal. (Pausa) 
Senhor Presidente, Não havendo quem peça a palavza, enceli'O a disatssão. 
Nos tetmos do art. 321 do Regimento lntemo, requeiro dis- Em vo!J:ção. 

pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda- Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-
ção final do Projeto de Decreto Legislativo n• 43. ·ele 1995. que lados. (Pausa) . . 
aprova o texto do Protocolo ao Tratado da Antártida sobre Prote-. Aprovada. 
ção do Meio Ambiente, adota.do em Madri, em 3 de outubro de · O projeto vai à promulgação. 
1991, e asainado pelo Brasil em 4 de outubro-de 1991. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, re-

Sala des Sessões, 6 de junho de 1995. _Senador Hugo Na-·' querimento que setá lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Sena-
poleão. ·- -- - dor Ney ~· . 

O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado 0 requeri- E lido e aprovado o segumte: 
mento, passa-se à iroedia!a apreciação da redação finaL REQUERIMENTO N° 864 DE .i99s 

Em discussão a redação fmal. (Pausa) ' 
Não havendo quem peça a palavxa, encerro a discussão. Senhor Presidente, 
Em votação. Nos termos do art. 321 do Regimento lnlerllo, requeiro dis-
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram j>ermanecer sen- pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda-

tados. (Pausa) ção fmal do Projeto do Decreto 'Legislativo n• 84, de 1994, que 
Aprovada. aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Arbitragem 
O projeto vai ã promulgação, _ _ ____ Comercial lntenaeional, concluída em 30 de janeiro de 1975, na. 
O SR PRESIDENTE ( Cidade do Panamá. • José Samey) -·Volta-se ã lista de · Sala des Sessões. 6 de julllio de 1995.- Senador Hugo Na-

oradores. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa- poleão. 

lavra pela ordem. . . O SR- PRESIDENTE (José Samey)-Aprovadoorequeri-
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Com a palavra. pela mento, passa-se à iroedia!a apreciação da redação final 

ordem. o Senador Eduardo Suplicy. . Em discussão aredação fmal. (Pausa) 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Pela ordem. Setn Não havendo quem peça a palavra, enceirO a discussio. 

revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs; Senadores, DO iní-- Em votação. 
cio desta Legislatura, V. Exa ~ Comissão de trabalho, pre- Os Srs. Senasiores que a aprovam queiram permanecer sen-
sidida pelo Sem.dor José Fogaça, para propor normas e um novo tados. (Pausa) 
procedimento sobre a fonna de se apreciar o Orçamento pelo Con- Aprovada. 
gresso Nacional. V. E~ :recebeu a Comissão e elogiou o trabalho O projeto vai à promulgação. 
do Relator. Desde então, as conclusões, que iroplicam na aprecia- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, re-
ção, pelo Congresso Nacional, das normas propostas em projeto querimentoqueserálidopeloSr.l0 Secretárioemexeteício,Sena
de resolnção ainda não fO<lllll (evades adiante, em que pese ter a dor Ney Suassuna. 
Mesa. de ambas as Casas. aprovado as sugestões apresentadas. Pa- É lido e aprovado o seguinte: 
rece--me, Sr. Presidente, que seria o caso de se convocar sessão do 
Congresso Naciooal, oolocar na Ordem do Dia esse projeto de resolu- REQUERIMENTO N" 865, DE 1995 
ção e fa= a desigDação da nova Comissão Mista do Orçamento. . Senbor Presidente. 

Estamos, sr: Presidente, com uma anomalia, uma vez que já _ Nos termos do art. ~21 do Regim.e~o Intexlw, requeiro dis-
está por findar o semestre, _que está por se concluir a apreciação da pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
Lei de Diretrizes OIÇamentárias. e a Contissão Mista do er,=en- ção final do Projeto de Decreto Legislativo n• 31, de !995, que 
to que existe ainda é a do ano passado.. · aproVa os textos do Acordo Referente aos V ales Postais e do 
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AcO:OO ~eferente aos Objetos Contta-Reembolso. que são os Atos 
OpciOilalS emanados do XX Congresso da União Postal Universal 
(UPI), realizado em Washington. em dezembro de 1989. 

_ Sala das Sessões. 6 de junho de 1995.- senador Hugo Na
poleao. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado o requeri-
mento. passa-se à hnediata apreciação da redação fmaL 

Em discussão a redação fmal. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavrn.. encexro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permariecer sen-

tados. (Pausa) . ~ 

Aprovada. 
O projeto val à pro!Dll1gação: ~ ~ ~ ~ ~ 

.. O SR. ~ENTE (José Samey) - Sobre a mesa, re
quenmento que ser.í lido pelo Sr. 1 o SecretáriO em eXetcício, Seria-
dor Ney Snassuna. . 

É lido e aprovado o OOguinte: -

Cardoso, durant.e reunião da Sudene, em Recife, no dia 19 de 
maio. Diante dos governadores nordestinos, Sua Excelência admi
tiu que· as taxas de juros "cobrndas atualmente são "escorcbantes"
palavras do próprio Presidente da República. 

O Presidente da República ressalvou. é claro, que está sen
do constrangi~ ã manter~ política de juros elevados para fazer 
freme ao ~quecJ.mento do consumo e para reter no Brasil os inves
tidores internacionais que, assustados com a débâcle mexicana no 
fmal __ do ano passado, pod~ aportar em outros países. 

-De todo modo, mesmo que levadas em córiSicieração as 
pondenl~ do Presídeote da República, o que se vê no Pais hoje 
- em função dos JU!OS altos - é um cenário caótico: industriais e 
comeiciaDtes ameaçan_do demitir oo mesmo já dispensando seus 
empregados, oo, o que é tão ou mais grave, pedindo Concótdata ou 
falência; o sistema banCário, em pâniCo, temerido ser engolfado 
pela quebradeira geral pcxque vê disparar ó~índioe da inadimplêii
cia;. a dívida píblica a crescer como bola de neve; e, para comple
tar, o desespero generalizado dos' que, acreditando piamente no 
Plano Real. foram às compras e hoje não têm como pagar as dívi
das CO!lliaídas • 

A sinlação é demasiado gl-ave, mas temos de analisá-la com 
SeJJbor Presidente, tranqüilidade e isenção. Não há dúvida de que os componentes da 
Nos tem:J.os do art.. 321 do Regimento Interno, requeiro dis- equipe econômica do Governo pensam estar agindo em defesa do 

pensa de pnblicação, para imediata diseussão e votilção; da reda- Plano Real. O que temem, acima de rude, é o retomo da inflação 
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1995. que que, como é do eonsenso geral. é a mais tOipe forma de concell!la
aprova o texto do Protocolo ao Tratado da Antártida sobre Prote- ção de renda. Mas a discordância começa a surgir quando se exa
ção do Meio Ambiente, adotado em Madri. em 3 de outubro de mina o remédio que está sendo ministrado para impedir a volta da 
1991, e assinado pelo Brasil em 4 de outubro de 1991. inflação e o tamanho da dose que está sendo aplicada. Em suma, o 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. _Senador Hugo Na-· -que se deve discutir, acima de rude. é o chamado custo social das 

. REQUERIMENTO N" 866, DE 1995 

poleão. ----- medidas anticonsumo., fator que aparentemente não está sendo 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado 0 requeri- coosiderado pelos técnicos do Govemo. 

mento, passa-se à imediata apreciação da redação fmaL Para os críticos. ena o Govemo por ter apenas um medica-
Em discussão a redação fmal. (Pausa) mento à sua disposição: a- taxa de juros; e erra. pelo exagero que, 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. ao invés de facilitar, acaba prejudicando o BrasiL 
Em votação. -~ Em artigo pnb!icado em O Globo, edição de 13 de maio, o 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen- Presidente da Confederação Nacional da Indústria. Mário Amato. 

tados. (Pausa) disse que o empresariado brasileiro, há um bom tempo, vem su-
Aprovada. portando uma das mais elewdas taxas de juros do mundo. Os ju-
0 projeto vai ã pro!Dlllgação, ""'· segundo Mário Amato; ao longo de toda a década de 90. fo-, 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) --Volta-se à lista de ram 'Um instrumento de utilização f:reqúente, e muitas vezes soli-

oradores. - - tário, no controle da inllação e na busca da estabilização econômica". 
O SR. EDUARDO SUPLICY _Sr. Presidente, peço a pa- Sr. Presidente. Sr's e Sts. senadores, a e)evada taxa de juros 

laVI.a pela ordem. · pmticada no Brasil prejudica não s6 industpais e comerciantes -
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palaVIll, pela os que produzem, enfun- mas tem um impacto altamente devasta-

oolem, o Senador Eduardo Suplicy. dor nas piÓprias contas do Govemo. Como IlÍilguém deseonhece. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pela oolem. Sem o_ Govemo é o maior tomador de empréstimos do Pais, já que, elia

revisão do oradoi.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores no iní- namente, capta recursos no mercado para pagar os seus tÍbllos que 
cio desta Legislatura, V. Ex" des4lnou Comissão de trabaiho pre- estão vencendo. E se consegue eolocar, hoje, eom facilidade seus 
sidida pelo Senador José Fogaça, para propor normas e um 'novo papéis é pon:jue aceíta pagar os juros que o propri.O Presidente cha
procedimento sobre a ÍOODa de se apreciar 0 Orçamento pelo Con- mou de "escorchantes". 
gresso NacionaL V. Ex• recebeu a Comissão e elogiou 0 trabalho Agindo assim, acaba-se retirando diDheüo dos mais fracos e 
do Relator. Desde então, as conclusões. que implicam na aprecia- pobres - empregados e empregadores - mediante a cobrança de 
ção, pelo Congresso Nacional das llOJ:IDaS propostas em projeto lDlpostos. e repassando boa parte dele aos investidores em títulos 
de resolução ainda não foram levadas adiame. em que pese ter a públicos: aos ricos.. em suma, sejam brasileiros ou estrangeiros, 
Mesa, da ambas as Casas, aprovado as sugestões apresentadas. Pa- bancos ou especuladores. 
rece-~ Sr. Presidente, que seria o caso de se convocar sessão do Estima-se hoje que, para cada oito reais anecadados pelas 
Congresso Naci~ oolocarna Ordem do Dia esse projeto de resolu- três es!eras adzoinis?ativas -- União, Estados e Municípios - um 
ção e fazer a designação da nova Comissão Mista do Orçamento. real S<.J'l gasto com JUIOs. ús pagamentos de jnros. em 1994, cor-

Estamos, Sr. Presidente,. com uma ano~a. uma vez que já responderam a R$20 bilhões, o equivalente a 4% do Produto inter
e~ poc ~o semestre, qu~ está por se concluir a apreciação da no Broto nacional. 
Lei deDrretnzes Otçamentárias, e a Comissão Mista do Otçamen- O Sr. Lúcio Akântara- V.Ex"mepermiteumaparte? 
to que existe ainda é a do ano passado. · · O SR. HUGO NAPOLEÃO -É com prazer que conoedo 

o aparte ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 
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O Sr. Lú<io Alcântara- Senador Hugo Napoleão, V. Ex' O SR.IRJGO NAPOLEÃO- Perfeitameute. 
traz à Casa, mais uma vez, debate sobre a questãO dos elevadosju- O Sr. Edison Lobão- Q_qU.e significam Rj3 bilhões? A 
ros que não só ocasionam grandes pertu.Ibações para a economia. FerroVia Norte..SuL que será, talyez. a principal ferrovia brasileira, 
mas também reflexos extremamente negativos para as contas pú- vai possibilitar um abraço no Brasil; no instante em que for con
blicas nos três Diveis, haja vista o endividamentO Cm que se encon- cluída., de Imperatriz, onde ela se encontra, até Brasília. Teremos, 
tram, de maneira geral. os Govemos Estaduais, Municipais e o portanto, a integração completa. a riquezâ ciieulando com essa fer
próprio Govemo Federal. Todavia, ressalta-me o fato de essa poli- rovia nova. Teremos a nova hidrovia, com o rio que senre a Çioiás, 
tica de juros elevados viga:a. há bastante tempo. Eu mesmo não me Tocantins, Maranhão e Pará. que não custa R$3 bilhões. E isso 
:recordo quando hoove jiros baixos. Çluando_ V. Ex'" falou sobre a afir- que o Govenio gasta por mês. Mas a quem serve, entãO, eSses ju
mação do Presidente de que os juros são escorcbante& e o :reconheci- ros altos. quando sabemos que nem aos banqueiros eles sexvem? 
IDeil1o que Sua Excelência faz desse fato, lembrei-me da visita (Jue o RCCentemeor.e. vi um: diretor do Bradesco reclamando da elevação 
emão Presiden1e da Associação Comer:cial de São Paulo, Guilherme dos juros sob o argumento de que, com essa elevação tão drástica. 
Afif Domingos, fez ao PresideDte João Fxgueiredo. S. s• levou ao ex- tão descontrolada, ele não tem tido tomador de recursos. de di
Presidente uma conta com o valor dos juros sobre uma determinada Dheiro, e os tomadores que aparecem não possúem garantia suE
quantia com o que o P.resjdente declarou-se estanecido, naquela sua ciente para sustentar o empréstimo solicitado. A conclusão a que 
franqueza mde às vezes; faloo uma daquelas frases de efeito e reme- todos estamos chegando é que juros elevados não servem a nin
teu um biJhete para o Ministro da Fazenda,. salvo engano o Mil:liStro guétn. Todos os economistas -fOia do Govemo reclamam de juros 
~ Galveas. Apesar de tudo isso, os juros ~ altos, com. altos. Porém. ~ os economistàs no Govemo, de todos os go
picos nos quais são mais elCvados ainda. E de se indagar se não_há de vemos - e o Senador Lúcio Alcântara acaba de mencionar um epi
fato ootro remédio parn. a economia. Emboza esses ministros perten- sódio CÇ)IQ- o Presicjente Figu~~ - praticam os juros elevados. 
çam a escolas diferentes.,. será que não é possível qu6-dêem outro tipo Cumprimento V. Ex• pela iniciativã. feliz que teve nesta tarde. 
de receita? Apcms conteução do eonsumo e elevação dos juros? Esta- O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço a colabornção 
mos em situação extremameDte difícil. que demanda talvez um tipo que V. Ex,& traz ao meu pronunciamento. Senador Edison Lobão, 
de criatividade no sentido de experimentar um tratamento diferente, um de nossos Colegas- não sei precisar agora exatamente qual foi 
porque, do coot:Iário, os efeitos danosos sobre a economia e sobre as o Senador- _disse_ que no Brasil_estamos praticando uma inflação 
contas públicas setão realmente ~veis. · · de _primeiro muOOo e ãdÕtando juros de terceiro mundo. Gosto 

O SR~ HUGO NAPOLEAO- Tem V. Ex• razão e tanto é sempre de atribuir a autoria a quem efetivamente a tem. mas real
assim que sabemos que os juros visam exa:tamente a contenção mente a minha memória está falha peste momento. Mas esta é exa
dos próprios estoques e, em última análise, do coDSUmo. Mas são . .- tamerite a verdade. 
efetivamente transferidos comõ custos operacionais das empresas O Sr. Emandes .ÁJ::Õ.orim- SenadOr Hugo Napoleão, V. 
que. por sua vez, os repassam. muna segunda linha, ao consumi- Ex• me concede um aparte? _ _ _ _ _ 
dor. Isso. Da!Uialmente, é uma situação~ que pode vir a gerar com- O SR.IRJGO NAPOLEÃO- Comprazer, ouço V.Ex'. 
plicadores inflacionários. O Sr. Emandes Amorim - Senador Hugo Napoleão. acho 

Sr.. Presidente: gostaria de dizer que, considerando que a di- importante esse pronunciame.nt.o de V. Ex•, px ser uma pessoa 
vida pública brasileiia era de R$75 bilhões, em janeiro de 1995, que é Líder do maior Partido aqui na Casa. Estamos, agora. pas
conch.Ji-se que agora, com juros de 4% ao mês, o Governo deve sando por este momento de mudanças na política mone~ com a 
estar pagando RS3 bilhões por mês ou R$!00 milhões por dia em ia· queslão da mudança na presidência do Banco Central. E importan
ros. Esse diDheiro que vai ser literalmente tonado na fogu~ mensal te que se discuta isso. Por ser leigo em assuntos eccm.ômicos, vejo 
dos juros com:sponde a quase metade dos R$7 bílbões empregados a necessidade de se .aprofundar a discussão em tomo desse assun
aolongodetodooano'~naáreadaSaúde,porexemplo. to. na hora em que o Presidente do Banco Centia.l vai execu~um 

Esses n~eros referentes aos gastos ·m.6c:Uos com juros ser- novo plano •. uma nova idéia e não, talveZ. a que está ai,. a que le
vem para demonstrar, de forma c.lant e indesmentível. a necessida- vou os juros à alturn.._TiV"e oportunidade de :.ouvir dó presideDte 
de de refonn.as urgentes. O Brasil só podexá acabar com essa dlvi- que está- saindo sobre a sua dúvida se elevava o juro crescente a 
da, que cresce sem parar, â. medida que o Governo consiga .aneca- patamares menores. Essa a dúvida de um presidente de um banco. 
dar mais do que gasta, a fim de que possa pagar o prio.cip31 da dí- Imagine, nós, Senadores, que na sua maioria -"não temos conheci
vida. A refonna constitucional que om estamos desenvolvendo vai meDto profundo na área econômíc3.. Seu discurso, portanto? vem 
contribuir para o ÍIID. desse descalabro. numa hora opOrtUna. Sendo assim. penso que seria i.Iriportante qUe 

O Sr.Edison Lobão-Peiinite-me V.Ex•um aparte? a Comissão -de Asstiii.ios Econômícos ~uma subcomissão 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com prazei', ouço V. Ex& para analisar profuiÍdamente o destino que essa política monetária 
O Sr. Edison Lobão - Penso que procede muíto bem que terá daqui por diante e, tam.bé.lll, para que possamos saber o que o 

V. Ex•, como Líder de um grande Partido, que é o_nosso Partido, Govemo vai trazer a esta Casa em termos de propostas. Queremos 
venha à tribuna para se juntar a todos aqueles Senadores que, em ter ciência do que nós, Sen3.dores, podemos fazer para saber se o 
semanas anteriores, t:rntaram. dessa questão de fiiOOament.al impor- novo Presidente do Banco Central, Sr. Gustavo Loyola, é a pessoa 
tância para a vida econômica e social do Brasil. Nã_o temç,s sido ~s _ indi~. ou_ se_'? Presidente da República terá que indicar 
ouvidos aqui neste plenário por parte do GoYmlo Federal. no que ~ma outra pessoa para dirigir esse projeto que diz respeito à con-
diz respeito às taxas de juros. :Muitos de nós já reclamaram isso. dução da política monetária no-P~s. incluiiy.lo a política dos juros. _ 

Com a autoridade de Líder que V. Ex' tem e txazendo, por O SR. HUGO NAPOLEAO -A sugestão de V. Ex' é ex-
escrito. o discurso -para que 6 teiiJ.a~ que é técnico, seja trafitdo com trem.am.ente tempestiva- e oportuna. Penso atê que deveriamos, em 
maior profundidade, estamos agora na esperança de que possa ser conjunto, procurar o Presidente da ComissãO de Assuntos Econõ
a sua voz, em nosso nome, ouvida pelo Govemo Federal. Três bi- mícos para fazermos essa sugestão. 
lbões de reais é a conchi~ a que chega V. Ex• sobre os gastos do _ A prop6sito do aparte de V._ ~·.lembrei_~me de uma COireS

Govemo com os juros que ele próprio paga por conta -da sua dívi- pondêD.cia que recebi em miDha ·residência. Era Uma oferta de pa
da interna. gamento de um doS cartões de crédito- o qual, aliás, eu não havia · 
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solicitado- já com. ·a -cobrança da anuidade ou da taxa de inseri- cos escolares, tudo o que é raro é caro, evidentemente, o dinheiro, 
ção, no valor de 60 reais, e O aviso embaixo de que os jUios c:Obr.i- tomando-se escasso, passa.a ser emprestado, rePassado pelos ban
dos seriam de 18%. Veja V. Ex• que, para uma inflação de pouco cos numa situação de maior dificuldade. Aí. os juros são realmente 
mais de 2%, os jlros de 18% são absoluta e rigorosamente incem- elevadíssimos. 
patíveis com a realidade bmsileiJ:a. Na medida em que pára de funcionar a roda do consumo, 

Sr. Presiden!e, estudos recentes da FJESP mostiam que o começa o desemprego. Temendo -perder o emprego, as pessoas 
BI3Sil está praticãndo a quarta maior taxa anual de juros do mun- deixam de comprar em favor de uma poupança que p::xierá socar
do. Na época do levantamento, no início do mês de maio, estavam rê-las mais adiante. E assim se marcha rapidamente para a recessão. 
os jJros em tomo de 64,8%. O primeiro lugar da lista ficava com a Esse é, sem retoques, Sr. Presidente, o (}uadro que se vê 
Rússia (242,36%), o5egund0 oom a Turquia (72,0%) e o t=iro hoje no BrasiL ~ 
com o México (71.5%). A Rússia teve sua econOillia destruída -de- Sabemos tcxlos que a política monetária brasileira precisa 
pois de 70 anos de socialismo, a Turquia enfrenta guerra cont.ra os de austeridade para que possanios chegar. poc f:tm, à estabilidade 
curdos e o México fói quase a.nãsa.do pela baucanota no ímal do dos preços. -Estamos conscientes também--de que o Brasil precisa 
ano passado. oferecer juros mais elevados dos que os praticados no mercado in-

Qual é o problema tão grave quanto o desses países q-.;.e c::st.á temacional, caso queira .itralr investidores do exterior. Sabemos. 
sendo enfrentado pelo Brasil? Segundo os-integrantes da equipe 1giia1.Dierite, que fórça.ril -a eleVaçãO -de eStoques e, conseqüente-
econômica. ele se chama inflação. - mente, desaquecem o conSUmo. 

Os juros altos no Brasil são, pela 6ticá dos principais agen- ~ No entanto, -ch-eiOO::~e agorà a um patamar no qual os danOs 
tes do Govemo na área ecOnõr:i:rica, portaittõ; a prinêíp3.raima. com · pOdem ser mais significativos do ·que os ganhos. -
que se deve combater a inflação. No entanto, vejamos quem está Naturalmente, o país toma essa atitude de juros elevados 
sendo mais atingido hoje por esse petardo dos juros elevados. para atrair os investimentos externos, os investidores estrangeiros. 

A primeira vítima ã.cabou sendo o consumidor, qUe, acredi- Com isso, obviamente, seduZidos pelo valor de boa remuneração 
tando no PI~o Real, foi às compras e se endividõU e viu as presta- de seu capital eles inveSl:em. No entanto, parece-me que não tem 
ções escaparem do seu controle. Para homar esses compromissos, investido com. prazos mais longos, e sim. a prazos curtos, o que 
muitas vezes acabou tendo de contrair novo einpréstimo. com passa a ser extremamente danoso. 
agiotas. E assim marcha celeremente para a insolvênci3. pe"ssoal. Apesar de recODhecermos que os juros altos induzem à OOs-

0 segundo elo fraco dessa cadeia é o coméi-Cío~ Na medida ~-ou à ~o de investimentos ex temos, por outr() lado, causam 
em que vêem minguar sua receita, em· decorrêi:t.cia dOD.ümiro cres- os males a que acabo de me referir. 
cente de inadimplentes, os comen::iantes Dão têm como pagar seus. ,# O Sr. Edison Lobão- Permita-me V.Er. um aparte? 
fomecedores. ou seja. as indústrias. Para honrar suas dívidas, têm ______ C?_~· HU~_ ~~POLEÃO- Con~? aparte _a V. J?x•., 
que se soconer dos empréstimos bancários, -pagãn.do juros inlpa- com prazer. 
gáveis. Ou então não vão aos bancos e nem pagam às indóstrias, o O Sr. Edison Lobão -· Senador Hugo Napoleão, esse é um 
que é leirivel. outro ponto fundamentaL O investidor extemo Dão acredita nnma pc>-

A seguir vêm· as indústrias. Caloteadas pelo comércio, por Iíticà ecoD.ômica que pratique juros dessa natureza. Qualquer investi
sua vez,. não podem pagar os seus fÔIIl.ecedoreS de matéria-prima. dor eXtemo sãóe-que essa é uma -p:>Iítica conjtlimmil. eVei.uual. e só 
E fogem dos bancos, cujos juros, agorn, chegam ã. ser superiores senre para desorganizar o mercado. Pagar 18% de juros não significa 
até mesmo aos dos agiotas, como denunciou a revista Isto it que cumprir uma taxa bancária, e sim faZer com que o Banco-neste~ -
circulou na última semana do mês de maio próximo passado. tmta-se do Banco Centtal, já que este confisca 90% do dinheiro- tor-

No ÍJ.Dl da flla estão os fomecedores de matérias-}mmas, ne-se s6C:b da empresa que solicita o empréstinio. Quando se tem que_ 
que não têm como emj>un;u: adiante o calotç. • . _ _ _ pagar 18% a alguém, na vettiade, esse alguém está~ se ~ sócio 

Ora. Srs. SenadoreS, à medida que perde cliellies, espanta- da sua empresa. O juro normal é toleráve~ nnma milação de 2%, 
dos com os jtuÕs. o Coi:nerciante vai tentar, no" desespero, recupe- pode-se-PagarZ.S% ÕU3% ao mês. zpas 18~ é~umachaque. 
rar sua receita. Para isso, eleva o preço à vista de suas mercado- O SR. HUGO NAPOLEAO - E verdade, sobretudo se 
rias. E não consegue vender. Mas se. porventura. çonseguir ven- compararmos a nossa taxa de juros com a taxa de juros normal~ 
der, estará forçando a inflação par.1 cima. Além do mais, os juros mente pr.Uicada no mercado fmaneeiro intemacional Os juros pr.Ui
altos são contabilizados como custos operacionais. repassados cados neste PaíS são vultosíssimos. Segundo a expressão do Presiden
para os preços. para o consumidor e o resultado é o mesmo. Essa te da República, ''os nossos juros são-rig~ es.coi'cllaril.es.'' 
exa, ~a observação que eu fazia há pooco tempo, resPQDdendo ·o Sr. Romeu Toma- Permita-me V. Ex• um aparte? 
o aparte com que me honrou o nobre Senador Lúcio Alcântara, do O SR. HUGO NAPOLEÃO- Ouço V. Ex" com praur. 
Estado do Ceará. - - - -- --- O Sr. Romeu Toma- Senador Hugo Napoleão, desculpe-

Nesse embalo. os bancos passam a temer pela insolvência me por iil.tei:tompê-lo. Estou ouvindo, com muita atenÇãO, o s-eu 
de seus tomadores de empréstimos. sejam eles pessoas __ fisicas ou pronunciamerito. que trata de um asSllilto de vital importância para 
jurídicas. envolvidos todos pelo vendaval dos juros ãltos. Ame- a sittJação econômica do País. Tenho convezsado com alguns em
drontados, temendo serem arrastados juntos, deixam de emprestar. presários. COnsidero louvável a posição de V. Ex a, ao trazer a este 
Aliás. é interesSanti-riotar que OS bancos, no Brasil, DOs .. úi.tiinOs Plenário a situaçãO real dos nossos juros; numa macroanálise, V. 
anos. haviam desaprendido sua principal tarefa, que é justamente a Ex• nos mostra a situação da nossa ecõnomia. O que me leva a 
de emprestar dinheiro. Viviam das aplicações na chamada•"cir.m- aparteá-lo é a preocupação em relação ao fato de que os empresá
da fmanceira". Com o Plano Real, pexderam receita e tiveram de rios, sobrecarregados de e,stoques boje- em alguns setores não se 
voltar a emprestar. Mas agora, passados apenas onze meses, :re-- faz mais leasing, acabou a venda a crédito e os juros são altos para 
traem-se de novo. Acrescente-se o fato de que, com o ccmpuis6rio fmanciai" os estoques -. estão buscando o empréstimo internacio
elev~ não dispõem de dinheiro, que, sendo raro, passa a ser caro. nal através da Resolução n° 63, com jUros intei:nacioriais, e os -ban-

O compulsório está em torno~ 90%:. parece qUe o gOverDo cos que operam neSse- D:iercido estão corisegtiindo realizar alguns 
tenciona reduzi-lo em alguns índices. Como aprendi desde os ban- empréstimos. Esse fato pode, no futurO:-irazer dificuldades no se-
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tor cambial. porque esses empréstúnos entram-e saem em dólar, 
acompanhados, é claro, dos juros que serão pagos, bem mais bai
xos do que os cobrados intemamente. Amanhã isso poderá trazer 
alguma dificuldade para o equih'brio da balança. Desculpe tê-lo in
terrompido, mas vejo com muita aflição vários segmentos Cm São 

que é ocupada pelo Sr. Niy Suassuna, Suplente de Se-
cretário. 

Paulo decidindo-se por essa alternativa. _ 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Tem r.iíão v.·r.x·. creio· que. 

Durame o discurse do Sr. Hugo Napoleão, o ~· 
Ney sl«is.Sima, Szplé~ _(}e S«rerário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada ~lo ~r. _Lucídio Porte/la. 

foi extremamerite opomma a observação que acaba de fazer, atê por- O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portel!a)- Concedo a pala-
que V. Ex" acabou de citar. o leasing, por exemplo, está em vias de SU· vra à Senadora Marina Silva. 
pressão,ascomponhiasde fàdoringquepassaram aexistir,emfuDÇão A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Prommcia o seguinte 
justamente da questão-do giro do mercado, também estão suaunbindo disctll"SS- Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
neste instante. Além da ptit.ica de juros ahos, o que se verifica tam- gostaria de fazer um breve comunicado a respeito de uma nota jor
bém é o problema das medidas tomadas para cercear o crédito. ualística divulgada onrem no Correio Brazi]jense e uma manche-

Desse modo. realmente, pode-se encaminhar para uma. si- te publicada hoje no cademo internacional do mesmo jomal. 
mação mais difícil. As duas publica~.s abordam conflito envolvendo as fron-

. Os encargos Ímanceiros. repetídós, OOiiitituem CõmpoDente -tell3.s boliviã.na e brasileira, para onde tropas bolivianas estariam 
importante do custo da produção e pexpassam toda a Cadeia produ· sendo ~Im~Sferidas, em função da presença de btasileims no IJllli!icipio 
tiva. As taxas elevadas penalizam a produção, na medida ei:n que de Cobija. que fica próXimo aomunlc:ípio brasileiro de 1hasiléia. 
eleVam o custo e resiringeni a ofeita. Isso é Sem dúvidã inflacionário. Tive o cuidado de entrar em contato coril o comandante do 

Era essa, justamente, uma das conseqilêncías que ~ü estava Bátalhão do ExércitO- responsável p6r aquela área -do Estado do 
abordando há pouco tempo: exatamente a questão do repasse dos Acre. Segundo informações colhidas junto ao comandante não ba~ 
custos operacioOais paia o consumidor, o que, em última análise e veria essa movimentação, pelo :alenos não com o c:aráter que foi 
instância. gera igiJJU,m.en~ a _inflação. _ ammciado no joma1 desta Capital. 

Do meSmo modo, na medida em que a remuneração dos pa- Hoje, pela manhã, tive oportunidade de participar de uma 
péis toma-se por demais atraente, é com.preensíve1 que os capitais audiência do Embaixador da Bolívia, Jaime Baltasar, com o Plesi~ 
desviem-se da produção paxa mera especulação. Já vivenciamos dente Samey. ~vei e5sas preocupa_ç&;s ao embaixador boliViano, 
esse tipo de problema por um tempo, aliás tempo-demasiadamente e, segwido o que me informou, estaria oconendo realmente uma 
longo e descobrimos que. no futuro, quando crescer a demanda. não movimentação das tropas que ficavam no Município de Guajam
teremos prcxiução, porque não se investiu. Situação, rePitO. já Vista! .... mirim para Cobijã, ali próximo à área de Brasil.éia, mas que IÍão 

Um outro fator negativo é o endividamento píblico. Juros teria a conotação dada pelos jornais. -
altos elevam o serviço da dívida do Governo. que, em deCorrência, E também, segundo ele, houve rea.lm.ente uma reunião en
pressionam o déficit público e ger.un expectativas nefastas SObre o volvendo militares da Bolívia em Titicaca,. onde foi tratada a ques
comportamento futuro da inflação. - _ -- tão do abandono em que se encontram as fronteiras bolivianas, 

O Govemo, pOr tudo que alinhei aqUi, precisa repeosar sua que não c-ontariain com a presença do Estado.~ autõri~ boli-
política monetária. -- viãnas; portanto, insistiram na necessidade de um reforço na área 

Na verdade, a queda no consumo almejada pelos técnicos de fronteira. - _ _ 
do Governo, para evitar um repique inflacionário! v~~ natuiai- _Mesmo assin::t. tive o cuid.a.do de pedir às autoridades milita
mente. Não em necessário decretar medidas restritivas ao crédito, res do Estado do Acre que nos manteJJham infOIInados se, porven
nem manter os juros altos. Segundo o articulista Aloysio lSionêli, tura, essas denúncias estiverem-Iialm"ente acontecendo confor:me... 
do jornal Diário do Com~ráo &.Jndústtia, ?$.estatísticas trios- menciona O -referido jornal. 
tram que os consumidores~ endividados na euforiã do Plano Real. :Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de alertar. inde-
viriam a reduzii suas compras naturalmente. . pendentemente de este fato ter e&a conotação pu Dão, para a situa-

Além disso, segundo Biondi, o comércio, pelo seu lado, es- ção dos ~e~s que vivem na Bolívia. situação esta que precisa 
tava com estoques excessivos no iDíclo do ~· vítima que foi da ser pensada pelas autoridades htasileiras. Não podemos coo.timlar 
mesma euforia do consumidor nos primórdios do Plano ReaL Esse a fazer vista grossa ao que se refere a esta questão. Há alguns 
estoque reman~e frearia o ritmo lias indústriaS: ·- anos, a Comissão Pastor.il da Tena,-atlavés das-Lideranças ligadas 

Finalmente, Sr. Presidente, um terceiro fator apontado pelo à Igreja Cat6lica., mais especificamente- o Bispo D. Moacyr Ore
jornalista do Diário Comércio & Indústria é a ~cia de chi, fez um levantamento e. já àquela época, dava conta de que 
boas safras, que têm servido para manter estáveis os preços dos existiriam 12 mil fainílias de brasileiros ma:ando em território bo
alimentos, ao mesmo tempo em que criam perspectivas pata que livi~o. pr6ximo de Brasiléia. Essas familias- Saíram do Brasil em 
os agricultores assegurem a sua renda. ~ _ fimção de uma política de central.ização de terras DO Estado do 

Por tudo isso, é hora de reverter a situação. E necessário redu· Acre na década de 70. Empresários pecuaristas do Sul do País 
zir a taxa real do jlro básico da economia.. E. do seu lado, o Governo compraram os antigOs serfuga.is nativõs, obrigaildo que mi.lb.ares e 
rem de cortar gastos, apressar a venda das empresas que sedio repas- milbares de faniílias, ou fossem para a periferia viver de subem
sadas à iniciativa priVada e controlar efetivamente os gii.Si.OS_das_ esta- prego, ou se retirassem do B:rasil e adeD1rassem as matas bolivia~ 
tais. Com as refomias estruturais. podemOs têr um Estado enxuto. efi- nas, para poder continuar suas atividades na exlração da bot:racha 
ciente e superaviiário, que aplique as suas dispéilibilidãdei nos Seiores e da castanha. 
sociais, iiidispensáveis à tranqtlílidade e ao -OOin-estar sociaL É um problema grave, porque a grande maioria dos brasilei-

Eta o que tinha a dizer. -- rOs que ali vivem são meios-cidadãos, porque. muitas vezes, são 
Muito obrigado. punidos de forma inj.tsta. Essa é uma operação muito delicada que 

. precisa ser tratada no campo da diplomacia, pois envolve dois 
países irmãos, vizinhos. Entretanto, não podemos admitir que fi~ 
lhos da nossa Pátria sejam obrigados a morar em tet:r3S estrangei~ 

Durante o discurso do Sr. Hugo Napoleão, o Sr. 
José Sarney, Presidenre, deixa a cadeira da presidência, 
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gadas às Ciências ExafaS-, no sentido de iOm_aT áS aulas mais inte~ 
ressantes. Nós, que somos professoras,- sabemos muito bem o 
quanto é difícil dar uma aula muitas vezes com a penas "cuspe e 
giz", como chamamos. Com algumas inovações. com alguos te
mas que podem vir a ser do interesse da noSsa juventude, unla sala 
de auJa se transforma num laboratório de idéias e de perspectivas 
para um futuro melhor. Paxabenizo V. Ex' e agradeço pela oportu· 
nidade do aparte. 

A SRA. EMILIA FERNANDES - Agradecemos o aparte 
e salientamos também a conotação que V. Exa deu à sessão espe
cial realizada no dia de ontem. referente ao assunto, quando procu
rou lransmitir a todas as autoridades presentes, aos jovens e aos . 
Senadores o sentimento que devemos dar a essa causa. 

Somamo-nos à ídéia daqueles que acreditam que o resgate_ 
da vida deste planeta passa essencialmente pelo resgate da cidaàa
niá dos seres deste planeta. 

Por isso, entendemos que somente no momento em que di
minuirmos a pobreza, a miséria, tirarmos as pessoas que moram ao 
longo das estradas, embàixo de viadutos e ponr.ês, concede!ldO
lhes condições de vida digna. poderemos transmitir valores da so
brevivência, dos cuidados necessários com a sua. Vida e c_om a vida 
dos seres que lhes rodeiam. 

_terras. Os proprietários podem continuar morando na 
área. Entretanto, é proibido cometer qualquer tipo de dano 
ao meio ambiente, como .desmatamento, caça e pesca. 

Isso 6 muito significativo. mas --estaiD.os encootrarido proble
mas. S-fs e SrS Senadores. ffá déiiúncias, iDClusive, em órgãos da 
imprensa. de que está faltandO uma participação mais efetiva do 
Governo em tennos de fiscalização, de acompánbamento, de es
clarecimento, de execução de programas que visem à valorização 
daquela área. 

É importante ressaltar que, apesar de todos os problemas., já 
foi cõnfu1riado que a mata nativa desse trecho de área de preserva
ção ambiental cresceu _graças a um esforço conjunto das comuni
dades e das entidades envolvidas. 

Podsso. neste dia~ éstamos a4ui pedindo aos Poderes Púhli· 
cos constituídos que dêem uma maior atenção a essas áreas, não 

·apenas para salvar o que já está-se perdendo - os rios que estão 
poluídos e as matas que estão desaparecendo -. mas. acima de 
tudo. para Salvar o que ainda precisa ser salvo. 

Recordandõ O RiO Grande~ CoriCIUiremos acres~~cfo:-

_Nativo é o que brOta livre, 
Na terra que lhe gerou". 
-· canta Jorge Nicola Prado. É a vida que se vis-

----lumbra na neblina das manhãs frias; é o canto -livre da 
passarada na mata nativa e que enfeita com seus vôos 
graciosos o céu do Rió Grande. 

Senadçn Marina Silva, há exemplos IJ!UÜO gra!ificantes no 
Rio Grande do Sul Temos monitores ecológicos, alun9s de 1 o e zo 
Graus, que já realizam esse trabalho de maneira constante, não 
ape.nas de limpeza de arroios próximos a suas escolas, a Suas mo
radias, a seus baiiros pobres, mas também de conscientização de 
um maior número de pessoas. - Esta é uma passagem de um livro de uma escritora mineira 

Porto Alegre. hoje, a capital do nosso Estado._ está-se apre--__ .. que vive no Rio Grande do Sul. Tal escritora nos lembra: 
sentando como a capital ambiental do Mercosul. 

Nesta seiDalla, palestcantes, pessoas de_ düerentes países li~ 
gadas à área - nossas lideranças. estudantes. professores - estão 
em Porto Alegre trabalhando pelo fortalecimento cada vez maior 
dessa idéia. · -

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores. temos também, aa 
nossa região, na fronteira oeste do Rio Ornnde. -um exemplo tíj>íCo de 
amor e de triunfo da vida que gostu!amos de deixar aqui registrado: 

A águia chilena, o berçário de garças, os marre
cos, o jacaré.-do-papo~amarelo, o bando de bugios. a gra· 
lha picaça, as cóxilhas iesplandecentes fazem parte do 
vasto-território da Área de Proteção Ambiental do !bira
puitã (AP A do Ibirapuitã), situã.da a 500 quilômetros- a. 
oeste de Porto Alegre. · 

Os 318 mil hectares da AP A - área seis vezes 
maior que a superficie do município de Porto Alegre - -
incluem pedaços dos territórios de Alegrete, Rosário do 
Sul, Quaraí e Santana do Livramento. 

A exuberante mata nativa, porém. foi derrubada. 
incendiada, e árvores de mundos distantes foram ga
nhando a preferência dos homens dos pagos. E os ani
mais e pássaros sentem-se refugiados "na terra que lhes 
gerou"; acuados. expulsos para mais longe. mais longe. 
restando~ lhes. a cada instante. menos abrigo. E a prima
vera para mUitOS e Um -~nho inaiiiigível. 

E sem a· cobertura flore~. partículas da terra vão 
desagregando da 'querência, petdendo-se lá longe. mor· 
rendo de saudade do rincão, onde jamaiS hão de voltar._
Ficando para trás o esqueleto descarnado. igual a tantoS 
solos do mundo. em que a esperança está sepulta num 
areia! imenso. 

E a vida que brotava dos banhados? Vida que de-· 
sapareceu, quando drenaram os banhados, levando mais 
um pouco da alma gaúcha. ''Os pântanos são a juvenb.lde 
da terra". lembra Jacques Perret E secando os nossos ba
nhados estamos envelhecendo muito depressa nosso chão.· 

Criada em 20 de agosto de 1992; a APA do lbira· 
puitã contém um dos mais represeJJtativos ecossistemas Os pâritanos "estãó secando e oS rios ~do envenenados. O 
do Pampa. A Área de Proteção Ambiental mescla cam- I.JUC está sendo feito pela vida que nele brota? 
pos, trechos de mata nativa. riachos. sangas e banhados.· . N~ 9-o Rio Grande do Sul queremos alertar as nossas auto-· 
Na sua região de abrangência, existe faUna e flora varia- ridades. dizendo que os quero-queres, sentinelas dos pampas, pas
da e de singular significaçãO e riqueZa, q-Ue está sendo sam nO-céu gritando, alarmados por ver os intrusos em toda parte, 
estudada pelo InstiOJto Brasileiro do Meio Ambiente e destruindo a querência. Assim como a autora do Grande VIlão da 
Recursos Nattnais Renováveis (IBAMA). Natllreza. Ortênsia Murádas Dapena. dizemos: gritem quero-que-

Esta área, sn e Sxs. Senadores, é a segunda nllllor do País, ros~ gritem até o dia em que a nossa insensatez OS· silenciar para 
sempre, silenciando-nos também. 

perdendo apenas para a APA da Serra da Mantiqueira, entre Mi- Antes que isso aconteça. Sr. _Presidente. sn e Srs.. Senado-
nas, Rio e São Paul~. que possui uma área de 402 mil hectares. res. quero reafli'IIllU' o-nossO-compromisso de que, apesar das dife-

A Area df. Preservação Ambiental é uma. uwd&.<le renças regionais. econômicas. ideológicas, culturais ou sociais. so
que busca a convivência harmônica e;are_ as populaç:õe:s _ mos todos habitantes do mesmo planeta e o futuro da vida sobre 
nativaS e o meio ambiente. A AP A se diferencia de re- .ele depende de _cada um.~ de todos n6s. 
servas. ecológicas p\1r.;!ue não impliCa de~ proprbção de' - Mi.! i to (!brigada, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella)- Concedo a pala- cete militar, a revista Veja coutou, sem ser contestada.. como o 
vra ao nobre Senador !ris Rezende.(Pausa) Governo se preparou, desde março, para enfrentar eventual greve 

Concedo a palavta ao nobre Senador Antonio Carlos Vala- dos petroleiros, que só êcl.odiria.. porém. no fmal de abril. N"ao 
dares. (Pausa) houve, no período, interesse em evitar a greve. Pelo contrário: nos 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduaxdo Suplicy. dois meses, o Governo juntou reservas de combustível. Procurou 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Proouncia o se· multinacionais nos Estados Unidos e Inglaterra. paia conlratar téc· 

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e nicos capazes de substimir os possíveis grevistas. Um ex-:Ministro 
Srs. Senadores, ne~e instante, deve estar __ havendo a n_egociação revelou que o Governo agiu junto à Justiça. do Trabalho para ga
entre a Federação Unica dos Petroleiros e a Direção da Petrobrá.s rantir decisões COntra os grevistaS. Um Ministro admitiu o tetroris
em sua sede no Rio de Janeiro. mo de Estado contra a greve1

'. Não são palavras de um petista, são 
É importante que essas negociações oCorram-sob um espíri- palavras de um Ministro. Há a situação de que o Ministro Bresser 

to de reconstrução visando à hannonia, visando à P'ssibilidade de Pereint, um socialdemocrata. afll1D.3. que vai demitir 80 mil funcio
as partes, aprendendo com esse movimento de reivindicação -que nários; soma-se a ele, infelizmente, o meu ex..ahmo. Sérgio Cuto
durou praticamente um mês, chegarem a um entendimento fmtífe-- lo. anunciando que vai demitir 40 mil funcionários da Caixa Eco
ro e duradouro. Sabemos que as razões que levaram os trabalhado- nômica Federal e fechar não sei quantas agências, e o Ministro da 
res à greve foi o fato de terem acreditado nas_ palavras daqueles Fazenda dizendo que será preciso fechar agências do Banco do 
que realizaram negociações com oS petroleiros. no caso, o pt6prio Brasil, demitindo 400 mil funcionários. Soma-se a isso, mais apo
ex-Presidente Itamar Franco. o MinistrO-Ciro Gomes, o Ministro sentadoria ameaçada. através de um conluio semelhante. em que, 
Detcfdio Gomez e o .Superintendente Adjunto da Pélrobrás. O Ere- falsamente. se colocou a Previdência Social como falida. quando o 
sidente eleito Fernando Henrique Cardoso discordou dos termos Tribunal de Contas da União demonstrou que havia um supexávit 
do acordo. Mas ele havia sido realizado e os petroleiros acredita- de mais de R$ 1 bilhão. Tudo 'isso mostra que estão Criando um 
ram na palavra do Govemo. Mais tan:le, passados diversos meses, quadro de terrorismo no Brasil, no qual a imprensa. infelizmente, 
em função de nãó ter Sido cumprido o acoroo, em 3 de maio, bou- tem participado, colocando traços negros na situação. Diante disto. 
ve a decretação da greve que só veio a ser concluída dqxris da me- só podemos imaginar a forma pela qual foi centralizada nas mãos 
diaçlio entre os lideres de todos os partidos no CongreSso Nacio- do Presidente da República a condução da greve, tomando impos
nal. &se documento contiDba alguns itens- conforme registro fei- Sível qualquer tipo de recurso e conversação, de vez que foi a últi
to na última sexta-feira pelo Senador Jader Baxbalho? Líder do ma instância. Ao invés ôe o Presidente Fernando Henrique Cardo
PMDB. e também pela Senadora Marina Silva- propondo que, se so vir reafirmar publicamente seus compromissos. o de seu Gõver
bouvesse o COIDfllomisSO de revisão das demissões e-nãO-mais o ,..·no? o de seu Ministério e o da Presidência da Petrobrás, fizeram 
parcelamento do desconto dos dias panldos. além da retomada de com que os petroleiros parecessem inimigos da Pãtria; fizeram 
negociações sobre os temas econõmicos - o que justamente está com que parecesse também que o recurso de qualquer categoria à 
ocerrendo hoje·-, os trabalhadores voltariam ao trabalho. E havia, greve seria um ato de tei:rorismo, quando, na realidade, i greve 
no seu rmai.. um apelo por parte de todos os líderes, Senadores e hoje não passa de uma prática de legítima defesa da vida e da dig
Deputados, representando praticamente todos os partidos, inclusi~ n.idade dos trabalhadores. Gostaria oe aproveitar esta oportunidade 
ve aqueles que dão suporte ao Presidente Fernando Henrique Car- - o meu aparte jã vai longo - no sentido de colocar o meu ponto 
doso, para que houvesse o cancelamento das demissões. de v1sta pessoal a respeito dos descaminhos que o Governo im.pri-

·0 Sr. Lauro Campos - Senador Eduaroo Suplicy, V. Ex' miu a .Ssa greve. E um dos seus ebjetivos não declarados 6. obvia· 
me'JlCID]ite um·aparte'? mente, o de ate:rrorizar prof~. funciooários e todos os demais 

O SR~ EDUARDO SUPLICY- Com muita honci., Sena- trabalhadores do Brasil. no sen_tido de que represálias semelbantes:t... 
dor Lauro Campos. · . . , . , como a presença militar. demissão de funcionários e trabalhado-

O Sr. Lauro Cauipos - Senador Eiluaroo Suplicy, reaJ. res, seriam os instrumentos usados pela infeliz democtacia que se 
mente chegamÕs a uma situação de terra arrasada. Cf devemo fez implanta hoje neste País. ' . 
questão de preparar, dentro de sua casamata, todos os passos.que o SR. EDUARDO SUPLICY- Prezado Seoador Lanro 
culminaram nessa fracassada greve dos petroleiros- Hoove, sim,. Campos, passados os momentos m.áis difíceis, peiiso que seja a 
uma vitória de Pirro para o Govemo que planejou e, desde novem- hbra de o Presidente da República., Fernando Hemique Caxdoso, 
bro. do ano pissado, conduziu orquestradamente o processo que inclusive do Presidente da Petrobrás, Joel Remló, do Ministro das 
não poderia deixar de .resultar nessa greve. Utili:zou-se de instru- Minas e Energia, ·Raimundo Brito. mostrarem que desejam ver 
mentos tal qual a imprensa distorcida, com uma visão teacionâria este País reconstruído, com direitOs pãra tOdos e. em especial, para 
e unidimensional do processo. Passou por cima dos direitos alcan- os trabalhadores. • 

çados e albergados pela Coustituiçiio Federal de 1988, o âireito de Ainda. na última sexta-feira, 0 Ministro da Casa Civil Ció-
gre':'C. ~ do que isso, parece-me que, entre outros objetivos não 
declara: dos. c;ssa greVe' visou desmoralizar 0 ex-Presid~ Itamar vis Cãtvalho, dizia que o Govemo iria Ser duro coin oS pCtroleiros 
Franco; uia fiO de cibelo- seu foi 3.Il'3Ilcado para selar-se com ele e que iria demitir a muitos. Hoje. o Presidente da Petrobrás, segun-

do a imprensa, mostiava-se mais generoso e coDi disposição de 
um compromisso que-pedia a eSpeta dos- petroleiros,. um pouco de anunciar o cancelamento_ de divetsaS demissõeS -antes realizadas. 
calma para que não pertilrbassem o !ndice de preço. sagrado, para 
que suas reivindicaÇões- salariais não pusessel:n ein risco o Plano 
Real. que deixassem para depois, pois suaS reivindicaÇões seriam 
atendidas •. Acompanhei.' com preocupação. o andamento desse 
processo. Passo a ler um trecho do artigo "A gueaa do Petróleo,· 
de um dos mais imparciais. mais- .autênticOs jomalista.s deste País, 
Rubem Auvedo Lima,.publicado P!'IO Correio Brazi6ense. de 
segunda-feira, 5 de junho. que diz: "Em reportagem de.capa, que 
exibe montagem de foto do Presidente da Repíblica usando ~a-

Lembro-me de que, Senador Lanro Campos, o ~o~ 
sidente Fernando Henrique Cardoso é um bODlem que. certo dia. 
foi afãSiado de suas atividades e proibido de lecionar na Universi
dade de São Paulo, permanecendo quase dez anos afastado das 
funções de professor. de pesquisador daquela Universidade. Vol· 
tou e praticamente ViVeu um bom tempo -como que exilado, de
poiS. finalmente, passou a exercer outra vez os seus clireitos políti
cos como cidadão e como professor neste País. 
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Uma pessoa que passou por essas cD:cunstâncias deveria ter 
a disposição, de fato, de ser um homem da mediação, um homem 
compreensivo, no momento em que se precisa reconstruir a rela
ção com os petroleiros. 

O outro exemplo é o do próprio Presidellle da Petrobrãs. Na 
sexta-feira, conversei com o Presidente Joel Renn6, quando ainda 
estavam se realizando as assembléias de trabalhadores. Mencionei 
a ele que houve um documento assinado por praticamente todos os 
líderes dos partidos no CongressO Nacional, solicitando que a Pe
trobrás não apenas revisse, mas que, p::rr ocasião dessa revisão, 
cancelasse todas as demissões. Lembrei ao Presidente Joel Renn6 
que ele mesmo havia sido um dia afastado da Petrobrás. como, de 
fato, está aqui registrado neste documento, datado <!e 2 de julho de 
1990. quando ele recebeu um oficio do Sr. Celso Cardoso, Chefe 
da Divisão de Pessoal do Serviço Executivo da Administração· 
Central da Petrobrás, dizendo: 

Comunicamos a V. Ex ... que. em face da aOJal conjunOJra 
econômico-fmanceira da empresa. está rescindido seu coD.trato de 
traOalho, a partir desta data.. Em conseqüência. fica-v. sa- aqui há 
um trecho um pouco apagado- mas. na última linha. está escrito: 

"Solicitamos comparecer ao Seace, no-dia 11 de 
julho de 1990, ãs 10 horas, para providenci3.r a homolo-
gação de seu distrato e recebimento dos direitos decor
rentes da rescisão contratual, motivada por momentânea 
situação da companhia". 

dade- porque não dizer o Estado brasileiro- também os tivessem. · 
na medida em que se resolvesse um conflito de forma civilizada. 
por inteliilédio do diálogo e, da negociação, numa relação demo
Ciática Cmtre Governo e iraba1hadores. Foi muito bem lembrado, 
ainda há pouco, que na época do Presidamo Tancredo houve um 
a~rdo para que os petroleiros demitidos em 1983- eram mais de 
trezentos- fossem anistiados. O Presidente Tancredo Neves veio a 
falecer, mas o Presidente Samey cum.priu esse acordo anistiando 
todos os demitidos. Ao compararmos o processo politico daquela 
época com o de hoje, e:r.1 de se esperar que houvesse uma brandura 
ou uma relação mais democrática--entre o Estado--e -os trabalhado
res que, pelos motivos de sua categoria,- entram num Jiocesso de 
greve e, em alguns momentos, de con:front.o com o Governo. Mas 
o govem.ant~ poderia usar de sua autoridade, não com mãO-de-fer
ro, para resolver adequadamente os problemas _e não_ fazer o que 
fez, o que muito me entristeceu. Além de delnitir petroleiros, foi 
feito tódo um processo, Senador Eduardo Suplicy, para atetrorizar 
os trabalhadores, pois incluiu-se Da lista dos demitidos funcioná
rios antigos que tinham uma ação exemplar na empresa. no sent;ido 
de fazer os outros terem medo ao pensar da seguinte f~::se o· 
fulano, que é um .funcionário eXemp1ãi-~ foi demitido, quanto mais 
eu que sou atuante, ativista sindical. PortaiJto, é todo um processo 
que aboo:únamos e que espero - para que o nosso País não fique 
com essa mácula - venhamos a conigir. Para isso devemos nos 
colocar inteinmiente à disposição do trabalhadores para tentar me
diar uma saída que seja satisfat6ria aO co.qjmt.o da cate~ e, acima 

Ou seja,. o Presidente Joel Rennó foi demitidO da Petrobr.ís de OJ.do, que seja satisfa.tóiia aos novos -tempos de democracia que 
no dia 02 de jt•Ibo de 1990. :muitos profeisammas, ua ptátíca, nãoefe#V&n. MuitO obrigada. 

Relembraudo-lhe esse fato, ele me disse: "Mas, poslerior,.- O SR. EDUARDO SUPUCY- Agradeço, Senadora Ma-
mente, fui contratado para ser o Presidente da Petrobrás". Ao que rina Silva, o aparte de V. Ex:r. 
eu disse: ''Maior razão tem, ainda. V. sa para ser mais generoso, Gostaria apenas de salientar algo muito interessante.. Co
poiqUe não haverá possibilidade de todos os petroleiros voltarem à nbeci mais de perto sindicalistas, líderes da FUP, do movimento 
empresa como'presidentes, pois este é um cargo que, por defmi- - dOs petroleiros nesses dias. E pude observar, nos ~tos ~ 
ção, pode ser de apeDas uma pessoa". Antonio Carlos Spis, engenheiro, coto. os demais que participaram 

Acredito que diante daquilo que V. Exa mencionou, Sena_- da coordenação, como Aderaldo, caldeireiro, Presidente do Sindi- _ 
dor Lauro Campos. cu seja, o fato de o Presidente Itamar Franco cato dos Petroleiros áe Cubatão, que são-pessoas que haviam se 
ter realízado um eulendimento com os petroleiros, o jornalista Rui destacado pela qualidade, responsabilidade de seu trabalho profiS
Azevedo Lima. que se encontra em plenário, retratou à Veja, na sionaL ~essas circunstâncias. tomaxam-silíderes, dirigentes: sindicais. 
sua prim.eüa página, o Presidente FemãD.dO Henrique Cardoso- ______ E muitç interessante co_mo os petroleiros nonnalmente_es~ 
com o capacete de uró. ~tar. como se estivesse todo imbuído de c_olhem para serem seus dirigentes- agori(ameaçados de punição 
ser o homem~ ferro, um presidente duro com os petroleiros. - exatamente aqueles que foram extremamen~ zesponsáveis, tia-

E a reportagem da Veja, desta semana, sobre os petroleiros, balhadores exemplares. Portanto, são pessoas.que mom1mente es
indica, com objetividade, que os petroleiros têm uma remuneração tão em excelentes condições de liderança. 
que, em absoluto, é exagerada. Mostra suas duras col1dições de Foi importante o Presidente dã Petrobr.is ter recebido o Sr. 
trabalho. de responsabilidade; mostra, também. como operadores e Antônio Carlos Spis. Onlem. o Sr. José Lima, Superiritendenle de 
caldeireiros, com oito, dez, doze anos de trabalho, recebem uma Recursos Humanos? disse ao Sr. Antônio Carlos Spis que o mesmo 
remuneração que, de maneira alguma, é exagerada para a respon- estava s~!ldo aguardado hoje na Petrobrás como Presidente da Fe
sabilidade, exercício e competência exigidos para as funções que deração Unica dos Petroleiros. Isso signifxca o reconhecimento da 
exercem. Isso está numa rep::lltagem da revista Veja:- ã qual foi Petrob!'ás por aquele que foi escOlhido por seus pares para exercer 
realizada após a greve. Esse fato é muito interessante porque há a representação e a liderança dos petroleiros. 
que se reconhecer que não houve exagero ria demanda dos petro- O Sr. Antoirlo Carlos Valadares- PeDllila-me V. Ex:r.um 
leiros. Infelizmente, a revista Veja só destacou esse aspecto na re- aparte? 
portagem p6s fm da greve. O SR. EDUARDO SUPUCY- Coucedo o aparte a V. Ex' 

Mas gostaria de ressaltar que esta é a hora de construção.- O Sr. Antonio C::arlos V abdares -Senador Eduardo Su~ 
A Sr- Marina Siva- V. Ex• permite-me um aparte, nobre plicy. com relação a essa greve da Petrobrás, alguns ensinamentos 

Senador Eduardo Suplicy? têm que ser levados em conta. Em primeiro lugar. devemos assina-
O SR. EDUARDO SUPUCY- Pois não, nobre Senadora lar que uma greve de pessoas responsáveis, como são os funciooá.-

Marina. Silva. rios da Petrobrás. não pOderia redundar, de maneira alguma, na 
A sr- Marina Silva - Parabenizo-o, senador Eduãroo Su- 1Uebra do nosso palrimôoio, confOJ:Illi foi aventádo pelo -Governo 

plicy. por estar debatendo a questão, até poltllle.reconheço o em- . •la;, .lo deslocou forças militares do Exército. sob a alegação de 
penho que V. Exa tem feito desde o .inicio do processo da greve, , !e -iam proteger o patrimônio da Petrobrás e garantir o retomo 
no sentido de abrir as negociações para que os petroleiros tivessem :. ~'> ~ 1cionários dessa empresa à produção D.OI:IDal.. Não aconte
ganhos do ponto de vista das suas reivindicações, mas que a socle- "!bra-quer ' apregoado pelos mais x:adicais do Govemo. e, 
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por outro lado, a greve lem!iuou Dllo por meio de imposições de- O SR. EDUARDO SuPLICY- Pois não, Senador. 
ettrentes da força militar, mas sim atravéS de uma negociação pa- O Sr. JoSé Eduardo Dutra - Nobre Senador Eduardo Su-
cífica, da qual participarun lideranças partidárias do Senado e da plicy, acredito que o epis6dio da greve doS petroleiros vai servir 
Câmara. que aconseDlaram os ~os da Pet:robrás a retoma- para o aprofundamento de algumas constatações ~bre uma série 
rem ao trabalho, o que eles fiZeiaDL de questões relacionadas _à sinceridade, maior ou menc:n-. do Go-

Mas uma grande lição flCOII para os servidores não s6 da vemo Federal e de algumas forças políticas.. Em primeiro lugar, no 
Petrobrás, como de todas as estatais: em fmal de govemo, nenhum que toca ao Governo Federal, este tem abordado, com muita ênfa
acon:lo deve ser feito, como aquele aqui discutido, inclusive por V. se. o que chama de acabar çom a hexança varguista _ainda existente 
Exa e por mim, e reafmnado pelo ex-Uder do Govemo do Piesi- no Bmsil Assim o faz parn jlstificar seu processo de privatização, 
dente Itamar Franco. Senãdor Pedro Simon. Efetivamente,. houve argumentando que aquele ciclo nacional desenvoh~_ime~ esta
um entendimento. No entanto, esse acoo:lo não foi Cumprido, con- ria esgotado etC. No entanto, a meu ver, no que diz respeito à he
forme ficou evidenciado não só através da Petroirás, mas também rança varguista mais nefasta aii:Lda existente na legislação bras:ilei
através de assinaturas do Ministro de Minas e Energia da época e ra, que é exatamente a questão sindical e trabalhista, que pevê po
pelo Superintendente da Petrobrás. que era o preposto pua as der n01'Dl3.tivo à Justiça do Trabalho, a existência dos juízes elas
questões trabalhistas. Senador Eduardo Suplicy, fica a grande li- sistas, o processo de julgamento de greves, que sempre são julga
çãO para' todos os trabalhadores do Brasil: nenhum acordo pode ser dos ilegais -já. sabemos, de antemão, o resultado dos julgamentos 
feito na democxacia brasileira em final de govemo, porque o seu - o Governo Dão move uma palha e continua a insistir em sempre 
sucessor não o cwp.pre. ritesmo·que sejã- da mesma cozrente parti- ajuizar dissídios toda vez que snige uma greve em setor estatal 
dária. Ê lamentável que iSso aconteça em nosso Pals. As autorida- T,Jm segundo aspecto diz respeito à sinceridade que devemos ter 
des públicas deveriam merecer a confiabilidade Dllo ape113S pelo quando diversas fozças politicas se manifestar.lm n.Sse penodo, 
doalmcnto, mas pela sua pnlpria pelavta- Por outro lado, é preciso cobrando o cumprimento da lei, entendendo que o cumprimento 
que a equipe do Govemo, que apregoa que as privatita.ç:ões nos se- da 1er é o presSuposto do estado de direito, em todos os discursos 
tores da edu~. da Segurança píblica, da saúde vão merecer que ouvimos nesta Casa e através da impreDSa- Vemos que a 
maior atenção da Administração Pública. teDha um pouco de cui- maior oo menor êofase da cobtança do cumprimento da lei depen
dado com essa propaganda massiva.. Nesses anos de Petrobrás no de do interesse de quem está expondo a opinião. Existe mesmo 
Brasil. qual foi o dinheiro que ela ammcou do Pais, a ponto de a uma lei_ aprovada pelo Congresso, sancionada pelo então Presi
educaçio ser prejldicada e Dllo existir saldo no Brnsil e a seguran- dente da República, Itamar Frulco, que até agora não vem sendo 
ça ser um ponto fiaquissimo da A<lmini=çiio Pública? A Vále do CIDllprida pelo Governo do Senhor Femando Hemique Ca.iloso. 
Rio Doce vai ser privatizada. o dectetojá foi assinado peloGover-.... Refiro-me à Lei da Anistia-e V. Ex .. fez referência. a um dos que, 
no. Desde 1990? a Lei das Privatizações existe e· eStá em vigência. em tese, seriam beneficiados com esta lei- aprovada par.a. benefi
Mais de 200 empresas já Íotml privatizadas. inclusive a Usina de ciar os demitidos do Governo Collor, que procedeu a uma série de 
Volta Redonda. Mas a educação e a satíde no Brasil melhoraram? demissões em empresas estatais. de servidores públicos, sem a me-
A questão da segw:ança, no Brnsil, é uma tnmqililidade P"" as nor justificativa ou qualquer estudo. O Dr. Joel Rennó é a prova 
nossas famílias? SãO essas as indagações que façO,_ Senador Supli- maior de que sua demissão foi infundada. bem como tantas culras. 
cy, diante da con:ida que hoje existe no nosso contmente. do sopro Ele voltou. quando da substituição do SeDhor Presidente da Repú
que veio dos Estados Unidos para a denocada das nossas empre- blica., na condição de Presidente da Petrobrás. Ele. que havia sido 
sas estatais e o surgimento de uma nova filosofia: a ~xib_ilização demitido pant o bem do serviço público, estava entre os quase 40 
do PSDB DO seu progr.una, para se parecer mais cilm: o. PFL. e. mil demitidos. Existem outros milhares de trabalhadores salvos 
deste, DO sentido de abrir as suas portas pam uma futma fusão, que pela Lei da Aoistia, mas até hoje o Governo Fernando Henrique
seria até mais coerent~ entre o Progctma dO ~OB. hoje flexibili- não cumpriu a lei,. absorvendo_ esses trabalhadores. Vejo uma pro
zado, e o programa .,.,.me do PFL ao kmgo da sua vida partidãria. . funda demonstração, ao mesmo tempo. de descoohCcimento e de 

O SR. EDUARDO SuPLICY-A~ o ~· Sena- preconoeito, quanto às mahlfestações de greve. As manifestações 
dor Antônio Carlos Valadares, que bem assinala as dificuldades imputavam ãs lideranças sindicais a responsabilidade pela greve, 
por que passa o Presidente Fernando Henrique Cardoso com res- acusando·as de radicais. de atacar o Governo Federal, cabendo
peito à natureza da aliança que realizou com o PfL e o seu prÓprio lhes pôr um termo à greve. É um descoohecimeniO. um preconcei
partido. . . :· to julgar os trabalhadores responsáveis pela situação, eoquanto ci-

Apesar de todas as dificuldades doS últimos 30 dias, há dadãos, particularmente os da Petrol:ris, uma categoria tão escla
muitas lições a serem tiJ:adas dessa greve. Os ptóprios petroleiros recida. não teriam condições de, por si só. decidir a justeza oU não 
serão os primeiros a examinar em que medida devem cu Dão fazer de uma greve, estaní:io subordinados à vontade de uma cu de outra 
acor:dos no final de governo. liderança sindical. mais ou menos radical Eu citaria, finalmente. 

Muitas vezes Dllo se pode escolher a data dos aconlos. O uma outra manifestação, feita por parte de algumas lideranças po
Govemo Itamar Franco assumiu compro'missos com diversos ou- líticas. nesse episódio da greve, que consideramos extremamente 
tros segmentos,. que forn.m. homados pelo Presidente Femando importante. Para justificar a condenação à _greve, alguns Uderes 
Henrique Cardoso, haja vista o que aconteceu com a Raytheon políticos procuravam- apresentar os chamados altos salários dos 
para o Projeto Sivam. Foi assinado esse compromisso ainda na se- petroleiros. Surgiram,- então, diversas ':'~S: um Salãrio de 
mana passada. R$1550; outro de R$3000. Natuxalmente, esses salários foram 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- Eu me referi a aco:tdos compazados com o salário mínimo. -com a média que ganha um 
que envolvem interesses dos trabalhadores. não sobre aco.-dos com trabalhador brasileiro. SuipreODde-nos que políticos respoosáveis 
rmalistas, com o Siva.m. · . por essã. explosão social e por esse salário ~ aviltante te

O SR. EDUARDO SuPLICY - De qualquer mane!Ill, o nbam feito ta! comparação. Na vezdade, dever-se-ia compar.n- o 
que se espera de um governo, ainda :qWs em se tratando da conti- salário dos petroleiros da Petrobrás com o dos empregados da Bri-
nuidadedaquelequeoprecedeu,équehonreapelavradada- tish Petroleum, da Standard Oil. da Texaco. Dessa foana, seria 

O Sr. José Eduardo Dutra-Pennile-me V. Ex"um aparte? possível estabelecer comparação mais justa, reConhecer que esses 
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salários estão de aconlo com o grau de responSabilidadiC de esPe- é mantida na sua maioria por pequenos produtores inteirãiileD.te 
cializa.ção desses trabalhadores. Fmalmente, essa greve serviu para descapitalizados. Nesse julgamento apressado. esquece-se de que 
trazer à tona algo que já vem sendo inclusive objeto de debate nes~ _o subsídio_ à agriculOJ.ra é uma prática mundial. por tratar-se de 
ta Casa: quem manda no Governo, o PSDB oo-o-PFL? A manifes- -uma aiividade de sacrifício paza·quem produz.. mas indispeilSável 
ta.ção feita por diveiSOS parlamentares do PSDB, no sentido de en- para a sociedade que dela se beneficia. O restJltado cruel desse 
contiarem uma solução negociada para essa questão da greve, aca- preconceito é trina absurda inversão de responsabilidades, pois no 
bou batendo com o endurecimento demonstrado pelos liberais do fmal quem acaba pagando o subsídio à sociedade é oi agricultor, 
PFL. Na realidade. eles tentaiam adotar ou a.dotazam. com relação obrigado que é a pagar caro pelos Imanciãmentos e a receber bara
.i greve, a postura de que não podia haver negociação, de que teria to pelos seus produtos, em função dos preÇos n:úniinoS-aviltados. 
que quebtar a espinha dorsal do movimento sindical btasileiro. Ontem, neste Plenário, o SeDa.dor !ris Rezende lançou o seu 
Tudo acabou prevalecendo de acordo com a orientação dada. infe- alerti -sobre o_ chamado "efeito dominó que está aContecendO no 
lizmente,,por parte do GOverno em relação â. greve dos petroleiros. País. como conseqüência da crise na agrici.Iltu.ta. Ele denunciou o 

O SR. EDUARDO SuPLICY - Senador José Eduardo crescimento do número ~ mumcipios da região Centro-Oeste que 
Dutta, agradeço as suas ponderações. O rigor à lei não é o mesmo já decretaram estado de emergência diante da queda de 40 por cen
quando se fala no respeito à lei e à Justiça. como no caso dos pe- to na arrecadaÇão, e alertou lambém para a queda de 60 por cento 
troleiros. nas vendas de máquinas agricolas e no consumo de fertilizantes e 

V. Ex' bem salientoo a comparação~ remuner.IÇão doo pe.. ootros iosumos. Oulro fato alannante foi registiado hoje pela Ga
troleiros com pessoas com o mesmo grau, nível profJSsional e es- zeta Mercantil, ao mostrar que em São Paulo a indústria de ferti
pecfa!ização. Se compar.rimos os salários dos petroleiros nossos lizantes já está enfrentando uma iDadimplência ~ 240 milhões ~ 
com os dos Estados Unidos. da Europa.. dado que o nível de renm- reais. São evidênciaS.-que mostram o quadro crítico que estamos 
neração médio é bem superior, vamos encontrar diferenças signi- vivendo, em decoJ:rencia da iricapacidade dos agricultores para 
fica.tivas. Mesmo comparando a reDJWleiação de trabalhadores, quitar suas dívidas. o que os coloca fora do mercado de aédito. O 
com igual níyei de responsabilidade e especialiuç:ão de wtros agricultor não paga. não compra. não investe, e isso cria um círcu
segn;1entos da economia, como no setor metalúrgico e na indiístria. lo vicioso que atinge todos os se tores da atividade no im.erior. 
em geral. a remuneração dos trabalhadores da Petrobrás está com - O Senador Iris Rezend.e defendeu, em seu prommciamento 
um nível relativamente menor, tendo sofrido uma deterioração sig- de ontem a consolidação da dívida passada e a sua conversão em 
Dificativa no 'Último ano, mesmo se se levar em conta que. em equivalência/produto, com vencimento prorrogado por cinco anos. 
maio de 1994, o índice eta da orde.m de cem. em seteD:ibro de cim- Creio -ser esta uma soluÇão de -bom-seD.so p3ra aliviar as tenSões 
to e sete, e, depois, de cento e treze; desde então, peiirianeceu nes- .. que se-multiplicam por esse país afora. e para permitir que a agri
se nível, mesmo com a inflação. Acredito que a negociação que cultura se reorganize para garantfr a sua participaçãõ no Produto 
hoje está desenvolvendo-se na Petrobr3s, com os petroleiros, possa Interno. nas exportações e no equihOrio da moeda. O acordo que 
levar em conta tc:xlos esses fatotes. Esperamos que agora a lição está sendo buscado hoje entre governo e parlameotares deve ter 
apreendida seja para todos os lados e nãó apenas paiit. os petrolei- em vista que o pais está prOOuzi.ndo uma safra recorde de 81 mi-
ras, como quen=m ai &uns. Ihões de toneladas, com gtaD.Cies efeitos positivos no abastecimen-

Em o que tinha a di=:, Sr. Presidente. to interno e na renda das exportações. Apesar das crises e das in-
0 SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portela)- Con=lo a pala- compreensões. a agricultu:ta não tem fahado ao País. Creio ser im-

vra ao Senador Carlos Beze.t:ra. (Pausa) perativo. por isso, que não lhe falte apoio para continuar cumprin-
Concedo a palavxa ao Senador Mauro Miianda. (Pausa) do seu grande papel no equi)lOrio social ~'toda a NaJ;ão. 
Concedo a palavxa ao Senador Emandes Amorim. (Pa.isa) Eri o que tinha a dizer_ 

Con=lo a palaVta ao Senador ADionio Çazlos Valladaies. Muito obrigado. 
O SR. ANrONIO CARLOS V ALADARES (PP-SE.) - O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mr.)- Sr. Presiden-

Sr. Presidente, Solicitei a transfexência da minha inscrição para a ie, S~ e Srs. Senadores, no dia deiessete de maio do COireD.te ano, 
próxima quinta-feira. realizou-se nesta Casa importante reunião coin -a presença de se-

Muito obrigado. nhores Governadcm:s, SetU!dores. Deputados e Reitores do Centro-
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella)- Os Sxs. Senado- Oeste. para discussão preliminar~ um plano ~ desenvolvimento 

res Mauro Miranda, Carlos Bezerra e Emandes Amorim enviaram auto-sustentado para a região. 
discursos à Mesa. para sexem publicados na fonna do disposto no Diante da crise fmimceira por que passa a União e em face 
art. 203 do Regimento Interno. -da experiência passada e recente do País em matéria de projetas 

S. Ex-s serão atendidos. regionais, discutir 11m plano de desenvolvimento regíonal soa 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB.(l().)- Sr. Presiden- como anacronismO- Já existiu a Soperintendéncia do Desenvolvi

te, Sr-& e Srs.. Senadores. autoridá.des econômicas do Govemo, li- menta do Centro-Oeste - SUDECO, extinta durante o Governo 
deradas pelo Ministro da Fazenda, Dcutor Pedro Malan, estio "'u- Collor de Melo. criada pam essa tarefa. A Sudeco faa institulda 
nidas esta tarde colb. representantes da Frente Parlameotar da precip1amente para pensar e projetar o desenvolvimemo regional 
Agricultura para encontrar soluções defmitivas para as pendências Não é meu óbjeiivO-fazer a(}Ui uma avaliação dessa institui
que restaram das á1t.imas negociações relacionadaS -cOm o aédito ção. Uma verdade, no entanto. deve ser afmnada: o Pais, o Estado 
agrícola. Os avanços conquistados até agora devem ser creditados (pie não programar seu desenvolvimento com visão de médio e de 
à sensibilidade do Presidente Fernando Henrique Catdoso, que re- longo prazo condena-se a viver um empobreced.oc dia-a-dia, sem 
solveu assumir pessoalmente as decisões~ e graças a isso for.un ga- perspectivas e sem ideais; desperdiça a força e o dinamismo de sua 
tantidos os fimmciamentos para. a próxima safra, com a adoção de população; reduz sua ação a mera resposta às contingências cria
uma taxa de juros suportável para a ativida.de rural. das por agentes ex temos e intemos, geralmente descompromissa-

Em toda essa qoestio do ~ agrl_cola. há um ponto im- dos com o progresso da coletividade. 
portante que não tem sido lembrado. Condena~se sumariamente o Também não pretendo defender a volta de organismos re
subsídio para uma atlvidade econômica carregada de riscos, e que gicinais de planejamento. Os Estados, graças à sua estruturação e à 
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capacitação de seus recursos buman~. têm c_on<?~-~ -~-c~~~r balho na aquisição de prédios. e reformas suntnosas. para suas ins-
e liderar iniciativas que visem aOCreScimClllo locaL talações. _ _ _ ___ _ 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. a concepção de um Em Rondôoia assistiu.:se o escândalo da compra de um ho-
plano de desenvolvimento para o Centro-Oeste, engendrado pelas tel, 0 hotel Floresta, em valores superfaturados. seguido c!e suntuo
lideranças políticas locais,. que conhecem as necessidades e as po- sa reforma. Depois se derrubou o prédio para a construção de no-
tencialidades das regiões e das populações respectivas, é obriga- vas instalações.. -
ção impostergável de quem. pelo voto, recebeu a responsabilidade Gastou-se diDheiro para comprar o hoteL 
de a.dmi.nistmr a coisa pública. Gastou-se dinheiro paia reformar o hoteL 

No caso, a proposta insere-se no amplo contexto das ne- Gastou-se dinheiro para destruir o hotel. 
cessidades da região e está em consonância coni a-manifestação Gasta-siàiDheiro para constrUir de novo._ 
positiva do Sezilior Presidente da República explicitada a este Se- Mas este abuso com o dinheiro público~ é privilégiO-da 
nador durante recente encontro. Justiça do TI3balho naquele Estado. 

É font de dúvida que o Centro-Oeste tem unia popli:Iação la- Vem ao conhecimento que em Alagoas também se repete o 
boriosa. empreendedora,. mas em grande parte desassistida ~-ser- procedimento. 
viços e de infra-estrub.lra. cuja oferta cabe ao Estado proporcionar. o Tnõunal Regional do Trabalho comprou um hotel de 
Possui grande variedade de recursos naturais. materializados na quatro estrelas em Maceió, ~formou. Comprou ~tro hotel quatro 
fauna, na flora, nos rios, em santuários ecológicos, érii ~erras agii- estrelas, está reformando. , 
cultiveis. Esses recursos não podem peiill3lleCer expostos à depre- Çómprar hotéis, e reformar, para instalações suntuosas, 
dação, por ausência de presença e de ações govemamentaís que virou uma regra em que es_coa-se milhõeS de Reais do orça-
disciplinem e favoreçam o progresso da população. mentO di União. 

Uma grande e alvissareira. vocação do Centro-Oeste é sem Tudo em nome da Justiça do Txabalbo. 
sombta de dúvida a agricultura. No entanto, quanlO produto agrl- Srs.Senadotes: __ _ _ 
cola se perde nessa região por falta de condições de armazenanieJl- _ ó d.imensionamento dos recursos destinados à Justiça do 
to e por falta de uma adequada infra-estrulllra de tr.msporte! N'ao Trabalho não está compatível a realidade OIÇalllentária btasileira. 
se trata de CO!lSUUir cariss:imas auto-estiadas, mas simplesmente Permite que abusos desta ordem sejam cometidos. . 
de estradas vicinais e de estradas-tronco que permitam comunica- Nos demais segmentos a regta genU é o aperto dos CIDtos. 
ção e tráfego fácil e seguro com os centros urbanos. _ Na Justiça do Txaba.lho é o desperdício. 

As hidrovias Anguaia-Tocantins e Madeira-Tapãps são . . Juizes classistas, dezenas de assessores. estrulll!liS paralelas. 
exemplos de singular :ímportância e de baixo aJsto que poderiam e,.~ Na realidade um v~xdadeim desperdício de recurso& para a 
deveriam ser viabilizadas e prestariam iD.calculáveis benefícios à prestação de j.Istiça que pOde ser f~da com. a estrum.ra. do Po-
produção agricola de vários Estados. . der Judiciário, attavés de Varas i'Ióprias. 

Estude da F AO indicou que o Brnsil precisaria produzir . Por trás de toda eSta pamfemália, o que remos ó uma 1egí>
cem milhões de toneladas de grãos para satisfazer apenas à ptÓpria lação ti3balbista de todo inadequada a realidade brasileira de hoje. 
demanda. Hoje. próduz perto de oitenta n:i.ilhões de t.Qn.~ladas e Uma legislação que cumpriu seu papel. mas que hoje situa
exporta quarenta por cento desse montante. Esses sinlples dados se como um entrave ao desenvolvimento. 
demonstiam o tamanho da demanda inlema reprimida em matéria Temos como exemplo da inadequação desta legislação, a 
de grãos. O País tem condições ambientais e de solo para supri-la. questão rw:a1,. aonde os ].XOprietári.os esvaziam as fazendas de seus 
Tem condições de produzir cento e cinqüenta milhões de tg.r:1eladas moradores. para não peiDerem o dire~to de propriedade. e com isto 
de grãos. com participação significativa do CeDtro-Oeste. Mas po- acumula-se a pressão das favelas e periferias urbanas. .. 
líticas acanhadas vêni desapimando os proputçres. esvaziando os Onde o trabalhador: rw:a1. pa13. sua aposentadoria. depende 
campos e assoberbando aS cidades com habitantes pobres, desas- de procedimentos de um patrão, cuja siniação sócioeconomica não 
sistidos e esfonieados. se distingue muito da do tràbalhador. "\ 

O esforço dos :representantes do Centro-Oeste no sentídõ_de Umpatião que termina não cumprindo com os compromis-
apresen.tar um plano de desenvolvimento traduz uma _ini~tiva de . sos que a lei lhe impõe. e expulsa o trabalhador: da área It1I3l. 
fundamental impo.rt.ân.cia para a região. . . - - . E o trabalhador temrina. sem a aposentadoria que deveria 

No próximo dia sere de junho, haver.\ Dova reunião das li- ser dada pela UDião, inde{>Oildenlemente de qualquer contribuição 
der.W.ças regionais nas dependências do Senado Fedetal. para anterior. Porque se há um compromisso que o Govemo Federal 
continuar o txabalho de sisrematização e compatibilização das pro- deve homar, é a condição di,gna da velhice de quem ocupa o terri, 
postas do plan.o. Não queremos nos omitir, queremos 1?_3rticipar, t6rio, impondo no témt.6rio a presençi Cã." soberania do Biasil. 
colaborar com o Governo central. criando horizontes para a con- Senhoxes, estamos assistindo a discussão de refon:nas.cons-
quista do progresso~ a partir do desenvolvimento das E_Otencialida- _ .titucionais. 
des do Centro-Oeste. _. Para aprovar estas reformas. que até_ agora resumem-se _ao 

Estamos convencidos de que, superada a presente fase de encaminhamento da venda do patrimõnio nacional para. fazer ca!Xa 
clifiaJldades econõmicas vividas pelo Brasil. novo surt~ §e ~se~- destinado a pagar jJros da dívida intema. o Govemo tem afumado 
volvimento deverá ocorrer. O CentrO-Oeste -qUer preparar-se para . que sem as reformas não se filllla a estabilização da mOeda. 
esse evento.. Este é um momento histórico que não pode serdes- Quero dizer que ãs reformas estrutm:ais".uão t.emúnám neste 
perdiçado. Precisamos nos unir sob o ideal de uma utopia ainda azremedodereformacon.stiblcionalqueestáemandamento. 
não presente, mas que tem tudo para tomar-se realidade no Cen- Sem as ref0llll2S estrutw:ais. a mera transferêlicia da perda 
~este. havida em nossa ecooomia. da inflação para os juros altos, não 

Era o que tiDha a dizer! terá qualquer solução. 
O SR. ERNANDES AMORil\f (POT-RO.)- Sr. Presidell- o Brasil legal precisa adequar-se ao iliasil real 

te, s:r.; e Srs. Senadores, uma das questões que tem chamado a No Brasil real temos milhões de trabalbadores rurais que vi-
atenção da opinião pública é o festival de gastos da Justiça do Tra- vem Uma interdependência feudal com os proprietários. 
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Mas queremos negar o Brasil real, ao invéS de admiuistrá-lo 
em sua realidade. 

Então, no Bruil legal temos uma legislação trabalhista e 
fundiária que expulsa os agricultores das propriedades rurais, pelo 
temor de os proprietários peiderem a propriedade. 

No Bruil real temos milhões de trabalhado= desemprega
dos, cuja única dlance de sustento é a atividade informal. prestada 
a pequenos empreendedores. que pooco se diferenciam destes tra
balhadores, em cult:w:a. em capital em estrutw:a e organização. 

Mas queremos escondec esta realidade, e fazemos leis pata o 
vir a ser, ao invés de leis pata a realidade. Então. no Bruillegal temos 
uma série de obrigaçi5es ttabalbistas que inibem qualquer empreendi
memoprodutivo desenvolvido por um cidadão CODlllli1, que Dão
por traz de si uma estnm= inserida completamente no mmado. 

. Temos que- eD.frentar estas questões.. e deixo este registro, 
para o início de uma :reflexão desta Casa. 

Estamos no limiar do terceiro milênio, e se convivemos
com modemas tecnologias de computadores. satélites. e projetes 
gruidiosos, também convivemos com populações que agora estão 
ainda deixando condições tribais, populações que demandam as 
áreas despovoadas, populações que vivem relações de trabalho de 
todo diferenciadas da modernídade. 

~ao aQianta ímgir que "temos uma justiça do trabalho, para 
assegurar o cumprimento de leis incompatíveis a nossa realidade. 

EMENDAN'l 

Dê-se ao arL 8" a seguiDt.e redação: 

"Art. go O senador: deve registrar diariamente sua 
presença nas sessões Plenárias ou nas reuniões das Co
missões de que seja membro, cabendo-lhe:" 

·Julificação 

A presente emeD.da objetiva compatibilizar a redação com o 
novo processo de funcionamento da Instituição que prevê dias al
ternados para Plenário e reunião das Comissões. 

Esta emenda está interligada com as demais que apresentei, 
devendo ser analisados em conjunto. 

. Sala das Sessões, 6 de junho de 1995 -Senador Waldec:k 
O melaS. 

EMENDAN"2 

Ãcrescente-Se os seguintes dispositivos ao art. 14, iDciso X, 
alínea b, do Regimento Intemo do Senado Federal: 

''Art.14-··-··---··-··-·-··-·· .. ··-··-·--.. --... --·-· 

X-·--·-·---·-··---·-· -·•••~-~~-'"--·--
Precisamos -cOmeçar a pensar em reformas prófuiidas na le

gislação trabalhista. Para começar, extinguir a Tustiça do Trabalho, 
um savedou:ro de dinheiro público, traDSferindo suas competên
cias a varas especializadas da Justiça comum, e também os recur
sos consnmjdos na Justiça do trabalho, para que a Justiça como .. ~ 
um todo tenha um melhor desempenho. 

b) -·-··---·-··--··-··--·---·-··---·--:..·--

- a justifieaçãó Oral de proposição; 
- ao Senador que estiver fazendo uso da palavra 

como líder, nos tezmos do inciso n. a1fuea "a", deste artigo; 
-a coiinmicação inadiável; 
-ao orndor no uso da palavra em sessão especial'' Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidío Portela) - A Presidência 

comunica ao PlenáriO qu~ uma vez findo o prazo fixado no pará
grafo único do art. 254 do Regimento lntemo, sem íntezposíção do 
recurso ali previsto. detem:rinou o atquivamento definitivo das se-
guintes matéri= ·· 

-Projeto de Lei da Câmara n' 127, de 1992 (n' 977191, na 
.Casa de origem), que acrescenta parágrafo ·ao art. 25 di Lei o." 
5.700, de r· de setembro de 1971,. que "cüspõç sobre a forma e a 
apresentação dos símbolos nacionais e dá outras piovidên.cias"; e 

• Projeto. de Lei da Câmara n• 78, de 19.93 (n• 2%191, na 
Casa de origem), que disciplina as propagandas de filmes exóticos 
nos veículos de comunicação de massa e dá outras providências. 

Serão feitas as devidas conmnicações à Câmaia dos Depolados. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidío Portela) -Na presente ses

são temünou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Resolução n° 66, de 1995, de iniciativa da Co.ttrissão Temporária 
criada através do Requerimento n• 201, de 1995, que altera oRe
gímeoto lntemo do Senado Fedetal. 

O Projeto recebeu 54 emendas e vai àquela Comissão Tem
potária para exame das emendas. 

São as seguintes as emendas apresentadas: 

Senadores 
Anlôtüo Carlos Valadares 

· Bel!o Parga 
Beoedíta da Silva 
Coutinho JOQJe 
Jooé Roberto Anuda 
Lucldío Portella 
NeySuassuna 
Waldeck Omelas 

Emendasn°s 
4, 7, 8, 12, 16, 18 e 38 
30, 31, 34, 35, 36. 41, 43 e 47 
13, 14, 15, 24, 26, 32 e 39 
2,5,6,19, 22, 27, 44,46, 49,50 a 52 
17, 20.21, 23,25 e37 
29 
33, 40, 42, 45 e 48 
1, 3, 9,10,11,28, 53 e 54 

. Justificação 

O uso da palavra, na condição de lider, durulle a Horn do 
Expediente ou na Onlem do Dia, é permitida em caníter excepeio
nalíssimo pelo RegimeDt.o Interno, por apenas cinco minutos, para 
comunicaçãó ui:g"eilt.e de interesse -partidáriO. - -

Semelbantemente, ·ao Senador é pennitido fazer uso da pa
lavta pa.rn con:nmi.cação lnadíável e justifiCaÇão oral de proposi
ção, também pelo prazo de cinco minutos. 

Considerando a excepcionalidade destas comunicações e, 
dada a exiguidade do te~po disponível pelo SeD.a.dor, não con
vém ao. bom andamento dos traba1hos a interveniência do apar
teante, tendo em vista que o Regimento Interno assegura-lhe o 
tempo de dois minutos para esse r.un, restando ao orador princi
pal. muitas vezest ou descumprir o Regimento, ultrapassando o 
seu tempo regimental. ou encemr a sua tXtrmmicaçãn antes de fazô. 
la por ÍDteiro. . . .. 

Quanto à ve<jação de aperte a Oiad<r em sessão especial, a 
medida se impõe a fim de se evitar a quebra do car.i1er solene a 
que se deve ser atribuído a tais sessõe~ bem como. ~ a flm. de 
que se facilite uma interpretação sistêmica do Regimento Interno, 
em face do disposto no seu art. 200, o qual estabelece que somente 
usariio da palavra (nas sessões especiais) os Oradores previamente 
de:;ignados pelo Presideote. 

Sala das Sessões, 6 de juubo di 1995.- Coutinho Jorge. 

EMENDAN"3 

Dê-se ao caput do art. 38 a seguinte redação: 

"Art. 38 - Considera-se ausente o Senador rojo 
nome não conste da lista de comparecimemo do plenário 
ou das Comissões. ou que. est.mdo presente na Casa. . 
não compareça às v~tações.'' 



166 --ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

Justificação 

Tendo em Vista dias alternados para o Plenário e as Comis
sões, urge uma nova sistemátiCa par.l verificação de f:reqüência. 

Esta emenda está interligada com as demais que apresentei, 
devendo ser analisadas em conjunto. 

Sala das Sessões, 6 de jullho de 1995.- Setllldor Walded< 
O melas. 

EMENDAN"4 

Acrescente-se no art. 40, do Regimento Interno, parágr.úo 
5°~ com a seguinte redação: 

''Att. 40 ---------------------·-

§ 5" No caso previsto neste artigo, o Setllldor de
veri apresentar relatório das atividades desenvolvidas, 
no prazo de quinze dias úteis contado do seu regresso." 

. Justificação 

A emenda ora proposta pretende harmonizar o art. 40 com o 
art. 67, do Projeto de Resolução. -

Sala das Sessões, 6 de jullho de 1995. - Antonio Carlos 
Valadares. 

EMENDAN"S 

Dê-se a seguinte redação ao item 7 do art. 48 do Regimento 
!nt=: - -

''Art. 48. _________ .. ____________ _ 

---------------------·----
7 - fazer ao Plenário? em qualquer momento. co.-·· 

municação de interesse do Senado e do PalS, bem como 
determinar a leitura de qualquer matéria SDjeita ao co
nhecimento do Senado;" 

Justificação 

O Regimento !ntemo, em sua vigente redação (art. 235, iÍl
ciso m. aJinea e) condiciona à apresentação de requerimento a lei
tura de qualquer matéria sujeila ao oollhecimeri!O âo Senado. 

Não se justiílCa, no nosso entender, ta.manha restrição ao 
arbitrio do Presidente, impendindo-o de que~ a seu juizo. possa 
determinar a leitura das màtérias süjeitas ao conbecinlentO do Se
nado. 

Sala das Sessões, 6 de jullho de 199~.- Setllldor.COutiuiio 
Jorge. -

EMENDAN"6 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

-Incluir no Projeto o art. 4l!, item 36oom a segujnte tedação: 

"Art. ~- Ao Presidente compete: 

-------------------·-----36- planejar em conjunto com os Líderes e Presi· 
dentes de Comissões Permanentes,. o calendário mensal 
das reuniões de Comissões-Pennaneutes e Sessões Ordi. 
nárias do Senado." 

Sala das Sessões, 6 de jullho de 1995. - Setllldor Coutinho 
Jorge. 

EMENDAN"7 

Dê-se ao arL 59, do Regimento Intemo, a seguinte redação: 

Art. 59. Os membros, da Mesa seriio eleitos para 
mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo 
cargo na eleição imediatamente subseqúente. 

Justificação 

Á emenda reproduz o Texto Constitucional constante do § 
4°, do art. 57. 

Sala das Sessões, 6 de jullho de 1995. - senador Antonio 
Carlos Valadares. 

EMENDAN"8 

Dê-se ao§ 3• do art. 61, do Projeto de Resolução n• 66, de 
199S, a seguinte redação:-

Art. 61 -------------------------

§ 3° Extinguir.se.a o bloco parlamentar se o 
desligamento de uma representação ou desf'l.liaçio 
partidária iniplicar a perda do número estabelecido 
DO§ 1°. 

Justffic:ação 

Dispõe o§ J•do art. 61 que um bloco parlamentar para ser 
admitido, necessita de., pelo menos um décimO da -composição da 
Casa. ' - . 

Pretende a emenda Oill apresentada que a extinção do bloco 
:se dê sempre que houver o desliga.mento de uma representação ou 
de desfiliação partidária que IOsulte na perda do mluirno exigido 
para sua fonnação. 

Sala das Sessões, 6 de jullho de 1995. - Antonio Carlos 
Valadares. 

EMENDAN"9 

Dê-se ao ãri. 72 a seguD;tte redação: 

''Art. 12--------··---·--------
1- Comissão de Assuntos Econômicos- CAE 
2- Cõl:nissão de Assuntos Sociais e Orde:na:mentó 

Territorial 
3 - C=issão de Constituição, Justiça e Direitos 

Humanos · 
4- Comissão de.Fio:caHzaçªo e Controle 
5 -~ de Relações Exteriores e Defesa 

Naéional". -

JustificaÇão 

- Ao definir apenas clDco Comissões temáticas, com a Pnção 
e inoorporação pela Cbmissão de Assuntos SoCiais das Comissões 
de Educação, Ciência e Tecnologia e de Serviços de lnfra-estmiU
ra, objetiva .. se torná-las mais produtivas e eficientes, com uma 
perfeila adequação do tempo disponível reservado aos órgãos téc-
nicos da.cas.a.. - . 

Esta emenda está interligada com as demais que apresentei, 
devendo ser analisadas em conjunto. 

Sala das Sessões, 6 de jullho de 1995.- Setllldor Walded< 
O melas. 

EMENDA N" 10 

Dê-se ao art. 77 a seguinte reda.ção: 

''Art. 77. ·--------·-·----------
1-Comissão de Assun!oo Ecooômicos- CAE, IS 
2- Comissão de Assuntos Sociais e Ordenamento 

Territorial, 15; . 
3 - Comissão de Constituição, Justiça e Direitos 

Humanos, 15; _ _ 
4-Comissão deFio:calizaçãoe Controle,l4; 
5 - ComiSSão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, 15." 
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Justificação 

O número de membros das Comissões decorre da propósta 
de partjcipação de cada Senador em apcmas O i (uma) Comissão 
Permanente o quomm hoje é artificialmente elevado. impossibili
tando as :reuniões das Comissões de menor destaque. 

Esta emenda está interligada com as demais que apresentei. 
devendo ser analisadas em conjunto. 

Sala das Sessões, 6-de junho de 1995.- Senador Waldeck 
O melas. 

EMENDA N" 11 

!Jê..se ao § 2" do art. 77 a seguinte redação: 

''Ait. 77. ··----·· .. --·-·---·-.. --..... _. ___ , .. 
§ 2" Cada Senador podetá integrar somente uma 

comissão como titulare outra como suplente.'' 

Jnstifiçação 

- A experiência mdstia que tem sido impossívêl a cada Sena~ 
dor participar de 4 (quatro) Comissões Permanentes -(2 como tituC 
lar, 2 como suplente), além das Comissões Tempor.lrias e das Co
missões Mistas para análise de Medidas Provisórias. 

Não temos o ckm da ubiq11idade. 
Esta erilenda está interligada com as demais que apresento, 

devendo ser analisadas em conjunto. 
Sala das Sessões, 6 àe junho de 1995.- Senador Waldeck 

O melas. 

EMENDAN"14 

Acrescente-se, onde couber. o seguinte parágrafo ao arL 88. 
do Regimento Interno: · 

"§ - Na escolha dos Presidentes e Vice~Presiden~ 
tes das Comissões Permanentes -obset-Yar-se-á, sempre. a 
prop=:ionalidade partjdária, de forma a permitir que os 
partido~ ou blocos parlamentares partjcipem da direção 
destes Orgãos Técnicos." 

Justificação 

A exemplo do que acontece na Câmaxa dos Deputados. o 
Seriadõ Federal deve, igualmente. adotar a distribuição propon:io
nal da direção das Comissões Permanentes. tomando o processo 
mais democrático e participativO.-

Sala das OJmissõc·s. 6 cle]tmhode 1995.- Benedita-daSIJVa. 

EMEND.,. N" 15 

Dá nova~ à alínea ~do art: -~~ -~ -~~~ento_!ntemo:_ 
''Art. 89. ·---:---··---··-·--·---·-----·· 

c) estabelecer, por sorteio, entre todos os mem
bros da Comissão, para vigorar em cada sessão legislati~ 
va., a ordem seqUencial dos relatores pua as matérias, 
obedecida a ordem croool6gica do recebimento dos pro
je_~s. nos referidos ótgãoS técnicos." 

EMENDA N" 12 Justificação 

Dê-se ao § $0
, do art. 88, do Regimento Jntemo a seguínte-" -A amai sistemática ~e -~nfere aos ~id~ das Comis-

redação: _ -- - -sões permanentes a competenc1a ~.a seu JUiz<?. -~gnar ~ I!la-
tores para as matérias, não assegura uma participação equânime 

"Art. 88. -·-··-·-----··--··-·------ - '""dos membros das comissões nos tJ:aballiOs de relaroria.. 
-------··-·---·---·-·---·-··-·-·- O critério pessoal de indicação dos relatores pode induzir a 
§ so. Aceitar cargo previstO nO art.- 39, b, importa situações onde. para determinados membros, são distnõofdas um 

em reD.lÍilcia ao lugar na Comissão." grande número de proposições em detrimento de outros e, o que é 
Justificação pior, pode propiciar a prática de privilegiar delemlinados mem-

- bros com relatarias de detenninadas matérias envolvendo temas 
O art. 39, b, da Lei ln tema, repetindo Texto ConstimcioD.al.* polêmicos ou de interesses .econômicos. Esta pr.ítica. entre outras 

especifica os casos em que o Senador pode se afastar dos.trabalb.oS desvantagens. é um dos agentes causadores da lentidão do proces":.. 
da Casa para exercer cargo no Eteçutivo (Ministro de Estado, Go- so de análise por parte das comissões, uma vez que concentra, em 
vemador de Tenitófici, SeCretário de Estado, etc.)' poucos membros. as relatorias das matérias. 

Nesses casos. há de se substituí~lo na ComiSSão e. não ape- 0 objetivo da preSente propositura é _democrático na sua 
nas atingindo essa situação ao Presidente e o Vice-Presidente da coocepção. uma vez que 0 sorteio. a exemplo do que ocorre no Su
Comissão. como dispõe O Regimento. -. -- premo Tribunal Federal. ir.:í. assegurar a participação de todos os 

Sala das Sessões. 6 âe junho de 1995. - Antonio Carlos membros no processo de rela:toria. Com este procedimento estar-

Valadares. se-á elim:IDando. ao mesmo tempo. o privilégio e o acúmulo de tra~ 
EMENDA N° 13 balbos nas mãos de âetermmadôs memEros. Com este processo, 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte paxágruo ao art. 88: 

"§ - Independente da proporcionalidade, fica as
segurada a Presidência da Comissão de FiscalizaçãO e 
Controle ao Partido de oposição, com maior Banca~ 
aoGovemo." 

Justificação 

A fiSCalização dos atos do Executivo e a -preservaçãO--da 
mmsparencia das atividadas parlamentares no dispêndio dos=· 
SOS públicos estaria gaimtida com esta medida. Mais amda. Ao se 
entregar ã oposição a fiscalização das açi5es do Govemo, estar-se· 
ia atribuindo co-respousabilidade ao partido oo partjdos políticos 
que se opõem ao Governo, e este, a transparênciã democr.íti.ca que 
se espexa na gestão da coisa p6blica. · . . 

Sala das OJmissões, 6 de junho de 1995.- Benedita da Silva. 

chances haverá de que qualquer Senador com assento na Comis
são, independenteniente do partido a que pertencer. venha a relatar 
matérias ditas polêmicas. 

A modalidade. Ora proposta, vem ao encoDtro dos princí
pios geraiS do processo legislativo. estabelecido no inciso I do 
art. 412 do Regimento Interno do Senado Feder.d, na redação 
dada pela Resolução D0 6/92, onde se pretende a ''participação 
plena e igualitária dos Senadores em todas as atividades legis
lativas". 

O Senado Federal. no esforço de tOIJ!21' ~ suas práticas 
mais democráticas e tra.nsparentes, não deve aceitar "monopó
lios" de relatarias. privilegiando temas e Senadores. Esta é uma 
contiibuição do Partido dos Trabalhadores que, temos certeza,. 
terá a acolhida dos demais partidos políticos, com assento nesta 
Casa. 

Sala das OJmi<>&s, 6 de junho de 1995.-Benedila da Silva. 
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EMENDA N" 16 

Dê-se ao§ 2•, do art. 9!,do Projeto de Resolução n"66,de 
1995, a seguinte redação: · 

Art. 91. ·-·--·---------------

§ Z' No pmzo de II& dias úteis, COlltado a partir 
da conmnicação a que se refere o parágrilfo :-.aterlor. po
der.l ser inteiposto recuno par.o a!='iação di m3téria 
pelo Plenário do Senado, excoto quando a decisão for 
pela prejudicialidade (art. !33 ,I). 

Justificação 

Em virtude da nova ICdação dada ao art. 334 do Regimento 
lntemo pelo Projeto ora. em exame, não havetá mais necesSidade 
de a matéria declaradaprejldicada serinclufda em Ordem do Dia, 
bastando a comunicação ao Plenário pelo Presidente, =gwudado 
ao Senador, recnmo à Comissão de Constituição de Justiça e direi-
tos Humanosdessadecisãó. - - -

Sala das Sessões, 6 de juJJho de 1995.- Antonio Carlos 
Valadares. 

. EMENDAN" 17 

Dê-<e ao art. 92, do Projeto de Resolução n• 66, de 1995, a 
seguinte ICdação: -

Trata-se de matéria de alta relevância e que, na Câmara dos 
Deputados, foi distinguida ~om a criação de comissão especifica 
(Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias 
art. 32. inc. IV, do Regimento ln temo). 

Considerando o caráter social da matéria, sugerimos. na 
presente proposta, a sua inclusão justamente na competência da 
Comissão de Assuntos Sociais - a quem cOmpete opinar também 
sobre meio ambiente. minorias e outros assuntOs corre latos. · 

Sala das Sessões, 6 de juJJho de 1995.- Coutinho Jorge. 

EMENDAN"20 

Dê-se ao art. 102 D, do Projeto de Resolução n• 66, de 
1995, a seguinte redação: 

11Art. 102 D. OCci:rerido a hipótese de exercício 
concorrente de competência fiscalizadora por duas ou 
mais comissões sobre os mesmos fatos, os trabalhos des~ 
dobrar-se--ão em reuni~ conjuntas, obedecido o dispos-

-- to no art. 113." 

Justificação 
A emenda objetiva aplic3r a mesma disciplina da reunião 

conjunta das Comissões (art. 113) ao caso vertente. que seja. o 
exercício concorrente de competência íiSCaliza.dorn. por duas oo 
mais Comissões sobre os mesmos fatos. 

Sala das Sessões, 6 de juJJho de 1995.- José Roberto Ar
ruda. 

EMENDA N"21 

Art. 92 Aplicam-se aos projetos submetidos à de
liberação te:n:ninativa das comissões, as disposições des
te regimento relativas às matérias a serem apreciadas 
pelo Plenário do Senado. 

Justificação 

Dê~se à alínea a, do art. 107, do Projeto de Resolução D0 66. 
-'de 1995, a seguimo ICdação: 

O regimento Intemo estabelece t.odo5 os passos que devem 
ser obedecidos na llllmitação das matérias a serem apm:iadas em 
Plenário. -

É de bom alvitte que as providências subntetidas às Comis
~ em ciráter terminativo. sigam o mesmo procedimento das 
matérias submetidas ao Plenário. uma vez que as Comissões, nesse 
caso, funcionam como pequenoS plenários. 

Sala das Sessões, 6 de juJJho de 1995.- José Roberto Ar
ruda.. 

EMENDAN" 18 

Dê-se ao art. 94 do Regimento Imemo, a seguinte redação: 

Art. 94. Os depoimentos sedo prestados oralmen
te, obedecidas, em tudo, as n.onnas sobre apanhamento 
tlquigráfico das sessões plenárias, ro poc escrito, na for-
mada lei. -

Justificação 

A presente emenda visa nmmatizar os tmbalhos realizados 
pelas Comissões aos do de Plenário. 

Sala das Sessões, 6 de juJJho de 1995. - Antonio Carlos 
Valadares. ' 

EMENDAN" 19 

Ac=conte-se inciso ao art. 100, do Regimento Intemo do 
Senado Federal, com a seguinte ICdação: 

''proteção e_defcsa_do_~dor;'' 

Justificação 

Não s6 o atual Regimento Intemo como o Projeto que dis
põe solm: sua refonna não orotemplaÍn, no âmbito da CC>IIJR<lência 
das Comissões, a matéria rerexcnte à defesa do consumidor. 

''Art.107. ·--·-··-··-·-----·-··---·-··-·----
a) se ordinárias, semanalmente, nos seguintes 

dias e horários: 
--- ---- - .. ---------·--··---·-··--·--------··· . 

Justificação 

Suprimindo o termo "dw::a..t:úe a sessão legislativa ordinária11
, 

a presente emenda estabéiece que as reuni~ das Comissões Per
manentes. mesmo. quando ·o Congresso Nacional for convocado 
extraordinariamente, seguem o mesmo rito das reuniões ordiná.-... 
rias, no tocante a datas e ho:ráiíoS. ~- · 

Sala das Sessões, 6.de juJJho de 1995.- José Roberto Ar
ruda. 

EMENDA N" 22 

-Incluir no Projeto o artigo,107 coma seguinte redação: 

"Art. 107 As reuniões das Comissões Permanen
tes, realizar-se-ão: 

a) se Oidinárias, preferentemente., nos dias úteis 
de uma semana específica de cada n:i.ês a partir de 9:00 
horas e 30 minutoS e 14:00 horas e 30 minutos consoan
te o estabelecido no calendário mensal a que se refere o 
item 36 do Art. 48. 

b) se extraordináriã.S; iD.ediant.e convocação espe
cial para o fim indicado, dia e horário. preferentemente. 
não coinCidente com as reuniões ordi.n.árias daS Comis~ 
sões Permanentes. 

c) as reuniões das Comissões Temporárias e das 
Comissões Parlamentares de Inquérito realizar~se~ãO em 
horário diverso do estabelecido para o funcíoD3Dlento 
das ComiSsões Permanentes. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, as reuniõ
es de comissões previstas neste artigo, não poderão~ 
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coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia das 
sessões ordinárias do Senado." 

Sala das Sessões. 6 de junho de 1995.~Senador Coutinho 
Jorge. 

EMENDAN'23 

Dê-se ao parágrafo único, do art. 107, do Projeto de Resolu-
çãon066,de 1995,aseguinte&dação: ·· 

''Art. 107. ·-··-··-·-··-·· .. ··-·-·----··-··-··-··-~-

Parágrafo único. Em qualquer hipóteSe. as reuniõ' 
es das comissões, não poderão coincidir com o teinpo 
destinado à Ordem do Dia das sessões do Seilado." -

Justificação 

A emenda, suprimindo o termo "ordioárias:", estabelece que 
as reuniões das Comissões não poderão, de fõilri~útlguma, coinci
dir Com o tempo destinado à Ordem do Dia das seSsões plenárias, 
mesmo as convocadas extraordinariamente, que obedecem os mes
mos procedimentos das reuniões ordinárias. · 

Sala das Sessões, 6 de jrinho. de 1995.- José RobertO Ar· 
roda. 

EMENDAN'24 

Sala das SessÕes. 6 de junho di !995. - José Roberto Ar
ruda. 

EMENDA N" 26 

O § 1° do art. 122 do Regimento Intemo passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

§ 1° No caso_ dos incisos I e TI. o_prazo para apre
sentação de emendas é de cinco dias úteis contados a 
partir da publicação da maléria no Diário do Congresso 

· NacionaL Havendo necessidade de apresentação de no
vas emendas durante a discussão da matéria, a Presidên
cia. oo.vido o plenário, estabelecer.í um cronograma para 
a ttamitação da matéria na Comissão, cori:mnicirixlo o 
fato ao Presidente do SenadO. 

Justificação 

Em face do que atual.men~ dispõe o Regimento Interno do 
Senado Fedetal, em seu art. 122. inciso I. pode o membro de co
missão apresentar emendas a qualquer tempo. além dos prazos es
tabelecidos para os demais projetos indicados nas alíneas a, b e c 
do inciso II do supracitado artigo regimentaL 

Dessa maneira, tem Sido freqüente a ocorrência de casos em 
- que o relator designado em uma comissã6 é obrlgado a refazer seu 

relatório em virtude da apresentação de emendas por membros da 
DánovaredaçãO·ao §3'do art 118 do Regimento Interno: comissão. fora dos prazos genéricos de que trata o§ !'do art.!22 

''Art. 118. ······-·-··--·-.. ---··-··- do texto regimentaL 
··--··-··-···-·····-··----··---··-··-·---·---:=~- A técnÍcajUrldica ~~4-a _que os prazos sejam estabele

§ 3° O prazó~ da comissão fica sUspenso pelo en- .. ciclos de f~ fatal. a f~ de que se possa antever o ~ ~m:Iino. 
cenamento da sessão legislativa, continuando a correr· Tal en~ento tem Sl<io adorado no Processo Legzslatlvo, de 
na sessão imediata, salvo quanto aos projetos a que se uma maneira geral. 
refere o art. 375, e renova-se pelo iníc10 de nova legisla- • ~aspecto CJl:lC merece ~ressai~ ~es~ emenda .é a 
tura ou por designação de novo relator, uma única vez." possibilidade de, no CUISO da matena nas COIDISsoes., serem feitos 

• _ ewm.dimentos em tomo de uma proposição que resulte em emen-
Justificaçao das. até o téxmioo da sua discussão, as quais podeião ser adotadas 

A emenda proposta apenas acrescenta ao§ 3°, in fine, do ajuízo do relator. 
art. 118,. a expressão ''uma única vez'', para evitar que as sucessi- Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.- Senadora Beuedita 
vas trocas de relatorias acarretem um retardamento na apreciação da Silva. · 
das matérias, pois, se a cada mudan!f3 de relator. um novo prazo EMENDA N° 27 
for aberto, uma comissão composta, por exemplo; -de· 27 membros 
timlares e igual número de· supleD.tes pocle:I-á; pela forma como 
atualmente consta do Regimento, ter o prnzo de exame· da matéria 
reaberto por .. pelo menos, 54 vezes. ~ o § 2~, do mesmo artigo 
118, estabelece que a prorrogação do prazo da comissão. pan Omi
tir seu parecer, por uma segunda vez só poderá ser concedida me.. 
dlame delibetação do Plenário. A emenda deste modo compatibili-
za os dois dispositivoS regimentais. · -- -- ~ 

Sala das Comissões, 6 de jUnho de 1995.- Benedita da Silva. 

EMENDAN'25 

Dê-se ao § 5', do art. 118, do Projeto de ResP!uçãon' 66, 
de 1995, a seguillte redação: - ~ 

Art. 118. ···---·-·---·-··-··------

§ 5° O prnzo destinado à comissão não poderá ser 
alterado e nem se suspende nos projetes referidos no in
ciso II do art.l72 

Justificação 

A presente emenda objetiva restringir às matérias relaciona
das no art. 172.11. do Regimento Interno- ProjétMconiprazo de 
lramitação - as situaçõeS em que praZo destinado ã Comissão não 
possa ser alterndo ou suspenso. · · 

- Incluir no Projeto o art. 154 com a seguinte redação: 

"ArL 154. As sessões doS~ serão: 
1- ordinánas, as rea!izadàs de segunda a quinta

feirn, às 14 horas e 30 minutos, e às sextas-feiras, às 
9:00boras. ressa!va,lo o disposto no item a doA!i 107.'' 

Saladas Sessões, 6 de junho de J 995.- Senador Coutinho 
Jorge. 

EMENDAN"28 

Inclua-se onde coober: 
Dê-se ao inciso I. do art. 154. do Regimento Interno, a se-

guinleredação: · ··~ 

''Art. 154. -----------------------
1 - otdinárias. as realiZadas às terças e qniiitas

feiras. às 14h30mm. e as S.xtas-feüas. às 9 horas; 

--··-·---··-··---.. --·-----------~· 
Justificação 

Objeti.va-se com a pziSe~te emenda fortalecer os órgãos léc
p.í.cOs da Casa que funcionarão nas segundas· e quartas-fêiras., re
servando-se ao Plenário os dias assinalados. 

Busca-se valorizar os trabalhos das Comissões, que terão 
dias exclusivos. 
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Esta. emenda está iDierligada com is demais que apresentei, 
devendoserana1isadas em conjunto. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. -Senadoi:_Waldecl< 
Omelas. 

EMENDA N" 29 

Dê-se aos incisos I e II do art. 154 do Regimento Intemo, a 
seguinte redação: - - c 

''I - Oidinárias, as realizadas, em cada semana,. de 
tetÇa a quinta-feira, às 14 b= e trinta minutos; 

TI- extra.ordinárias, as realizadas, em cada sema
na. nas segundas e sextas-feiras, em horário pré--detenni
nadó pela Presidência, e as demais com esse caráter con
vocadas par.!. dia e horário diversos dos pré-fnados pata 
as ordinárias." 

Justificação 
Dispõe o Regimento lntemo (art. 168) que nas sessões ordi· 

nárias realizadas nas seguodas e sextas-feiras nãe Constar.io das 
Ordens do Dia matéri8s em votação, mesttio que ·essas :rDatérias te
nham tido sua discussão eooenada nas sessões C<dinárias anteriores. 

Dispõe, ainda. o regimento (art. 155) que a sessão otdWária 
pode ser realizada tendo presentes Senadores que representem um 
vigésimo da ·composição da Casa. isto é, em números redondos, 
cinco Senadores. 

Não há, portanto, razão maior qUe jUStifique a realização. 
emcaráterordinário,das sessões das segundas e sextas-feiras, uma 
vez que destinadas apenas à diaeussão de proposições.~ 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.- Luádio Portd!a. 

EMENDA N" 30 

Acrescente-se ao art. 162-A, do Projeto de Resolução n° 66, 
de 1995, o seguinte parágrafo: ~ ~~ 

"Art. 162-A.--------------------------

EMENDA N" 32 

Dê-se aoart. 182. do Regimento Inteino,a seguinte redação: 

"Art. 182. Em sessões públicas. além dos Senado
res, só serão admitidos no Plenário os Suplentes dos Se
nadores, os Deputados Federais e ex-Semdores, os Mi
nistros de Estado ou titular de órgão diretamente subor
dinado à Presidência da Rep6blica, quando comparece
rem para os fins previstos neste RegimeDto, os funcÍoná
rios do Senado em objeto de serviço e, durante as vota
ções da Ordem do Dia, os assessores das lideranças. se 
estas., assim. o desejarem." 

Justificação 
Por mais bem orientados que possam estar. previamente. as 

lideranças sobre as matérias constantes da Ordem do Dia das ses
sões, não.. taro oconem siruações emergenciãis que requerem o -
aconseJh.aio.ento com a assessoria partidária. 

Outrossim, o estabelecimento 9esta prerrogativa explícita 
no Regimento evitará, de vez, situações constrangedoras para 
aqueles funcionários. cuja presença no recimo do- Plenário possa 
suscitar o desagrado de algum Senador. 

Saladas O>nissões, 6 dejunbode 1995.- Beuedita da Silva. 

EMENDAN-33 

Dê-se ao art. 182. do Regimento Interno, a seguinte redação: 

"Art. 182 Em sessões públicas. além dos Senado
res. só serão admitidos no Plenário os Suplentes dos Se
nadores. os Deputados Federais e ex-Senadores. os Mi
-~tros c;le Estado ou titular _d_e_órgão direta.mente subor
dinado à Presidência da República, quando comparece~ 
rem para os fms previstos neste Regimento, os funcioná
rios d'!_ Senado em objeto de __ seyviço e, durante as vota
ções da Ordem do Dia, os assessores das lidemnças, se 
estas. assim, o desejarem." 

Justificação § 3° Não havendo matérias em condições de ngu
rar em Ordem do Dia, esta poderá ser destinada a traba
lhos das comissões." 

Justificação 

Por mais bem orientados que possam estar. previamente, as 
lideranças :sobre as matérias constantes da Ordem do Dia das s_es

- sões,_ não raro ocorrem sitUações emergenciais que requerem o 
aconselhamento com a assessoria partidária. _ -

Trata-se de norma jã· exiSte.óte nos Regiméntos anteriores, e -·~ ·- · ôUtrossim, o estabelecimento desta prerrogativa explícita 
que. inadvertidamente. foi suprimida do atuaL no Regiriientõ evitará, dç vez, situações constrangedoras para 

Pretende a presente emenda. ten.do em vista a inexistência aqueles funcionáriOs. Cuja preSença no reciDto do Plenáiio possa 
de matérias. em condições de ÍJ.8Ul'31" em Ordem do Dia. a8iliz3.r os suscitar o desagrado de algum Senador. 
ttabalhos das Comissões. ~Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. - Senador Ney 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.-: Bdlo Parga. Suassuna. 

EMENDA N" 31 

Dê-se à alínea a. do inciso ll, do art. 172, do Regimento ln-
temo a seguinte redação: ~ · · - -

''Art. 172. _____ .,_ .. _., _____ .... _______ ,_ 

a) de matérias referidas nos incisos V a IX do ar!. 
52, da Constituição Federal. se faltarem oito dias ou me-
nos ,Pata sua efetivação. -_-

Justificação 

Objetiva a presente emenda, seja incluída em Ordem do 
Diã, por ato do Presidente. matérias sem-pareceres das Comissões, 
relativas à operações de natureza fmanceira da União, dos Estados 
e dos Municípios, CUjOs- acóiâOs~- contlatós ou tesgát.éS estejam 
com prazos paz:a. sua efetiVãção prestes a se esgOtar. - -

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.- Bdlo Parga: 

EMENDAN-34 

Dê-se ao art. 201. do Regimento Intemo. a seguinte reda.ção: 
"Ai:t. 201. Será elaborada ata circunstanciade de 

cada sessão, pelo apanhamento ta.qui.gráfico. contendo. 
entre outros, os .incidentes. debates. declarn.ções da Pre~ 
sidência,. listas de presença e chamada. texto das maté
rias lidas oo. votadas e os discursoS, a qual constará. sal
vo se secreta, do Diário do Congresso Nacional, que 
sed publk:ado diariamente, chmmle a5 sessões legislativas 
ordinárlãs e exttaortlinárla e, eVemnalmente, nos periodos 
de recesso, sempre que houver matéria para publicação." 

Justificação 

A presente emenda visa oficializar, no Regimento Interno, 
as atribuições já previstas no Regulamento AdminístJ:ativo da Casa 
à Taquig~:afla. ~ 

Saladas Sessões, 6 de junho de 1995.- Bdlo Parga. 
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EMENDAW35" 

Acrescente-se ao art~ ~11. do Re~ento Interno. o_seguinte 
inciso: 

tura. em Plenário, do parecer da Comissão constante do 
despacho inicial." 

Justificação ''Art. 211 .•. ____________________________________ ~-
--Ttata-se de estabelecer a oportunidade fmal em que se JXIS· 

vn
--·-·····al·----··-··-··-··:-;·: - d ·····-·-b-- - s1CteCfi:rerer o exarr.e- da proposição por cottiíSsãó-Dão constante do 

- qu quer outra mau::na que eva ser su me- des h · · · 1 tida ao Ple , ·o" - - pac o !rHCia • 
nan · - Vi~ assim, a emenda evitar transtornos e adiamentos da 

Justificação proposição, como tem ocorrido, de se Ietirar niatéría da Ordem do 

De grande valia a presente emenda, que acrescenta no gru
po das espécies de proposições qualquer otllra matéria que_ deva 
ser submetida ao Plenário, visto que as cOnstantes do aruãl art. 211 
são apenas exeri:lplifiCatrV-as~ ·" -~~ -

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. - Be!lo-l'arga. 

EMENDAW36 

Dia para esse fl.m, mesmo quando a proposição está sexido subme
tida ao Plenário em fase de votação, tendo percorrido todos os pas
sos de S'.Ja tramitação. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995 • .:..Antônio CarlOs 
Valadares. 

EMENDAN"39 

Dê-se ao inciso IV, do art. 215, do Projeto de ResOiução·n<> A alínea~ do§~? do art. 256 passa a vigorar com a se-
66,.de 1995, a segUinte ie<}açãO: guinte reda~o: 

"Art. 215 .......... - ................... ::.: ... ~ •. : ___ _ 

rv - depeodente de votação com a presença da 
maioria absoluta da composição do Senado, requerir:::zen
to de infoiill3ção que ímplique a quebra do sigilo bancá
rio ou ftsca.L" 

Justificação 

''Art. 256 ..................... -··-··---~--------··-

iz;:·~~:~~::::::::::::=:-..::=~==:::::::::::.. .... 
b) quanto às demais proposiçõeS.. submetido à de

libm\ção do Plenário:" 

Justificação 

A previsão de aprovação de requerimentos de quebra de si- Esta emenda se faz necessária para evitai- a dúbia intexpreta-
gilo bancário ou fiscal estão previstos nas Leis n% 4.595/64 e ção que a Mesa dcs Trabalhos tem dado a~ requerimento de retira-
5.172/95. -- _ -da de proposição. A despeito da clareza expressa"" alínea a, do 

Saladas Sessões. 6 de junho de 1995.- Bdlo Parga. art. 256, no que diz respeito ao sinqiles "despacho pelo Presiden
te", quando se pretende a retirada de requerimento ou indicação, 

E1v1ENDA ~ 37 _ não raro a Mesa tem exigido a manifestação do Pl~o, na pre-
Dê-se ao§ 1°, do art. 216, do Regimento Interno, a seguinte-tenSão_ dos senadores de retirar as matérias,"cuja exceçãó-está con-

redação: t:emplada nos dispositivos citados. 
"Art. 216. --·-··-··-.............. - ......... - ...... --- Sala das Comissões, 6de junho de 1995.- Benedita da Silva. 
§ 1° Ao fUD. de trinta dias, quando não hajam sido ~1v1E~A N<' 40 

prestadas as informações, a Presidência, por provocação 
do autor do requerimento, ouvido o PlenáriO, adotaní as 
prOvidência$ neCessárias, junto ao Supremo Triburial FeM 
dera!, decorrentes do di>posto no § 2°, do an. 50, da 
Constituição.'' 

Justificação 

Dispõe o art. 102, I, c, da Constinlição Federal. quê coffipe· 
te ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamen~ 
te, nos crimes de responsabilidade. os Ministros de Estado e dis
põe, ainda, (§ 2° do art. 50) que importa ein cÍi.me de responsabili
dade a recusa, ou o não-atendimento dentro de 30 dias, pelo Mi
nistro de Estado cu quaisquer titulares de órgãos áu:etamente su
borcfutados à Presidência da República, de informações encanü
nhadas pela Mesa do Senado. 

A emenda visa a deixar claro qual a norma a ser seguida e 
as: providências a serem adot.adas no caso da recusa ou não-atendi
mento do pedido de informações por parte da autoridade a qUe for 
dirigido. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.- José Roberto Ar· 
ruela. 

EMENDAN°38 

Acrescente-se ao art. 255 mais_um parágrafo. transforman
do o parágrafo ánico em § 1°: 

"§ 2° o requerimentO previsto no 'iteci..l~ d<i. alí
nea c do inciso n, somente poderá ser recebido até a lei-

Dá nova redação ao art. 258 do Regimento Interno: 

"Art. 258. Havendo em curso no Senado duas ... 
C"U mais proposições da mesma natureza regulando 
matéria análoga_ ou conexa, é lícito Prom,_ov_er sua tra
mitação em conjunto, mediante solicitação àe comis
são ou senador. 

Paci.grafo Único. A tramitação em conjuntq_ so
mente poderá ser solicitada antes da votação na Pri
meira ou única Comissão incuiD.bida de examinar o 
'mérito das proposições, vedada, em todos os casos, a 
anexação.de matérias que estejam em fase de votação 
em Plenário, ainda que aprovado seu reexame porco
missão." 

•. Justificação 

A reck.ção proposta objetiva obstacularizar as manobras 
protelatórfus na aí)reclação de matérias polêmicas, como temos 

·visto na a.tuallegislaOJ.ra. Para melhor transparência do processo 
legislativo é reComendável o estabelecimento de critérios para a 
deliberação das matérias. 

Sala das Comissões, 6 de junho de 1995.- Senado~: Ney 
Suass~ma. 

EMENDAW41 

Dê-se ao parág:rãfo ánico dO-art. 258, do Projeto de-Resolu
çãO no·66. de 1?95. a seguinte redação: 
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"Art. 258. ·-··-----··-··-··-··---··---··---·-
Parágrafo único. A tramitação em conjunto so-

mente poderá oconer antes da votação, na primeixa ou 
única Comissão incumbida de examinar o mérito das 
proposições, vedado, em qualquer caso, a tramitação 
conjunta quanto às proposições em fase de reexame pe
Jas Comissões ou quando estas retomem para exame de 
emendas (art. 235)." 

Justificação 

VISa a presente emenda vedar a tramitação em conjuniõ.de 
matérias, mesmo que regule sobre assuntos- da mesma natureza. 
quando estas retomarem às Comissões para ó-éxame das emendas 
apresentadas ou já estejam em estágio fmal de instroção.-

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. - Bdlo Parga. 

EMENDAN-42 

Acrescente-se o seguinte § 2" ao art. 277 de Regimento ln
temO, renumer.mdo-se o ãtual parágrafo úitic6 em §'1 o. 

" Z'. O Jli3ZO P""'- apresentação de emendas pe
rante a Mesa é único e improtrog.á.vel, não se reilovando 
em qualquer hipótese.." 

Justificação 

''A:rt. 288 ••••• ---·-··-··---·---------··-··--

IV - por voto favÕrá:Vel de dois quintos da com
posição da Casa, aprovação da concessão, renovação e 
pei:Inissão ou não-renovaÇão de concessão cu permissão, 
para senriço de rediodifusãO sonora e de sons e imagens." 

Justificação 
A emenda tem por objeUVo- adaptar- a norma regimental ão 

resolvido pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao 
aprovar o Parecer rt' 252; de 1993, da laVI1!. do nobre Senada Jo
saphat Marinho. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.- Coutinho Jorge. 

EMENDAN-45 

Revoga c incise- IV do art. 293- do Regimento Intemo do 
Senado Fedenl 

Justifidoção 

A retirada deste inciso do art. 293 é medida reromendável 
onde deva imperar a forma democrática de manifestação da vonta
de parlamentar. A exigência de apoiamento, por 3 stnadores, no 
pedido de verificação de quorum; nas votações foi introduzida 
exatamente para cercear o direito das agremiações minoritárias de 
_exercerem o direito regimental da obstrução. Não faz sentido tal 
exigência nos dias de hoje. Em tempos de crise legislativa, é mister que Os regiDieD_tO_s_ 

internos das Casas Legiferantes obrem no sentido de instrumenta
li.zar os parlamentares com vistas à otimiiarei:D. seus esforços, e, 
dessa forma., agilizar a apreciação de proposições., resguardando, 
por outro lado, a publicidade e possibilidade de prévia ciência dos_..
atos a serem praticados no processo legislativo, pois o processo é 
uma garantia. ã todos os interessados, de que determinado proce
dimento será seguido. 

$ala das Comissões, 6 de junho de 1995- - Senador Ney 
Suassuna. 

EMENDAN-46 

Dê...se à alínea a do art 311 do Regimento Interno, a seguin-
te redação. · 

''Art.. 311 ............. -~·-··-· .. --------·~-··-· 
a) de proposição sobre outra ou sobre as de

mais constantes da Ordem do Dia, quando em trami
tação conjunta;" 

Por ser um ~arpara a frente, uma vez superada deter
minada fase. aqueles atos não mais podem ser repetidos. Com tal 
postura pretende-se evitar a repetição, injustificada e protelat6ria, 
de atos e fases vencidas, o que tomaria célere e transparente a tra
mitação das proposições. Em sentido inverso, repetindo-se fases e 
atos já vencidos, as tramitações tomar-se-iam excessivaD:i(mte lon
gas e ininteligíveis. pois. a qualquer momento, retrocederia a está
gios superados, produZiD.dp. um circulo vicioso improdutivo e re
petitivo. cmeransJo e ocupando. de forma inútil e rCit~ o já es
casso tempo dos parlamem.ares em reanálises de marérias vencidas. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.- SenaCior Ney Suas-
suna. 

EMENDAN-43 

Suprima~ _do-~ 281, do :projeto de Resolução n° 66. de 
I 995, a parte f'mal que diz: 

"desde que a proposição esteja há mais de cinco 
dias em tramitação no Senado." 

Justificação 

O art.. 281 trata de dispensa de interstício pãra que a matéria 
possa ser incluída em Ordem do Dia. - -

O requerimento neste sentido, sominte pode ser aPfeseD.ta
do após a Ieinu:a dos pareceres proferidos pelas Comissões sobre a 
matéria. sendo, portaDto, dispensável a exigência que ora propo-
mmoo~. -

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.- Bdlo P.rga:· 
EMENDAW44 

Dê-se ao inciso IV do art. 288" do Regimemo Intem_o a se-
guinte redação: _ . · • · · 

Justificação 

A emenda visa apenas a fiXar a diferença que ocorre entre 
11inversão da Ordem do Dia" e ''preferência". 

Sala das Sessões, 6 de junho de I 995.- Clutinho Jorge. 

EMENDAN-47 

Dê...se ao_incisoV, do art. 314, do Projeto de Resolução n° 
66, de 1995, a seguinte redação: · -

''Art. 314. -·-··-··-··--··-··---·----·---

V - a retirada do requerimeuto de destaque. de
peuderã de deliberação do Plenário e resultaci no retor
no da matéria destacada à sua posição original" 

Justificação 

Emenda de redação, na qual especifica o retomo da matéria 
- ao seu lugar de origem na proposição principal ou no grupo de 
emendas a que pertencer, no caso de retirada de requerimento de 
destaque. -

Sala das Sessões, ó de junho de 1995.- Bdlo Parga. 

EMENDAN-48 

- Os incisos I e ll do art. 338 do Regimento lntemo do Sena
do Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 338. ----------------------··-----
! - no caso do art. 336, a, pela Mesa e pela maio-

rià dos membros do Senade; 
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n - no caso do art 336, b, por dois terços da 
composição do Senado11

, 

Justilícação 

Recomenda·se a nova redação para pennitir que a atividade 
legislativa seja compartilhada, de fonna responsáveL pela maioria 
da composição do Senado, retirando os excessos de poderes con
centrados pela Mesa e pelas Lideranças, como foi a tôrdca, durante 
as legislaluias do período militar. · 

Sala das Comissões, 6 de jtmho de 1995. - Senadoc Ney 
Suassu:ua.. 

EMENDAN"49 

Dê-seaoart.356,doProjeto de Resoluçãon•66, de 1995, a 
seguinte redação: · · 

"Art. 356. A Proposta sexá despacli:ida à-Comis
são de Constituição, Justiça e DUeitos Hi.m:la.nos, para 
exame de constitucionalidade, juridicidade e mérito, se 
fcr o caso, e à Comissão Permanente a qae a matéria for 
pertinente, nos teimos dos arts. 98 a 104 deste Regimen
to, para análise do mérito." 

Justificação 

O projeto aoâar nova redação ao art 356 do Regimento ln· 
temo, atn"bui à Comissão de Constituição, Justiça e Direitos Hu
manos o exame da Proposta de Emeuda à Constituição, apenas 
quanto à constituciooalidade e j.nidicidade. 

Nossa emenda confere. também, à essa Comissão, o exa.rDe 
de mérito, sem. entretanto, excluir a competência atnõuída à ~ 
missão de mérito específico. · ---

Sala das Sessões, 6 de jtmho de 1995.- Coutinho Jorge. 

EMENDAN"50 

Sala das Sessões, 6 de jtmho de 1995.- Coutinho Jorge. 

EMENDA N" 52 

Dê-se ao art. 399, do Projeto de Resolução n°66, de 1995, a 
seguinte redaçã.o: 

"Art. 399. Na hipótese de não ser atendida convo
cação fe"itit de acordo com o disposto no art. 397, to 

_ Presidente_ do Senado, de o!kio ou por provocação do 
autor do requerimento, ouvido o Plenário, adotaiá as 
providências legais cabíveis. 

Justificação 
A emenda tem p0r objeuvo eu vir o Plenãrio na hipótese de 

ser necessário o proceCimento a seÍ'aâotado pelo Senado no-caso 
de não atendimento da convocação, por parte de Ministro de Esta
do ou tiru.Iar de órgão diretamente subordinado à Presidência da 
República. 

Sala das Sessões, 6 de jtmho de 1995. -Coutinho Jorge. 

EMENDAN"53 

Inclua-se onde coober: 

"Art. - Suprimam-se os suplentes da Mesa e Co
missão Diretora.'' 

Justificação 

A providência tem que ver com a proposta de mudança do 
artigo 77 § 2°, para permitir o número adequado de membros para 
ãs Comissões Permanentes. 

O cargo de SUplente da Mesa incompatibiliza o Senadoc em 
relação àS Comissões Permanentes. 

Esta emenda está. interligada com as demais que apresen~i, 
devendo ser analisadas em conjunto. 

Dê-se ao paxágrafo único, do art. 375, do Projeto de Resolu- Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. - Senadoc Waldeck 
çãon"66,de 1995,aseguinteredação: ~- Oroelas. 

''Art. 375 ... __________ .-:.~=-~=-=--~------- EMENDA N" 53 

Inclua-se onde coober. Parágrafo único. Se aprovado, o projeto de decre
to legislativo vai à promulgação. Se emendado, voltará à 
Câmara dos Deputados. Se rejeitado, o Presidente baixa
xá ato deelaratório consubstanciando a decisão do Plená
rio e cormmicarií· o fato-â Câmara doS Deputados e ao 
PR: si dente da Rep.íblica." 

Justificação 

Objetiva a :Pfisente emenda comunicar, também, ao Presi
dente da República o easo de rejeição de um Projeto de Decreto 
Legislativo que. na maioria dos casos. são de Sua autoria. 

Saladas Sessões, 6dejtmhode 1995. -Coutinho Jorge. 

EMENDAN-51 

Dê-se ao art 383, do Reg;,;.,to Interno a seguinte redação: 

''Art.3~. ----------··---··------··--

b) A Comissão convocará o candidato para ouví
lo em argüição pública sobre asstmtos pertinentes ao de
sempenho do cargo a ser ocupado (art. 52, lll, da Cons
tituição Federal)." 

Justilícação 

A imposiçãó de um prazo mínimo·para â ComisSãO Ouvir 
candidato está em eontr.ldição com oart. 118, "b", do Regimento 
lntemo, além de cercear o direito da Comissão de ouvir o candida
to a partir do momento que receber a Mensagem. 

"Art. - Sumprima-se os suplentes da Mesa e C:O..... 
missão Díretora. I I 

'Justificação 

A providência tem que ver com a proposta de mudança do 
artigo 77, § 2°, para permitir o riúinero adequado de membros paxa 
as Comissões Permanentes. 

O cargo de Suplente da Mesa incompatibiliza o Semdor em 
relação às Comissões Permanentes. 

Esta emenda .está interligada com as demais que apresentei. 
devendo ser analisadas em conjunto. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.- Senador Waldeck 
Omelas. 

EMENDA N" 54 

Inclua-se onde couber: 

"Art. - As reuniões das Comissões serão reali-
zadas às segundas e quartas-feiias." 

Justilícação 

OC.jetiva-se com·a presente emenda adequar e OOmpatibili
zar o tempo para o real exercício dos órgãos técn.icos da Casa. 

Nos dias destinados a reuniões: das Comissões não s:e reuo.i
-n o Plenário, salvo extiaotdínaiial:nen~· 
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Esta emenda está intCrl.igada com as demais que apresentei. 
devendo ser anaHsadas em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portela) - Nada mais ha
vendo a ttatar. a Presidência vai encenar a sessão. 

Sala das Sessões. 6 de junho de 1995. -Senador Walded< 
O melas. 

Está encerrada a sessão. --

(À Comissão TimporáTiii criada atravéS do Re
querimenro n° 201195. que altera o Reg~nro Interno 
do Senado F<<kral.) 

(Levanta-se a sessão às 18 lwras.) 

Ata da 8()3 Sessão, em 6 de junho de 1995 
la Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Antonio Carlos Valadares. 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-sE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Antônio 
Carlos V aladares- Arlindo Porto- Bello Paxga- llemaido Cabral 
- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos WilSOn ::. Casildo 

Artigo único. A duração do mandato dos Prefeitos. Vice
Prefeitos e Vereadores que foretri eleitos no pleito de 1996 será, 
excepcionalmente, de seis anos. 

Parigrafo único. A partir das eleições de 2002. o mandato dos 
Prefeitos. e Vice-Prefeitos e Vereadores volta a ser de quatro anos. 

Maldaner- Coutinhp J~e- Darcy Ribeiro- Edison Lobão- - ·_:: ___ Ju_stificação- -~-- ___ _ 
Eduardo Suplicy- Elcio Alvares - Emília Femandes - Epitácio Qobjetivo da presente proposta é possibilitar a ooincidência 
Cafeteira - Emandes Amorim- Esperidião Amin - Fem.mOO Be- de eleições parn. todos os níveis para tato, necessário se toma a al
zerra- Flaviano Melo- Francelina Pereira- F:t~itas Neto -Geral- ... teração excepcional do mandato dos futuros Prefeitos, para que a 
do Melo - Gilvam Bozges -: Guilherme Palmeua - Hugo Napo-· pretendida simultaneidade possa vD:- se verificar, Essa simu~i
leão- Humberto Lucena- Iris Rezende- Jader Baibalb.o- Jeffer- dade de eleições aqui visada além de engendrar maior econoiDJa, 
son Peres - João FI3D.ça- João Rocha - Joel de Holanda - ~onas podetá conduzir a que resultado do pleito traduza o estado da opi
PiDheiro- Josaphat Marinho-José Abreu Bianco- José Agnpino nião geral em deteoninado momento político. Cremos que seu ob
-José Alves- José·Eduardo Dutra- José Fogaça- José lgn.ácio jetivo tem um propósito Sigilificativo, uma_ vezqu_e a eleição po
Fecreira - José Roberto Amlda - José Sarney -.Júlio Campo~ - polar oontida a expressão máxima da deiilOCiacia representativa, 
Jiinia Marise- Lauro Campos- Leomar Quintanilha- Levy Dias attavés da <jllala nação manifesta sua opinião em relação à situa
- i..ucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz AI- ção vigente, ao _mesmo tempo em .que ~esta suas aspri:ra.ções. 
berto de Oliveira- Mariana Silva- Marluce ~into- Ma~ ~~ ---- A realização das eleições em diferentes épcx:as para os di
r.mda - Nabor Júnior- Ney Suassuna -:-O~ S~_- ÜD.C?fre versos níveis, a nosso ver tem acanetado uma série de gastos vul-... 
Quinan- Osmar Dias·- P~o Piva- Pedro, S~qn- Ram~ Te~t-~ tuosos, muitas vezes acima das ~ibili.dades dos diretamente en
- Renan Calheiros .... Roberto Freire - Romeu Tuma - Ronaldo volvidos. A presente teria então. o condão de atenuar esse proble
Olnha Lima- Séigio Machado- TeotôDio Vilela Filho- Valmir ma. além do <jlle a simultáneidade das eleições pode trazer maior 
Campelo- VllsonKleinübing- WaldeckOmelas. estabilidade para o exercicio govemmental e para represetação 

parlamentar de todos os .níveis da Federação. -O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares)- A Jis. 
ta de presença acusa 0 c:ompateci.mento de 73. Srs. Senadores.. Ha- ~ dessa forma a aprovação da presente proposta 
vendo número regimental. declaro aberta a sessão. por nossos ilustres pares. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossO trabalhos. 

Sobre a mesa. Proposta de Emenda à CoDStitnição 'lll• será 
lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Romeu Ttima. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
N' 34, DE 1995 

Dispõe sobre a duração dos mandatos dos 
Prefeitos e Vereadores a serem eleitos nas eleições 
de 1996. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado FederaL 
nos termos do § 3' do art. 60 da Constituição FederaL promulgam 
a se~e emenda ao texto constinJ.cional: · · 

Sala das Sessões. 6 de junho de 1995.- Carlos Patroánio 
- Coutinho Jorge - José Alves - Luiz Alberto de Olivdra -
Fernando Bezerra- Bello Parga- Ernandes Amorim- Antô
nio Carlos Valadares - José Bianoo - José Eduardo Dutra -
Esperidião Amim - Romeu Toma - Vilson Kleinübing -

· Humberto Luoena - Ronaldo Cunha Lüua - Casildo Malda· 
ner- Osm.ar Dias -Pedro Simon -Emília Fernandes - GeraJ .. 
do Melo - Freitas Neto - Lucídio Portela - Nahor Júnior -
Ramez Tehet - Onofre Quinan ~ Lucidio Coelho - Arlindo 
Porto - João França - Louro Campos .: Lúcio Alcântra -
Wal~ Ornelas- Carlos Bezerra- Flaviano Melo -Jonas 
Piheiro- Ney Sussuna. 

(À Cmnissiio<k ConstiJijijio, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - A 
Proposta de Emenda à Consfitriição que acaba de ser lida está su-
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jeita ãs disposições específicas constantes do art. 354 e seguintes buições e o estan.tto de cada Ministério Público. observadas. relati-
do Regimento Intemo. - vamente a seus membros: 

A matéria . ser.!. publicada e despachada à_ Comissão de I- as seguintes gar.mtias: 
Constitnição,Ju56ça e Cidadania. · a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo 

. . . _ perder o cargo senão por sentença judicial transitada em }Ilgado; 
O SR. PRESIDENTE (ADlonio Carlos Valadares)- Sobre b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. 

a ~sa, ~erimeD!o ~e s~ ~_pelo ~r. 1~ Secretári? em e:xer- mediante decisão do 6rgão Conselho Superior do respectivo Mi
cicw, Senador Romeu Tuma. Distério Público, por voto de dois terços de seus membros, assegu

É lido o seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 35, DE 1995 

Estabelece adaptações na organização do Mi
nistério Púb&co, corrigindo tendências concentrado
ras que se revelaram incompatíveis e institucional
mente prejudl~ em termas de didênda operativa. 

Art. 1 o O art. 128 passa a vigonu- com a seguinte redação: 

"Art. ~28- O Ministério Público abrange: 
l-o Ministério Público da União, que compreende: 
a) o Ministério Público Fedetal; 
b) o Ministério Público Eleitoral; 
c) o Millistério Público do Trnbalbo; 
d) o Ministério Público Militar; 
e) o Millistério Público do Distrito Federal e Ter· 

~~; -

TI- os Ministérios Públicos dos Estados. 

iada ampla defesa; 
c) im:dutibilidade de vencimemos, observado, quanto à remu

_"""'Ção. o que dispõem os arts. 37, XI. !50, n. 153, In.I53, § 2°,1; 
II- as seguintes vedações: 

a) receber. a qualquer título e sob qualquer pretexto. hono-. 
rários. percentagens~ custas processuais; 

b) exercer a advocacia; 
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei; 
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra 

função -pública, salvo uma de magistério; 
e) dedicar-se à atividade político partidária." 
Art.. 2° Os atuais Subprocuradore~Gerais passam a denomi

nar-se Vice-Procuradores-Geciis. permanecendo no nível mais 
elevado da carreira nos diferentes ramos do Ministério Público da 
União. dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 
ele sua publicação. 

Justificação 

O períll instiblcicirial do Ministério Público moldado no art. 
127 da C-oostitQ.ição- Federal revela a sua essência no contexlo da 

§ 1 • O Procurador-Gera! da República é o Chefe do Minis- organização política COlllemporânea. 
tério Público da União e do Ministério Público Federal, nomeado Declaia-o "instilllição permanente, essencial à função juris-
pelo Presidente da República dentre os Vice-Procw:adore>-Gerais ·· dicional do Estado''." 
da República integrantes da categoria mais elevada da carreira, Em verdade, todas as funções que exerce estão sempre. a 
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu riome pela Contemplar como fmaldiade última o valor Justiça.. Como objetivo 
maioria absoluta dos membros do Senado Federal. para mandato a ser atingido nos conflitos emérgentes. que devem-ser enfrentados 
de dois anos, a.Jm.itida uma única recondução. - -=em-PrOcedimento cOntiaditório, com isso fmnando-se igualitária 

§ 2• O Procur.ulor-Geral Ele~ ora! é o Chefe do Ministério segurança entre os litiganteS na relação processual, devendo ser di
Público Eleitoral. com i~~ proce9ê.ncia e aplicação dos mesmos Iimidos os_ casos com a. apJicação das notma.S de direito reccmbeci2" 
critérios de recrutamento ê limite ÍDilailspoiÚvel de recondução. das compatíveis ãs circunstâncias de fato. com o julgamento a ser 

§ 3° Os VICe--Procuradaes-Ger.ris nos respectivos ramos do feito Por juízes dotados de.amplas gaxantias que devem reverter em 
Ministério Público constitn- em sua totalidade, o respectivo beneficio coledvo pela imparcialidade em suas alillldes funcionais. 
ConseRto Superior, como seu 6zEão cole_gíido nato, ressalVado - Observa--se, assim. que a estrutw:a estatal contém dois apa
quanto ao Ministério Público Eleitoral que fica correlacionado ao relliamentos interrelacionados que contribuem para a concretiza-
Couselho Superior do Ministério Público Federal, em razão de sua ção da Justiça: . . . . . :. 
peculiaridade institucional com a peri6clica investi.dum na compo-- a) oS órgãos do Judiciário que mantêm o monopólio dos 
sição de todos os seus é'rgãos. - -ãiOS-decisóri.Os. nos conflitos referentes_a lesões a direitos. desde o 

§ 4° O Procurador-Getal da República e o Procurador-Geral mo_~ to em que admitem a instauração do processo, após a preli
Eleitoial podem ser destituídos por iniciativa do Presidente da Re- nliDar verificação de existirem os pressupOstos de sua legitimida
pública, após obtida a autorização do Senado Federal, por maioria de, assegurando a sua regular tramitação dialética até o julgamento 
absolnta de votos, na fOtma que dispuser o seu Regimento Intemp. da pendência; 

§ s• Os Millistérios Públicos dos EstadOs e do Distrito Fe- b) os órgãos do Ministério Público que se incumbem da ati-
deral e Tenit6riõs fótrilatão lista triplice dentre iDtegrantes da car- vidade pública de promover a instauração de processos em defesa 
rcira, na forma da lei respectiva. para escolha de seu Procurador- do interesse público ou de interesses sociais difusos, neles ofician
Gera!, que ser.!. nomeado pelo Chefe do Pcider Executivo, após do, qu!Uldo velam pelo cumprimento dos principias inerentes ao 
aprovação do respectivo órgão Legislativo, por maiorlâ.abiO!uta devido processo legal. 
de votos, parn mandato de dois anos, permitida uma reconâução, E, portanto, na idéia de Justiça que se unificam as finalida
sendo passíveis de destituição, por iniciativa do Governador, após des de ambas as instituições estatais, tendo cada qual um específi
aprovação legislativa, pela mesma maioria. co i:nodo de contribuição flUlCiónal, razão de serem reciprocamen-

§ 6° Leis Complementares da UD.lao e dos Estados, cuja ini- -kálltôilomas e incfependen.tes~ mas cOm intensivas afinidades por 
ciativa é reseivada aos ~Gerais. após ap!OVação pelo tere"m como único ca.mp:> em que se cumprem as suas funções es
~vo Conselho Superior, estabelecerão a organização; aS atri- senciais o processo jUrisdicional. 
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Em se referindo c:fuetamente ao Ministéi:lO PúblicO. expu- passanlm a eXigir sejaln os dois ca!ios oeup~ por titiJ:l.ãres dis
.uha o saudoso e insígne processualista Frederico Mazques "que tintos e autônomos. 
sua ação deve ser norteada pelos mesmos princípios de justiça e Antes do advento do atual regime; o Procurador-Gera! da 
imparcialidade dos órgãos judiciários. mnito embora se qeva notar Rep.íblica petm.anecia investido- iiO cargo enquanto merecesse a 
que pela posição que ocupa e papel que exerce, em muitas situaçõ- conf!allça do Presideute ela República. sendo livremente demissi
es terá de encarar os fatos por maneira diveiSa dos juizes. órgão vel. com esta desaparecendo também a condição de Proctiiador
da !e~ tal qual a Magistiatura, o Ministério Pú6üCO; no entauto, Geral Eleitoral que tiDha, portanto, sentido acess6rio. Certo que 
eonbece dos fatos antes que sObre eles se projete a função proces- nas Constituições de 1934 e 1946 a nomeação do Procurador-Ge-. 
suai. onde, com o contraditório e bilateralidade, novos aspectos ra1 ela República passou a depender de prévia aprovação do Seca
surgem, alterando e modifieando a primeira impressão desses do FederaL Assim não OCOIIia ainda na vigência da Constituição 
acontecimentos" (Ensaio sobre a Jurisdição Vohmtária, São Paulo, de 1891, por caber ao Presidente da República designar, por sua 
EdiçãoSaraiva,2'ed_, 1959, p. 114). . . exclusiva escolha, um dos Ministros do Supremo Tribuual Fede-

Já em recuada época José Antonio de Pimeuta Bueno (Mar- rai. Nesses precedentes periodos as instituições ainda não se de
ques de São Vicente) penetram a fundo na relevante missão social .frontavam com elevado volume de encargos e crescente complexi
do' Ministério Público. quando ressaltava "que as sociedades mo- - dade nos procedimentos. não acarre~do _efeitos prejudiciais a_s 
demas têm organizado o Ministério Público como uma i:Dstinlição concentraÇOOs que passaram a existir com o despontar da TuSiíÇã. 
~dispensável para a boa administração da justiça e monnente cri- Eleitoral. ' 
m.irial; instituição que de 'Um lado evita a impunidade e de outro Coube à vigente ConStituição de 1988 tlal:lspor os delinea
expele dos tribunais as paixões. a vingança pessoal. I) r.mcor. e mentes periféricos do Minsitério Público. aprofundando-se no tra
substituem esses maus princípios pela imparcialidade e pela justiça çado de suas matrizes instituciOnais. deixando cunhada expressiva 
pública" (Apoulamentos sobre o Processo Criminal Brasilciro, Rio de mcxjelação. abolilldo a forma ela livre dentissibilidade do Procura
Janciro,JacinlhoRibeirodosSantos-E<filor,S'ed., 1922,p.60'1~ dor-Geral da República e dos Procuradores-Gerus dos Estados e 

Esses ãspectos impõem uma atenção mais penetr.mte para do Distrito Fedezal. usando como refreamento a periodicidade bie
seutir a realidade funciona) do Ministério Público e ficando assim nai na pe~cia., prevendo a possibiliçlade de recondução, nis
motivados a dedicar-lhe alguns aprimoramentos a que melhor se so deixando um flanco aberto, por imprecisões redacicmais. 
capacite ao cumprimento austero c eficiente de suas expressivas ln !mente '-~'tuA~ I Iibe ..:1 • ..:1:---= ~ 

bili"dade adas · - li · ~-·I · egave , a .......,..... Iy--r ograra rar-se ua Ull)I,;J.!Cio-responsa s reseiV na orgamzaçao po ttca u1<~:>l eli'a.. - _..:...:~ de. . "bilidade" d clirig. te · tomou- equ· -A· 
2.1nserção do Ministério Público EleitOral no elenco do art. .. U41..14 mlSSl e seu en • e ~ se l.t"'"""'-

128 da Consti · - Federal ·· de atnOutos que confirmavam o recoohecunento de sua autono-
tuzçao . · . . -.....- __ - mia. em razão do lastro de competê_ncias disponíveis e inde-

Há no elenco do artlgo 128 da ConstJ.tu1çao lacuna que deve -d"-- - - · +.-. de bili"dades 
. . ~- d . I - do Mini.-~ Públ" pen =<Ia para o cumprnneu~ suas respousa . ser corngJU4,. promoven o-se a me usao _ :.u;;uO _ 1CO p . ~ ista reap os inconvenientes 

Eleitoral. reincotpor.mdo-o, a partir dessa disposição, no patamar . ~ que assUD. nao pe~ e areçam 
0 · · ua1 lh é · do tal tece do efCltos assinslados, compottana que a parte fmal do art.128, § I , 

consttb.l: . que e do ~ fúbrcomo ~~ acon . n logo após a expressão- ''para mandato de dois anos,"-- fosse re-
~ os_ :nms ~os . o . ICO, ca a stJa mser- formulada, passando a c_onstar- admitida uma única recondução. 
~~<~ct~ l,bli:wn~ do refendo .:'god del':.:ndo desl~ o · c 4_ As desfigurações COlltinuístas motivadas pela redação 
"';""""'"ondeo fi co_ a] ~A~Mini._ "stéea Pú' sebli doacreDsc~ F a imprecisa da recoudução iulmitidi. 
alínea e . ~cana 0

JOUU 
0 no co 15t;rrto e- Ao escapar de privações despóticas do cargo, que denota-

dera! e Teudt6rios. . . ·..,~ . . . . desfi -
Esse ramo ializado do Ministério Público Eleitoral v~ estado de persiSEente SUJei.,__.,. msm~ou-se u_ma nova . lgtl-

. . . . espec ,- · ·. - · . - raçao, por exegeses momadas em arranJos ret6ricos ou filigranas 
e~~ diSCip~entos em _gue fJ.qUem v~ as suas mconfu~- semânticaS. aplicando-se 3 expressão_ ''permitida a recondução"_ 
~~elS pecudiplliari âades ~~e-naoenhampodemporteser des~. ~=~ absorvi- com o elástico significadÕ de fJ.Carem liberadas tantas fossem as 
U<Qo em omas que üo:lU t o consbtuclo'-'<Ll-t para que recondu - d sd bs da da b"enalidade 
adquiram maior rigidez; fcnmal que somente a Constituição pode çoes, . e e que 0 ~a a ~gra . 1 _ • 
confi · sendo tratado demais do Minístéri Público. Nessa linha de_ entendimento tanto fana constasse~ enun-

enr, como os ramos o ciado permitindo a recondução, como não~ produzir-se-li., nessa 
Os mesmos critérios que prevalecernm na organização da- 6tica, 0 mesmo resultado intetpretativo, tomando-se, portanto, ex

Justiça Eleitoial merecem reaparecer no modelo aplicado ao Mi- crescente- ou supérflua a explicitação no texto, tendo ela o me~o 
nistério Público nessa esfera especializada. pa: serem equivalentes .sentido como se nada houvesse sido escrito. 
as preocupações acautelatórias que as justif1C3I'alll. -

O entrelaçamento da função de Procurador-Geral Eleitoral 
Dessa maneira, tanto ficou consagrado o sentido pem!allOn· na titularidade do Procurador-Geral da República. determinou que 

te da Justiça Eleitoral, como o caráter temporário da investidura de tendo este sido reconduzido. até agora. por três biênios consecuti
seus membros; com cláusula coDStitucional impeditiva ·de perma- vos, ficou sem aplicabilidade 0 priltCípio proibitivo de participação 
nência pcx tempo superior a dois biênios aoS miglsirados _Que nela nas atividades de controle da Justiça Eleitoral ou do Ministério Pú~ 
passam a integrar. sendo as mesmas J:3ZÕeS a que fique-eXplicitada blico Eleitoral por mais de dois biê.nios seguidos, criándo com 
regra limitativa em territ6rió cOOstiblciom.l. isso uma situação sui generis, senão anômala, em não serem re-

3~ Concentrações funcionais impro.fiCilas e desaconselhá- conduzidos ap6s essa periodização os magistrados que compõem 
veis pelo atendimento deficiente ãs áreas acumuladas. os Tribunais EleitOrais, e serem também di~ pelo Procu-

0 problema a ser agora focalizado de pennanências funcio- rador-Geral Eleitoral, o V ice--Procurador-Geral Eleitoral, que o 
nais por períodos consecutivos tem origens mais remotas, por de- substitui em suas faltas e impedimentos e Õ auxilia em típica con
con-ência do am:lamento da função de Proctnadoc-Gerai Eleitoral dição de preposto e os Procuradores Regionais Eleitor.ris, sendo 
para exercício cumulativo pelo Proéurador-Geral da ~epública, para estes invocada _3:_ ~ncia dos quatro anos de exercício 
quando SODleDle agora trQuxerarn conseqüências prejudiciais e em atividade de nátU:reza eleitoral. quando a mesma regra perma.-
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necera in;tplicada. desde que o Procurado;'-.Geral Elei~ por 
causa da xipofagia funcional,. assim se manterá por seis anos. 

Aliás. é ínteressante examiliãi-D:llcroscopicamente o referi:. 
do art. 128, e somente então se tomará sentido de apresentar-se 
com dois parágrafos - 1 o e 4°- tratando diversamente da recondu~ 
ção para cbef= do Ministério Público, tendo-se: · 

a) no§ 1°. em sua expressão Imal.lê-se- pennitida a :re-
coodoção; · 

b) no§ 3•, em relação aos Ministérios Públicos dos Estados 
e do Distrito Federal, consta- pemritida uma recoiKhlção. 

Foi por essa incompreensível e inex,Plicá.vel diferenciação 
redaciona! que penetrou uma interpretação de cunho eminente
mente sintático. a um favorecendo e a outro opondo limites, acar
retando essas disparidades em áreas nOIID.ativas convizillhas e 
componentes como parágtafos: de um mesmo artigo. 

Volia a observar-se que poucas vezes as medidas acautela
tórias são resultantes de abStratas reflexões, sendo ttlais freqüente 
que se apoiem em situações concretas que- Iaiem Oespertar o seu 
apareci!1J.ento e adotar vedações mais incisivas. 

E bastante significativo o exemplo da Emenda XXll à Consti
tuição dos Estados Unidos da América, apresentadi em 24 de março 
de 1947 ei3tificada em !•de março de 1951,no seguinte teor: 

blicos, e estes se tomavam mais atraentes quanto mais 
poder adquiria". 

Acrescenta adiante que "Roosevelt tinha outra razão para 
querer ser Presidente: parecia-lhe muito apropriado. A Casa Bran
-ea exa para ele quase uma mansão familiar e, como o outro Roose
vel, quase considerava o país iri.teiro como uma propriedade da fa· 
IDJ1ia.. Uma vez que foi Presidente dos Estados Unidos. esse senti· 
do de propriedade lhe deu uma conflança_extraordinária'' (E: Po
der Presidencial - la àireción de un Gobiemo, trad. espanhola de 
Eduardo Escalona, México- D.F., 1966, p. 230). 

5. Dissociar as duas funções com a unifol."'l1.iz2-;ão da forma 
de inVestidura e do período inttansponível de penm.nência. 

Necessário se toma que o§ 1° do art. 128 persista com o 
seu,conteúdo reservado apenas ao Procurador Geral da República, 
como chefe do Ministério Público da União e do rvfinistérlo Públi
co Federal e essas especificações ~im feitas abrem margem ao des
pontar do Ministério Público Eleil0!3! no pari.grafo que se segue. 

Q § zo do art. 128 dedicar-se-ia ao Proctn:ador-Geml Eleito
ral, mencionando-o como chefe do MinistériO" Público -Eleitoral, 
com isso coníumando a diferenciação por áreas auntônomas, es
tando prevista na proposta apresentada a observância dos mesmos 

"Ninguém poderá ser eleito- nlais-- de- duaiVfzes - critériOS;-sendo também recrutáveis dentre os Vice-Procuradores
para o caxgo de Presidente e :pessoa alguma que tenha Gerais da República, que são os mesmos SubprocuradOres-Gerais 
sido Presidente ou exercido o cargo de ·Presidente por da República. o cargo já correspondente à última categoria da car
mais de dois anos de um período para ·o ·qaal outra pes- reira do Ministério Público Federal. dando mais ênfase à regra 
soa tenha sido eleita para o cargo de Presidente mais de 'proibitiva de reconduçãopor mais de dois biênios,. iridicado_~ como 
uma vez. Mas este artigo não se aplicará a q"ual_q_uer pes.: - "li..m.ites i.ottansponíveis". 
soa que estiver_ exercendo o cargo de Presidente _9Eando _ - Também o § 4° do art. 128 apresenta-se reformulado pre
este artigo foi proposto pelo Congresso -e rlãO-impro.irá --~vendo a destituição do Procurador-Geral da Repiblica e do Procu
qualquer pessoa que seja Presidente ou esteja desempe· radar-Geral Eleitoral. mediante proposta do Presidente da Repú
nhando o eargo de Presidente durante o pcrlvdo em que bl.ica. a depender de prévia aprovação __ do Senado Fedeta.l. por 
este artigo entrar em vigor de ser Preswe--::.;:te oii de-exer- maiori~ absoluta de votos, na fOrma a ser estabelecida em seu Re
cer o cargo de Presidente dprante o restantl;l desse período"- gimento Interno. 

Comenta Bemani Schwartz que a recusa de G>._.orge W as
hington e, depois, de Thomas Jefferson, em disputarem um-tercei
ro periodo presidencial tiveram sacramentaçã.o na ·prática, tendo 
afirmado Jefferson, em apOio à" afittide de· sen antecessor: "Se o 
término das funções do Chefe do Executivo DãO fOi-íiXado pela 
Constituição ou estabelecido pela prática, o seu cargo. que nomi· 
nalmente deve durar quatro anos, se tomará.. de fato, vitalício; e a 
História mOstra como isso tacilmente degenera_ em cargo bereditá. 
rio". Pondera então que a ruptura dessa tradição veiO com Franklin 
Delano Roosevelt, para os terceiro e quarto ·períodos, levando a 
que após a sua morte readquirisse a contensão !e no v ado "íiOr. daí 
advindo a Emenda XXR -

Salienta o citado autor que "a proibiçãO con:Tã tnais de dois 
períodos presidenciais para o chefe de Est~o am~ricano, que, até 
1940. se estribava numa convenção não escrita que não se mos· 
trou bastante forte para resistir ao apelo de Um Pr~sídente extrema-:. 
mente popular, foi elevada atualmente à condição de expressa in· 
teidição COD.stituci6ria.Jw(Oireito COcititUd6iiâl Am~ricano. uad. 
de Carlos Nayfed,. Rio de Janeiro, ComPanhia Editora Forense, 
1966, p. 124/S). . 

O assunto deu margem a que Richard E. Neustadt dedicasse 
um tópico analítico da personalidade de Franklin Rooseveit, dizendo: 

"Queria o poder pelo poder mesmo: também o 
que com ele é passivei obter. O exítaite -e o divertido do 
poder não consiste em possuí-lo, mas fazer. Suas-satisfa
ções particulares se enriqueciam com os ptopOsítos pú-

Este Projeto de Emenda prevê a fusão dos atuais conteúdos 
dos §§ 3° e 4°, condensaitdo-os nõ § 5° a se ocupar dos Ministérios 
Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Teni.tórios, versando 

. sobre a nomeação dos respectivos Procuradores-Gerais :pelo Olefe
do Poder Executi~o_, em lista triplice dos ÍD!egnmtes da carreira, 
passando também a exigll: a antecipada aprovação do nome pelo 
órgão Legislativo, reafrrmando a admissibilidade de uma única re
coodução e pievendo a sua destituiçãO por iniciativa do Governa
dor. depois de deliberação legislativa, por maioria absoluta de vo
tos, garantindo-se, na medida do possível, disciplioamentos har
mônicos na totalidade do sistema. 

· O único aspecto ilicoincidente aparece na Jiomeação do Pro
curador·Geral da República e do Procurador-Geral Eleitoral, ca. 
bendo as escolhas ao Presidente da República dentre os V !Ce-Pro
curadores Gerais (denominação mã.is apropriada que está sendo 
prevista para os Subprocuradotes-Gerais,. sem qualquer mudança 
na estrutura da carreiia), que ocupam exatamente o mais elevado 
nível da c~ira,- não ficando a depender de indicações intentaS. 
retirando-lhe traços cooptativos e assim. hõer.mdo-se de influên
cias c-mporaüvas. seguindo o mesmo proCesso adotado no provi
mento de vagas no Supremo Tribunal Federal, em razão das gran
Ccc; responsabilidades institucionais inerentes a esses cargos,. sen· 
do submetidos previamente os nomes â aprovação, por maioria ab
soluta do Senado Federal. 

· 6. Composição dos Conselhos Superiores do Ministério Ptí
blico por todos os membros que integram o grau mais elevado da 
carreira- - - - --- - -- - -
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Os Conselhos SuperiOres são os mais -eiiV3.dõs órgãos, de que em matéiias com esse alcance fique a Competência enclausu-
natureza colegiada perante cada ramo do Ministério Público. rada a depender de um grupo de pequenas pa:opo:tções. 

E a sua composição, em -razão das responsabilidades que Exatamente essa preocupação com-as gã.rantias aos direitos 
lhes são inerentes. de natureza administ:rn.tiVa-. normativa e de é de fundamental importância na esfexa institucioi:lal do Ministério 
acompanhamento das complexas atividades institucionais, devem ~~lioo, teD4o _de sa.l:>f?I'_ preserv_~-los internamente para que possa 
seguir o mesmo fi~ aplicáveL de uní modo geral aos 6rgãos o mesmo fazer ao atuar em sua fimçãó de custos legis, promoveu
judiciários, convergindo para u.mã f6rmula oatural,. sendO formado do a defesa, em todos os aspectos, dos postulados inerentes ao de
pela totalidade de seus membros no majs elevado grau da carreira. vido processo legal. 

Esse critério asse guia íjial condição participativa: aos seus ___ - - - Nada Se adiciona e nada SIC retiia em tennos de valotaç.ão 
membros que se encontram no fmal da C3IIeira,. dando-se compatí- democrática em ser o _provimento de um colegiado administrativo 
vel aproveitamento ao tirocínio que adquiriram eril proVeito getal realizado por votação .interna dos Inembros da instituição, princi
da instiwíção, como prevalece nos tribunais judiciários em suas palmente quando esse critérlo não teve aceitação constitucional em 
formações colegiadas plenárias. ---- relação aos cargos de Procurador-Geral~ apesar de seu cadter sin~ 

A todos os seus membros, nas condíções expostaS, deve ser guiar e de sua feição personalíssima, enquanto o ConseJho Supe
assegurado o equivalente direito de participação D3s responsabili- rior pela sua multiplicidade de participantes e po< a ninguém ex
dades gerais da instituição a que se vêm consagrando. assim deses~ cluir já apresenta espontânea heterogeneidade. 
timnlando a formação de faccional.ismoi intemos que não Se com- Aliás, esse tipo de participação resarita aos membros: de uma 
padecem aos que mantêmativados seus compro~s ~ somen- organiZaÇão pjblica, 00. projeta mna fonna específica de fu:nciooali
te éticos. mas funcionais, de conservar conduta imparcial, princi- dade estatal. ou nela fica inOotpcxado wmponente cor:pc:lmtivo. 
palmeo.te no âmbito de sua instituição. -- - Na realidade, nesses embates intemos para investidura em 

órgãos oolegiados administrativos não há real exercido da libetda-
Por efeito dessa precaução desarócula-se qualquer ânimo de de politica, mas manifestação de uma competência funcional, não 

discórdia que se tenba instalado, retirando as cat;S3S que a reani- tendo como protagonista o cidadão, mas o servidoc público. sem 
mem. com acimunentos divisionistas por inserção de lances com- transpor as artérias de seu próprio reduto funcional. 
petitivõs deSvantajosos para as fmalidades da instituição. Ressalta A. D. Lm,dsolt que "o primeiro problema de um 

O gexme do dívisionismo político não pode instilar-se e Estado-democtático é assegurar que o govemo se atenha à sua ta
propagar-se no âmbito da iDstituição, quando as competências que refa específica.. A demOCia.cia não é, adequadamente falando, o 
mobi.l.izam os seus membros, tais como promoção ou desclassifi- .. govemo pelo povo. Pois o povo, se per isso entendermos, como 
cação de membros dos demais escalões da cazreirü, remoção por· devemos, todos os membros da sociedade- em todas as suas varia
convemência de serviço, controle disciplinar, situações tipicamen- das relações, não pode govemar. O govemo exige poder e Oiglllli
te funcionais, de txato hieiáiquioo, que não podem ser desvirtuadas zação. administrnção e decisão. Nem mesmo uma pequena reuDião 
por atitudes tendenciosas, quando os motivos do fracionamenlo e póblica pode adminis!Iar e mganizar. Pode apenas expressar apre
da periodicidade na· participação alastta mais desvantagens para vação ou desaprovação ãs pessoas q1Ie g<>Vem.ún, ou ãs suas pro
reter escassos benefícios, quando a coodição de membro do Can- postas ger.ús" (O Estado Democr.\tico Modemo, tmd. de Waltensir 
sel110 Superioc deve ser entendida como projeçlio da legitimidade a Dutta, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1964, p. 240). 
ficar ligada ao próprio oficio de Vioe-Procurador-Geral. O mesmo tema foi amlisado Da monumental obra deGusta-

A integração de todos os Vice-Procuradores-Gerais nessa v e Glotz,. sobre a vida política grega: -
composição colegiada, enquaoto elimina os fatores desagregado- · 
res, que estimulam a:nim<;:~sidades. intestinas., provoca 0 apareci- "O dêmos é sobexano, as suas atribuições com-.... 
mento de condições pai'a féversão desses efeitÕ& ·danosos, assegu- preendem. tudo e os seus poderes são ilimitados. No en· 
rando, indistint:à e permanentemente, a -contnõuição de tcdos que tanto, segundo a máxima de Lincoln que um grande en-
pertencem ao óltimo escalão hier.íxquico da carreira, e desimpedi- tendedor da A.niiguidade aplicoo com muita justeza à 
dos para as correspondentes atividades decis6ria.s. democracia ateniense. é põssíVel fazer com que uma 

Com rejeição de causas detemüna.ntes do clima passionalis- parte do povo governe constantemente, e com que todo 
ta, abrir-se-á auspicioso espaço a que se ~nvolvam convivên- o povo goveme chmmte uma parte do tempo, mas mm.ca 
das críticas, sem dúvida algul:Da.. indispensáveis pam qõ:e-a insti- se conseguirá que todo o povo governe o tempo todo. 
blição esteja sempre a reâva.liai OS seus métodos operatiVos e a efi- Para que pudesse o dêmos tomar as suas resohlções. ti-
ciência em seus desempenhos, tndo ficando a transparecer com _nha ele n~es~dade de que seu trabalho fosse preparado. 
objetividade reconstrutiva. de que, antes de lhe serem submetidos, os decretos asso-

Os exexcícios da colegia.lidade com esse dilatado alcance missem ui:ifa forli:ia- regular. de que lhe fosse facultado 
participãtivo-estimula a discussãO. eleva o senso clltiCO de-t.OOos e votar textos precisos e ma.dutamente ponderados'' (A Ci-
redoz as suscetibilidades periféricas dos participanteS; ampliando a dade Grega, tt:ad. de Hemique de Ar.níjo Mesquita e Ro-
margem de recíproca tolerância às idéias alheias, OJdo revertendo berto Cortes de Lacerda. São Paulo/Rio de Janeiro. Difel 
em beneficio da instituição, pela elevação de rencfuneJJlo nos tt:a· -Difusão Editorial S.A. I98b, p. 150). . . . 

balhos em conjunto. N'"ao se afigura calivel fique reduzida a canposição do 
Ademais. a absorção integral e permanente dos que compô- Consellio SUperiOr da instituição em nome de eventuais. escolhas. 

em a categoria maiS elevada da catteira. oferece mais sCgw:ança na privando que os Vice-Procmadores-Gerais, em sua totalidade, 
tomada. de decisões de sentido restritivo. oomo acontece em casos compartilhem, por igual. das responsabilidades inerentes ao nível 
de remoção e de: recusa de nome em promoção per antiguidade, hierárquico que ocupam. coin as -Competências que lhes são corre
pelo quorum de 213. CõiDo preceituam os artigos 128, I, b, e 129, lacionada.s. com isso sendo obstado os perniciosos efeitos de ina
§ 4•, este óilimo combinado com o art.93, ll. d, todos da Constitui- baláveis hegemonias concentradoras, a expcmsas de armaç0es divi
ção Federal, ao ficar ampliado o univ~o dehõerativO, évitando sionistas que as alimemam. 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 179 

REQUERIMENTO N" 867, DE 1995 Esses objetivos ficam atendidos com o enunciado do artigo 
128 § 3• deste o Projeto, principalmenle no prop6sito de desesti-
mular o sentido faccioso que pode ser canalizado no provimento Senhor Presidente, 
de um colegiado que tem os seus componentes naturais. tanto Nos termos regimentais, requeiro a inserção. nos Anais do 
quanto os possuem os tribunais judiciários~ nOs quais encontia 0 Senado, do artigo anexo, sob o tín.tlo "Transposição: a hcn. é 
.Ministério Público expressivas afinidades, em raZão mesmo de ser esta'', de autoria do Senador Lucio Alcãntara, publicado no Cor
''instituição permanente essenCial à função jurisdicional do Esta- reio Bramiense, nos primeÍrOS dias do correnle mês.· 
do", oonsoanle preceitua o art. 127 da Constimição Fedetal. O artigo trata da transposição às águas do Rio São FillJlcis-

7. A denominação de Vu:e-Procmadores Gerais. co para o semi-árido do Notdesle. 
A norma contida no art. 2• do Projeto de Emenda Constim- Sala de Sessões, 6 de junho de 1995.- Senador Humberto 

cional tem =áler transitório, pór dispor apenas sobee a mudança Luc:ena. 
de denominação de Subprocurador- Getai. para Vioe- Procura- (Ao exame da ComissãoDiretora) 
dor- Geial. 

A referida mudança é apenas nominativa, -nada afetando à O SR. PRESIDENTE (Antonio CarlOs Valadares) - De 
situação de seus iiaegillllleS, apenas apreseiltando uma nomenclatUia aOOido com o art. 210, § [•, do Regituento Interno, o requerimento 
mais idôneas, que exprime a verdadeim condição de seus ocupantes. será subm.etido ao exame da Comissão Diret.ora. 

A denominação Subprocurador- Geral transmite uiiia idéia Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 O Secre-
reducionista de sua posição no âmbito da instituição, como ponto tário em exercício, Senador RomeU Tuma 
!ermiDa! da caireÍia do Ministério Público . c-.- • - - - É lido o segninle: 

. Aliás, ni> ãW>ito do Mmistério Público leve ingresso pm-
VJa legaJ a denom.inação Vice - Procurador- Ger.U para indicar o REQUERIMENTO N• 868, DE 1995 
substimto evenblal do Procurador- Getal, pm- este designado e li- Senbor Presidenle, 
vremenle demissível, podendo receber agom uma destinação mais Nos ternJOS do art. 50, § 2• da Constimição Federal e dos 
compatível, pelo seu aproveitamento reservado aos ocupanles, arts. 215 e 216 do RegiD:iento Intemo dO Senado Federal e diante 
como dito, na úhima escala da cem::ira da constatação da con1Úllla degradação ambiental a que se vem as-

Fácil será encontrar nomenclatura a ser aplicada para o oco- sistindo na região do Pat1jlle Nacional da <llapada dos Guimarlies, 
panle de:'ignado para assumir o cargo de Procurador- Ger.U nas solicito seja encaminhado ao Exm• Sr. Ministro de Estado do 
evenmalidadas de afastamento de seu timlar, sendo matma inli:a- . . , . . . 
COil.Stitucional. estando, por exemplo, disponível g- deitominação·· ... Melo :'-mbiente, .Recursos Hídricos e Amazônia Legal o seguinte 
que melhor reflete a com:spondente e evenblal situação funcional requenmento ?e informações: . 
-Procurador- Getai Substituto. - 1. ~ os recursos e val~ alocados para aplicação no 

São essas as IU.Ões que justificam a adoção da sente Patque Nacional de Cllapada dos Guimariies e qual a sua destinação? 
Emenda Constitucional submetida à elevada 00 'de ~ dos 2. O Paique gera receitas próprias (ingressos para visitantes, 
eminentes Pares.. DSI raçao por exemplo)? Qual o valor dessas receitas e a que se destinam? 

3. Qual a situação fundiária do referido Parque? Qual o per
centual de áreas já regularizadas e quais os recursos necessários 
para a regularização das demais?. 

4. Quais critérios for:am Utilizados para demarcar a área do 
Parque? Há espaços texritori3iS que, segurido a ótica ambiental, de
vessem ser especialmente prolegidos e não foram abtangidos pe!à 
área demarcada? Em caso po~itivo, quais providências estão sendo 
tomadas para corrigir aS aíSfurções? 

S. Qual o estágio atual do Plano de Ãção EID<Igenciiif -
PAE elaborado em dezembro/94? Quais oS óbices à sua completa 
aplicação? 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.- Jáder BarbaJho
Nabor Júnior- Renan Calbeiros- Valmir Campelo- Osmar Dias 
- Be:manlo Calxal- Waldeck Omellas-Jeff=on Peres -Casildo 
Maldaner- Antônio Carlos Valadares - Eduardo Suplicy - Bene
dita da Silva- Sebastião Rocha- Marina Silv~-·Carlos Bezena
Jonas PiDheiro- Mauro Miranda- Geraldo Melo- João Fillllça
Vi1son Kleinubing - José Eduardo Duiia - Carlos Patrocínio ~ 
Carlos Wilson- Júnia Marise- Iris Rezende- José Bianco -·Ra
mez-Tebet - Levy Dias - Júlio Campos -' Bello Paxga - Geisoo 
Camata- José Igoácio Fernoiia- Cootinbo Jorge - Humberto Lu-
cena- Ney Suassuna. · 6. Por que foi adorada a elabo!:ação do Plano de Ação 

Emergencial- PAE ao invés do Plano de Manejo previsto no De
creto de eriação do Parque? Quais as diferenças de conteúdo e de 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada_- metodologia entre os dois iostrumentos? 
nia). 7. Qual o número de funcionários alocados ao PmJUe? Qual 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - A 
Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser lida está su
jeita às disposições específicas constanles do art. 354 e seguinles 
do Regiiaento Inlemo. 

A matéria ser.l publicada e despachada à Comissão de 
Constimição, Jnstiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Sobre 
a me~ requerimento que será lido pelo sr.- i o secretário em exer
cício. Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 

o número ideal para sua conservação? Caso necessáriaS, quais pro
vidências estão sendo tomadas para adequar·o número de funcio
nários às exigências de manutenção do Parque? 

Justificação 

O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães foi criado 
em 12deabril de 1989, poi meio do Decreto n°97.656, no Estado 
do Mãtõ Grosso; ''com o objetivo de proteger e presetvãt ã..DiOSirã 

-dos ecossistemas ali existentes. assegurando a presetVação de seus 
recursos naturais, proporcionando oportnnidades controladas para 
uso pelo público, educação, pesquisa científica e também contri
buindo para a preservação de sítios arqueológicos existentes na área". 
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A criaçao de Parques Nacionais pelo Poder Públioo é pre- rior para~~ das atividades de pesquisa, agentes admimstta-
vista pela Lei n• 4.771, de 1965, e tem a ''fmaliclade de resgu.udar tivos e agentes de defesa florestal. ~ 
atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral O Parque Nacional da Cl!apada des GuimariieS, portanto, a 
~ flora. da fauna e das belezas natnxais com a utilização para ob-- despeito de se constituir um dos principais redutos de recursos na
jetivos educaCionais, :re<::rea.úVos e cieniÍfiCos''. - torais do País, cuja preservação é objeto de interesse das populaçõ-

. Constaiamos, no entanto, 'que nem os objetivos genéricos · es locais, das entidades ambientalistas e da connmidade científica, 
dos Parques Nacionais nem os objetivos espeoífioos do Parque nio tem recebido do Poder Público a atenção que a região merece. 
Nacional da Chapada dos Guimarães estão sendo alcançados no Por esse motivo, apresentamos o_ presente requerimento_ de infor
assonto a que nos referimos. Com efeito, o imenso patrimônio na- mações dirigido ao Exmo. Sr. Ministro de Estado do Meio Am-
1l1Ial presenre no Parque vem, aos poucos, sendo destruído de ma- biente, des Recursos Hídricos e da Amazôniá Legal, a filil de que 
neiia irieversível, comprometendo seu valOr- científico, paisagísti- o Congresso Nacional possa exercer plenamente o seu dever cons
coe cultural. tirucional de fiscalizar e de controlar os atos do Poder Executivo, 

Muito antes do Decreto ~ 97 ..656, as -conlunidãdes locais a para o que contamos com o apoio de nossos pares. 
favor da criação do Parque chamavam a atenção pana importân- Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. - Senador Júlio 
cia de preservar esse verdadeiro laboratório natmal ocupado por Campos. 
fauna, flora e geografia únicas. No entanto, a criação do Parque 
somente veio a ocorrer em 1989, dentro do escopo do ·projeto 
''Nessa Natureza", lançado à época como forma de minimizar as 
crescentes pressões intemacionais que exigiam do Pó& demoD.Stia~ 
ções explícitas de preocupação com as questões ambientais. -

(À Mesa para tkc,isiio) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Ore
querimento lido será despachado à Mesa p:ua decisão , nos termos 
do ineiso m do art. 216 do Regimento furemo. 

Sobre a Mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exerclcio Senador Romeu Tuma. 

-É lido e aprovado o seguinte: 

Longe de representar uma solução p:ua o problema da pre· 
servação da área, no entaDto, o Decreto de criação do Parque veio 
a constituir~se apenas mais um documento da -6UI-ocracia brasilei
ra. De Já pam cá, pouco -aconteceu p3ra nmdar o quadro de degta
dação do Parque. A administração deficiente,:· a absoluta escassez 
de recursos ímanceiros. -os graves problemas fundiáriOS e ã Uiexis-- ~Q~RIMENTO No 869, DE 1995 

tência de um Plaoo de Manejo tornaram-se respollSáveis pela ma- Seohor Presidenle, 
nulenção de um Parque que existe apenas no papeL repleto de pro- • SolicitO, nos termos do artigo SS, item ill da Constituição 
blemas eomo depredações constaD!es, invasões de tenas, poluição' Federal e do artigo 13, paxágr.üo 1• do Regimento furemo do Se
de recursos hidricos, des;matamentos e atividades agrícolas insus- Dado Federal, que seja cq,nsiderado como licença autorizada o dia 
tentáveis do ponto de vista ambiental. 2 de junho do correm e ano, quando estive ausente dos trabaJ.bps da 

Nem mesmo 0 processo de criação do paxquc escapou das Casa, ocasião em que mantive contatos políticos no ~eu &taoo
cz:íticãs das coo:mnidades locais e das entidades ambientalistas.lm- Sergipe. 
portailles cenários ll31llr.Üs deixaram de ser contemplados pelos li- Sala das Sessões. 6 de junho de 1995.-Seoador José Alves. 
mites estabelecidos para o Parque, tais como diversos sítios ar-
queológicos, áreas de nasoenres e de grande divOISidade de failila e~ O SR. PRESIDENTE (~ntonio Carlos Valadares)- Será 
de flora. A revista Escologia c Desenvolvimento, cm sua edição de cumprida a deliberação do Plenário. 
outubro de 1991, aponta importantes ez:ros de demarcação; como a Sobre a mesa, requerim~nto que será lido pelo Sr. lOSecre
exclusão das nascentes do rio Coxi_p6 e seus afluentes, o V ale Co- tário ezp. exercício. Sr. Romeu TU ma.-- - -
x~Açu. com vários síti'ós arqUeológicoS, é-o-vare -Sãlgãdeira, É lido e aprovado 0 seguinte: 

repleto de oascenres. REQUERIME!Io'TO N' 870, DE 1995 
Embora o decreto de criação do Parque estipulasse prazo de 

quatro anos para a execução do seu Plano_ de Manejo, foram ne
cessários quase seis anos para que as autoridades competêntes pro
duzissem um documento altemativo denominado Plano de Ação 
E=geocial- P AE, cuja elaboração cOJJloo com a participação de 
vários segmentos da sOciedade preocupados com a situação do 
Parque. 

O P AE. porém, ronstitni nUiiS uma letra morta rii história 
do Parque, visto que o órgão responsável por sua implementação, 
o Iostitnto Biasileíro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, Dão dispõe de =s humanos e finan. 
ceiros que o ·capacitem parn essa tarefa. - - --

0 maior problema do Parque é, sem dúvida IlOilbnma, a 
questão fundiária. Devido i inexistência de recuxros pata promo
ver as desapropriações necessárias e adquirir as teii3S e benfeito
rias oompreeodidas dentro dos limites das áreas criadas. o IBAMA 
tem apenas uma posse virtual das terras. de pouco efeito prático 
para as medidas que se fazem necessárias na região. -

A falta de pessoal apresenta-sé oomo ou<ra granel<; lipritaç.lo 
pan as ações do lbama no Parque. Faltam técnicos de nlvel supe-

Senhor Presidente, 
Requeiro nos tetmos do art. 13, § I 0, do Regiment~ lntemo 

do Senado Federal. seja autorizada a minha ausência dos tJa~os 
da Casa, nos dias 6 e 7 do corrente, por motivo de viagem. a con~ 
vite do Govemo do Estado do CeaJá, acompanhat~do visista do 
Vice-Presidente do· Banco Mundial para a América Latina àquele 
Estado .. 

Brasília.6 de junho de 1995.-Senador,B~ni V eras 

ESTADO DO CEARÁ 
CERIMONIAL 

Visita do Vice-Presidente do Banco Mundial para a 
América Latina, Dr. Shahid Javed Bur~ ao Estado do Ceará. 

Comitiva 
Sr. Burlei 
Túlio Barbosa- Chefe da Represeotaç.lo do Banco Mundial 

em Recife~ - - -
Paul Meo- Chefe da Divisão de Operações pano Brasil 
Deniz Mahar- Chefe da Representação do Banco Mundial. 

no BrasiL 
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Dia 6-6-95- Terça .. feira Sobre a mesa. reqUerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
14b30min- Chegada a Fortaleza:.-vôo 304 T,.,;.brasil. tário em exercício; Senador Romeu Tuma. · · 

14h45miil- Deslocamento para o Hotel É lido e aprovado 0 seguinte: 
16h30min- Reunião com o Governadoc. Ti!Sso Jereissati. 

Ministro da Educação Paulo Renato, Senad01es Sérgio Machado, REQUERIMENTO N" 872, DE 1995 
~~r:s e_ Lúcio Alcântu,a e o S~Cretáriq ~~Educação Ãnteoor Senhor Presidente. 

Local: Gabinete do Govemador. . Requeiro, nos termos do artigo 13, § I •, do Regimento In-
18h30min. Reunião com empresáriOS temo do Senado Federal. seja considerada coÍDo licénça ~u af~-
Tema: Perspectivas do Desenvolvimento sob a ótica dÓ se- tamento dos trabalhos desta Casa os dias 2 e 5 de Junho .. por: es~ 

tor privado. · · · · ausente de Brasília. em compromisso partidário, na condição de 
Local; BNB (Centro) Presidente do PSDB. . 
2lh- Jantar com o Govemador Tasso Jereissati e o Minis- . Távoo!:ala das Sessões, 6 de junho de 1995-- Senadol:c Artur da 

tro da Educação, Paulo Renato de Souza. · 

Dla 7-6-95 Quarta-feira O SR. PRESIDENTE (An!ôoio Carlos Valadaresj -·seni 
8b30min- Deslocanienio_de Fortaleza para lgUaltt cumprida a deliberação do Plenário. . 
9h30min- Chegada a Igua!!l Sobre a mesa. requerimentO que será lido pelo Sr. I • Secre-

. !Oh- DeslocamentO para a comunidade de Baixio dos Fer- tário em exerclcio, Senador Romeu Tuma. rekas . ,·, 

I Oh30min- Chega dá .a Baixio Ílos FÓxreiras' 
- V1Sita-aoCentroComunitário 
-Visita à àrea Agiicola (:uroz) . .. 
-Visita ao sistema de abastecimento d'água (Casa) 

Exposição do Governador 
Terna: Prioridade do GovernadQr do Estado do P APP 

É li~ o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 873, DE 1995 

12b - Deslocamento· para a coinunidade de Barrocas Senbor Presidente, 
(Iguatu) 

12hl5min- Chegada a Barrocas 
-Visita a um projeto coDlllDitário de piscicultl.l.m 
-Exposição do Presidente da Associação Comwútária 
Tema: Apresentação do Projeto - --

12h45min- Deslocamento para lgua!!l 
13h- Chegada a Igualll- Saída para Chapada do Apodí. 
!3b20min- Chegada para a chapada do Apodl 
13h40min- Chegada à Fazenda Jaisa 
-visita a campo de cultivo permanente 
14b20min- Ahnoço na Fazenda Maisa 
15b40min- De'slocamenlo para Fortaleza 
!6b2~-ChegadaaFortaleza · -

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares)- Será 
cumprida a deliberação do Plenário. · 

Sobre: a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tário em exercício. Senador Romeu Tu ma. --- --

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 871, DE 1995 

Senbor Presidente, 
Nos termos do disposto no§ l 0 do art. 13_doRegimento ln

temo do Senado Federal, requeiro seja consideradã licença autori
zada minha ausência aos trabalhos da Casa no diã 2 de junho cor
rente, quando partiCipei -de reunião em :ineu Estado. a qual contou 
com a presença do Exm0 Sr. Ministro da Saúde~ Dr. Adib Jatene. e 
no dia S do mesmo mês, ocasião em que, também em São Paulo. 
estive atendendo a compromissos político-pa.rtídiários. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. - Senador Romeu 
Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (A.otôliio Carlos Valadares)- Será 
cumprida a deliberação do Plenário. · · 

Requeremos urgência, nos termos do art: 336, b; do R~gi
.. - mente Intemo, para o Projeto de Resolução n• 62. de 1995,'de ini-

ciativa da Comissão DiretOia, que cria a TV Senado e dá outras 
proVidências. 

Sala das Sessões. em 6 de junho de !995.- Jader barba
lho- Edison Lobão- Valmir Campelo- Geraldo Melo. . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Em 
votação o requerimento. 

Os Srs. Seoadores que o aprovam queiram pennanecer sen ... 
tados. (Pausa.) · · · ·-

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matéri~-a que se refere figurará 
na Ordem do Dia da segunda sessão orcijnária- subseqüente, nos 
teimos do art. 345, II. do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Sobre 
a mesa, requerimenio que será lido pelo Sr. 1° Secretário_ em exer
cício, Se~ Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 874, DE 1995 

SetthorPresidente, 
Requeremos urgência. nos termos do art. 336, alínea b, do 

Regimento Intemo, para o Oficio n• S-30, de 1995 (n• 1.236195, 
no Banco Central do Brasil), encami.Dhando ao Senado Federal so
licitação do Governo da Bahia, para emissãO de LFTBA, cujos re
qiiSOS serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do_ Estado, 
vencível no 2° semestre de 1995. 
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Sala das Sessões, 6 de junho de 1995. - Edisou Lobão -
Ronaldo Cunha Lima - Valmir Campdo - Esperidião Amio -
Bernardo CabraL 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Em 
votaçãoorequerimemo. ·· · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 
na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 345. II do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência convoca-sessão extraordinária 
hoje às 18h36min, destinada a votação de requerimento de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Está 
encen:ada a sessão. 

(~vanra-sea sessão às I8h38min.) 

Ata da 81 a Sessão, em 6 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidênâa do Sr. Antônio Carlos Valadares 

ÀS 18 HORAS e 36 MINUTOS, ACHAM·SE PRESEN"IES Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.- Senador Gilberto 
OS SENADORES: Miranda Batista - Jader Biu-balho - Hugo Napoleão - Sêrgio, 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalbães - Antônio :Machado. 
Carlos Valadares- Atliudo Porto- Bello Parga- Beruardo Calnal , O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos V aladaresj .:: Em 
- Carlos Bezena - Carlos Patrocínio - Carlos Wtlson - Casildo Votação o requerimento. 
Maldaner - Coutinho Jor,a:e - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - _ Os Srs. Senadores que o aprovam -queilam permanecer sen-
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emilia_ F~des - Epitácio tados. (Pausa.) 
Cafeteira - Emaodas Amorim- Esperidião Amin - Fernando Be-·' Aprovado. 
zer.ra- Flaviano Melo- Fr.mcelino Pereira- Fi'eitas NetO:.... Geral
do Melo - Gilvam Borges - Guilberme Palmeira - Hugo Napo
leão- Humberto Lucena- Iris Rezende- Jader Barbalbo- Jeffer
soo Peres- João França- João Rocha -Joel de Hollanda- Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho -José Agripino -- :Tosé Alves -José 
Roberto Armda - José Eduardo Duiia- José Fogaça - José !goa
cio Ferrei!a- José Sainey- Julio Campos ., Júnia Marise - Lauro 
Campos- Leomar Quiotanilha- Levy Dias- Lucidio,Portella
Lucio Alcantara- Ludio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira- .Ma-
rina Silva- Marluce emto- !vfauro Miranda- NaborJúniPJ:-:-:: ;Ney 
Suassuna-- Odacir Soares.'-- Onofre Quinan- 0smã.r :DiàS- Pedro 
Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Ca.Ib.eiros :.._Roberto 
Freire - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sergiõ M.acbado 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 
na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
tennos do art. 345. II do Regimento lp.temo. 

O SR. PRESIDENTE (AntÓnio Carlos Valadares)- Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encetrar os trabalhos, de
signando para a sessão ordinária. de amanhã a séguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'39,DE 1995 

(Em regime de urgência nos termos do 
art. 353, parágrafo únioo, do Regimento Interno) 

- Teotonio Vilela Filho - V almir Campelo - Vilson IG.eiriübiD.g - . Dis.cussãÇ), em tum_ o único, d9 Proje_to ~e Peç:reto Le-
WaldeckOm.elas. gislativo n° 39, de 1995 (n° 396794, ni Câmara dos Deputa-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares)- A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 73' Srs. Senadores. Ha-
vendo n'Úmero regimental, declaro aberta a sessão.. -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício. Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 875, DE 1995 

Requeremos urgência,. nos termos do art. 33_6, alínea b, do 
Regimento Interno. para o oficio "S" 0° 33, de 1995. do Senhor 
Presidente do Banco Central do Brasil. encaminhando ao Senado 
Federal solicitação de retificação do item g, do art. 2° da Resolu
ção o' 94, de 27-12-1994, que autorizoU o giro da dívida mobilíá· 
ria da Prefeitura MuniciPal de São Paúlo, vencível no primeÚ'o se-
mestre de 1995. -. _·: __ · -· 

dos), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Nossa 
Senhora das Dores para executar.serviçoderadiodifusãosonora 
emfrequênciamodulada,comfi:D.sexclusivamei::tteeducativos,na 
CidadedeLimeira,EstadodeSãoPaulo,tendoParecerFavorável, 
sobn°352.de 1995, da Comissão- de Educação. 

-2-
PROJETO DE LEf DA CÂMARA N' 58, DE !994 

VotaçãO. em tumo -útii.CO, do Projeto qe t:ei clã: câmara -no 
58, de 1994 (n°_2.58!/92, na Casa _de o_rigem), que revoga arügos 
dq Tíru.IO V da CÕnsolidação das Leis do Tiabalho - CL T que tra
tam da organização sindical, tendo 

Parecer favorável. sob n° 187. de 1994, da Comissão 
--de Assuntos Sociais.. 

~ _(Em virtude de adiamento) . 
. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Está-

-encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h38min.) 
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Ata da 823 Sessão, em 7 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. José Sarney 

ÀS II HORAS, ACHAM·SE PRESENTEs OS SRS. SENA· Altera o inciso XI e a alínea a do inciso XII do art. 21 da 
DORES: Constimiçió Federal. 

Ademir Andrade - Antôcio Carlos Valadares - Antonio · Art. 1" O inciso XI e a alínea a do inciso XII do art. 21 da 
Carlos Magalhães - AII1lr da Távola- Bello P>Iga- Benedita da Consti1llição Federal passam a vigorar oom a seguinte redação: 
Silva - Bematdo Cabral - Carlos Patrocínio - Carlos W!lsoo.- . "Art. 21. Canpete à União: 
Casi!do Ma!daner- Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro- Edison Lo
bão- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emllia' Femandes- Epi
tácio Cafeteira- !!mandes Amorim- &piridião Amin- Femando 
Bezexra- Flaviano Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto- Gé
raldo Melo- Gilberto Miranda- Gilvam Borges- Guilherme Pai· 
meira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena- !ris 'Rezeude- Ja. 
der Barbalbo- Jeffason Peres,- João França -João Rocha - Joel 
de Hollanda - Jooas Pinheiro - Josapbat Marinho - José Abreu 
Bianoo- José Agripioo- José Alves- José Eduardo Outra- José 
Fogaça- José lgnácio F..,.ira- José Roberto Anuda- José Sar· 
ney - Júlio Campos - Júnia Marise- Lauro Campos- Levy D;as 
- Lucidio Portella- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Marina Sil· 
va- Marluce Pinto- Manro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suas· 
suoa- Odacir Soares- Osmar DiaS- Pedro Simon- Ramez Tebet 

XI- explorar, ru,tameate ou mediante autoriza
ção, concessão ou pemrissio, os setviços de teleoomuni
cações, nos tem>os da lei que dispori so~ a "'E'Uliza
ção dos serviços, a criação de um órgão "'glliador e OU· 

tros aspectos institucionais; 
XII- explorar, ~te ou mediante autoriza

ção, concessão ou permissão: 
a) os serviços de radiodifusão soncra e de sons e 

imagens; 

- Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romeu 
Toma - Ronaldo Cunha Uma- Sérgio Machado- Teotooio Vde- • 
laFllho- ValmirCampelo- V!lsooKieimibiug- WaldeckOmelas. 

Art. 2" É vedada a adoção de medida provisória pam regula
mentar o disposto no inciso XI do art. 21, com a~ dada por 
esra emenda constitucional 

Câmara dos Deputados, 6 de junho de 1995. 

MENSAGEMN" 191 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A lista de peesença 

acusa o oomparecimento de 71 Srs. Senadores. Havendo número 
"'gimental, deelaro aberta a sessão. · - -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)-

Esta sessão extraordinária destina-se a receber emenda 
constitucional de iniciativa do Senhor Presidente da República vo
tada pela Câmara dos Deputados. 

Sob:e a mesa, oficiÓ que será lido peio Sr:to ~o~ 
exercício. Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte· 

SGM-P/299/95 -

Senhor Presidente, 
iiiasília, 6 de junho de 1995 

Teoho a homa de encaminhar a Vossa Excelência. para os 
fms oonstimcionais, a inclusa Proposta de Emenda Constituciooal, 
que "altem o inciso XI e a alinea a do inciso XII do art. 21 da 
Consti1llição Federal", aprovada pela Câmara dos Deputados nos 
tennos do art. 60, § 2•, da Constimição Federai. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelêncja prctestos 
de elevado apreço e distinta considetação. - Deputado Luis 
Eduardo, P=ideute da Câmara dos Deputados. 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
N" 36, DE 1995 

(N° 3195, na Casa de o~) 
(De iniciativa do PresideD!e da República) 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos tennos do art. 60, § 3", da Coustifuição Federal, promulgam a 
seguinte emenda ao texto consitucional. · · 

Seabmes Membros do CouB"'sso Nacional, 
Nos termos do artigo 60, incisO II, da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliber.!ção de Vossas Excelências, acampa· 
Ilhada de EXposiçie de -Motivos dos Seub=s Ministros de Estado 
da Justiça, do Plauejamentb e Orçamento da Fazenda, da Previ
dência e A>oislôncia Sucial, da Administração Federal e Reforma 
do Estado e das Qmmnicações, propoita de emenda constiblcional 
que "Altera o inciso XI do art. 21 da Constituição Federã.l''~rasí-
lia, 16 de fev=iro de 1995.- Fernando Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 38, DE 16 DE FEVEREIRO DE 
1995-, DOS SENHORES MINJSTROS DE ESTADO DA 
JUSTfçA, DA FAZENDA, DO PLANEJAMENTO E OR
çAMENTO, DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SO
CIAL, DA ADMINlSTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA 
DO ESTADO E DAS COMUNICAÇÕES: 

Exceleo~SSÚI)o Senh<r Presidente da República, 
Em obediência às wrettizes foimuladas por Vossa Excelên

cia com o objetivo de propor ao Congresso Nacional o apelfeioa
mento do texto oonstitucioual, encaminbados a presente Emenda ã 
Constimição Fed=l, que integra o oonjmto de a!texações neces
sárias à viabilização da retomada do desenvolvimento eoonõ1llioo 
e social do País. 

2. Teleconnmicações e desenvolvimento econômico e so
cial são ccmceitos inseparáveis. O Brasil não alcançará um se des
coobecer o outro. ~ao haverá democr:acia. em seu sentido pleno, 
se o Estado não assegmar ao cidadão o direito à cdímmicação, a 
começar do simples 2pa"'lbo de telefone que permita a ele pedir 
socmro m6dico oo acionar outros serviços, esteja onde estiver. Da 
mesma fonna, o Pafs não podeiá prescindir de um moderoo e efi
ciente sistema de tel"!"'nmnicações, Ílllegrado por satélites, cabos 
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de fibra 6tica, fotõnica e infovias, que constituem instrunieiiiO fun
damental do novo paxadigma tecnológico de economia IllUlldiaL 

3. Depois de uma década de importantes avanços cm teleco
DJJJDicaçõcs, financiados pelo Estado, o País conheceu~ na. década 
passada. um perlodo de forte decllnio dos recursos j:Úblicos dirigi
dos ao S<tcrr:. Existe hoje uma gmnde demanda reprimida, tanto por 
serviços convenciooais de telefonia como pelas novas tecnologias. 
Embora tenha sido o primeiro país de América Latina alauçar sa
télite prój:rio, criar centto de pesquisa de nível do CPqD e desen
volver tecnologia.s: de ponta como a fibra 6tica. o Brasil convive 
hoje com o oongestiOillliD<llto des linhas telefônicas e reduzida 
densidade de teiminais telefOoicos, inferior à de Argeutina, Cbile, 
Venezuela e Uruguai. A isto acrescente-se o atrasona.implantaçio 
de tecnologias novas e fundament:.ais como os referidos cabos 6ti-
cos. Somente na telefonia convencional,. há uma demanda não 
atendida de 8 milhões de temúnais. 

forma - Sérgio Roberto Vieira da Motta, Ministro de Esta
do das Comunicações - Pedro Malan, Ministro de Estado 
da Fazenda - José Serra, Ministro de Estado do Planeja
mento e Orçamento. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Altera o inciso XI do art. Zl ela Constituição 
Federal 

Art. 1 o É suprimida a expressão "a empresas sob controle 
acionário -estatal" no art. 21, inciso XI, da Constituição, passando 
o dispoSitiVo a ter a seguinte redação: 

"Art. 21.----·--·----------· 
XI- explotar, diretamente ou mediante conces

são, os serviços telefônicos, telegráficos, de transmis
são di: dedos e demaís serviços públicos de telecomu
nicações, assegmada a 'prestação de serviços de infor
mações por entidades de direito privado através da 
rede pública de telecomunicações exp1omde pela 
União." · 

4. Exaurido em sua capacidade de financiamento, principal
meilte diaule des novas teàwlogias e de crescente demanda de ser
viços por elas geradas, o Estado não tem como arcar sozinho com 
todas as necessidades de investimento. Neste contexto, impõe-se a 
abertura de espaço pam a parceria com a iniciativa privada, o que 
s6 podetá ~ feito com a efiminação da exigência constitucional Art. ZO Esta Emenda entra em vigor na data de sua pu-
do oontrole estatal para a exploração dos serviços telefônioos, tele- blicação. 
gráficos e de comunicações de dados e demais serviços de teleco
municações. Note-se que a proposta em tela possibilita a entrada 

lEGISlAÇÃO Cri' ADA 

do capital privado nas atividedos de telecolllllDicações do País, 
mantendo. entretanto, o regime de conc:=ão de União, que garan-

· CONS1ITUIÇÃO DA --
_ REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASH.. 

te o conttole do Estado sobre o setar. ..- ·-----·-.. --------.. --------·---.. -----
S. Longe de ser um fim em si niesm~ a "fleXibilização 

pretendida é parte de um projeto de redesenho institucional 
do setor de telecomunicações, onde ao Estado será pemútido 
reduzir seus custos de expansão e operação dos serviços, ao 
mesmo tempo em que retomará, com mais força e objetivida
de, seu papel de poder concedente, regulamentar e fiscaliza
dor. 

6. Neste novo desenho, a Telebrás reassumir.á suas fun
ções de 10holding" do sistema estatal, coordenando aS operado
ras e a Embratel, em~ que, por sua vez, manterá. seu estraté
gico mercado sob domíl;llo do Estado. Em .direção oposta- ao 
discurso corpqmtivista, o modelo sugerido tem por objetivo 
atender às demandas da sociedade, gemr bem-estar e colaborar 
com o programa de justiça social do governo. A Emende Cons
titucionãl proposta repete o caminho seguido pelos países de
senvolvidos, como Itália, Ingla.ten-a, Canadá e Estados Unidos, 
e por outros em fase de desenvolvimento, como a Cbina, o Chi
le e a Argentina. 

7. O caminho natural, pois, paxa se atingir um deseo.volvi
memo ecaOOmico e social deságua, fOIÇCSaiDellte, na modificação 
do texto constitucional. flexibilizando a restrição que hoje se im
põe ii União, de exclusiva explomção dos serviços j:Úblicos de te
lecoiDW!icações, por CiiJpresas sob COD!role acionário estatal, sem 
despir-se o Estado de Iigido poder regalador, fiscalizador e de 
controle. 

8. Julgamos, Senhor Presidente, que a alteração proposta irá 
ao encontro da necessidade de estimular o aumento dos iiive:s:ti
melll<lS no setoc de telecanuuicações, imprescindivel à construção 
de uma. econCIIII.ia mais ri:iodema e competitiva.. 

Respeitos.amente, - Reinhold Stephaaes, Ministro de 
Estado da Previdência e Assistência Social- Nelson A. Jo• 
bim, Ministro de Estado da JustiÇa- Luís Carlos Bresser 
Pereira, Ministro de Estado da Administração FederaJ. e Re-

lÍTULOill 
Da Organização do Estado _______________ ,_, __ , _____ , __ _ 

CAPÍTULO II 
Da União 

____ ;;-----··----------·-------·-··-··-··---
Art. 21. Compete a União:· 
I- manter relações cOm Estados estrangeiros e participar de 

OlpllÍ2llÇÕOS intemacioDaís; -

II- declaxar a guena. e celebrar a paz; 
m-assegurar a defesa nacional; 
IV- pemritir, nos casos previstos em lei complemeDtar, que 

forças estrangeiias transitem pelo território nacional ou nele per
maneçam temporariamente; 

V- deaetar o estado de sítio, o estado de defesa e a Ülf.er
Venção federal; 

VI- autorizar e fiSCa!izar à produção e o comércio de mate-
rial bélioo; · 

VII- emitir moeda; 

vm --ãdministrar as reservas cambiais do pais e f!SCalizar 
as opetaÇÕOS de natureza financehu, especialmente as de etédito, 
câmbio e capitalização, bom como as de seguros e de previdência 
privada; 

IX- elaborar e executar planos nacionais e regionais de or
denaçiio do temt6rio e de desenvolvhuento econômico e social; 

X- manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 

XI- explomr, diretamente ou mediante concessão a e:mpre... 
sas sob controle acionado estatal, os setviços telefônicos, -telegráfi
cos, de tr.msmissão de dados e demais serviÇos-públicos de tel.eeo
IDW!icações, assegmada a prestação de serviços de informações 
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· por entidades de direito privado através da rede pública de teleco
nmnicações explo<ada pela União; 

xn- explorar, diretamente ou mediame autorização, con
cessão oo pemrissão: 

a) os sexviços de radiodifusão sooora; de sons e imagens e 
demais serviços de teh:comnnicações; 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A matéria irá ã C0.. 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania,"" forma regimeutal. 

Peigllllto se algum dos Srs. Seuadores deseja usar da pala
vra. (Pausa) 

Não havendo amdores e cumprida a fmalidade da presellle 
sessão, a .Presidência. vaiencetraros tmbalhos. 

::::::::=:::_-::::::::==:_--:::::-_::==::: ·:._O SR. PRESIDJOO'E (José Samey) - Está enceJr.lda a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às llhl2min.) 

Ata da. 833 Sessão, em 7 de junho de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Filho, Júlio Campos 
1-evy Dias, Ney Suassuna, Jefferson Peres e Francelina Pereira 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES N" 201, de 1995 (n• 6CW95, na erigem), de 6 do COJrente, 
OS SR S. SENADORES: '!eferente ao Projeto de Lei n• 9; de 1995-CN, que. dá nova re<lação 

Ademir Andrade- Antônio Carlos Va!adares - Antonio ao caput do art. 29,eao seu§ 4•, daLein• 8.931, de 22de setem
Carlos Magalhães - Artur da Távola - BeiJo Pazga- Beo.edha da bro de 1994, que dispõe sobre as cliretrizeS pani elaboração da lei 
Silva - Bemardo Cabral- Carlos Patrocínio- Carlos Wilsoo- orçamentária mauual de 1995, e dá outras providências, sanciooa-
Casildo Maldauer- Coutinho Jage- Darey Ribelro-Edison Lo- doe lr.msformadonaLein•9.0S7, de6 de.;mhode 1995. · 
bão- Eduatdo Suplicy- Elcio Alvares- Emllia Femandes- Epi- N" 202, de 1995 (n• 611195, na erigem), de 6 do cmrente, 
tácio Cafeteira- Emandes Amorim- Espiridião Amin- Fernando comunicando _o recebimento das mensagens SF n% 222 a 224, de 
Bezena- Flaviano Melo- Francelina Peréixa- Freitas Neto- Ge- 1995, que participavam a aprovaçãO-de escolha de embaixadores; 
Ia!do Melo- Gilberto Miru!da- Gilvam Bagos- Guilherme Pai-... N" 203, de 1995 (n• 612/!lS;ria erigem), de 6 do ~. 
meira.- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezende - Ja- ccmmmcando o recebimento das Mensagens SF n% 226 e 227, de 
der Barbalho -Jefferson Peres - João França -!oã() Rocha- Joel 1995, que participavam a promulgação daS Resoluções n"s 18 e 
de Hollanda -IoDaS Pinheiro- Josapõat Marinho -José Bianco- 19, de 1995; e 
José Agripino -José Alves- José Eduardo Dutra- José Fogaça- N" 204, de 1995 (n• 613195. m erigem), de 6 do corrente, 
Josélgoâcio Ferreirá-José RobertoAnuda-JoséSamey- Júlio cammic;mdo o recebimento das Mensagens n% SF 233 a 235, de 
Campos -Júllia Marise- Lauro Campos- Levy Dias- Lucldio 1995, que participavam a promulgação dos Deaetos Legislaúvos 
Parteila- Lúcio A!clntara- Lúdio Coelho- Marina Silva- Mar- n"s 82 a 84, de 1995. · 
Iuce Pinto - Mauro Miianda - Nabor Júnior - Ney SUassuna - A \lisos 
Odaeir Soares - Osmar Dias -Pedro Simon- Ramez Tebet- Re
nan Calheiros -Roberto Freire- Roberto Requião- RomeU Tuma 
- Rona!do Cunh~ Linía-' ~o Machado 7 T'!"((lorio V!lela Filho 
-V a!mir Cam~lo- Vi!son Kleiniibing- Wa!deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (I'eotollioY!Iela Filho)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 71 Srs~ Senadores. HaveD.do 
número regimental. declaro aberta a -seSSão~- -- - - -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSOs trabalhos. 
O Sr. lo SCCtetário em eXercício SenadórNabor1úniorJ?ro

ceder.i à leitura do Expediente 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restiluindo aurógrafos dç projetas de ~i sancionados: _ _ 
N" 200, de 1995 (n• 603195, na origem) de 6 de corrente, 

referellle ao Projeto de Lei n• 6, de 1995-CN, que autaiza o Pod<r 
Executivo aalrirao OrçamentoFJSCa! da União. em fava do Minisi&
Iio dos ThDsportes, dédio especial até o limite deR$40.772700,00, e 
aOOito suplementar no va!dr de R$5.000.000,00, pai> os fms que 
especifica." sancionado e transfcirmado~na Lei n° 9.056~ de 6 de ju
Dbo de 1995; e 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N" 422195, de 2 do co=nte, do Mllú.stto da Fazenda, refe-
rente ao Requerimento de Infonnações n• 538, de 1995, do Sena
dor Antônio Carlos Va!adares. 

N" 254195, de 5 do conente, do Ministio de Minas e Ener
gia, referente ao Reqnerimento de Informações n• 551, de 1995, 
do Senador Mauro Miranda. 

As Iril"Onnações fOram eocamjnbadas, em c6j:tia, 
aos requ~ · -·- -

Os ;-equerimentos vão ao Arquivo. 

OFÍCIO DO DIRETOR-GERAL 

SIN" de 19 de maio do COt:rente, do Diretoz-Geral do Sena
do Fedeial. referente ao Requerimento n• 522, de 1995, do Sena
dor Lúdio Coelho. 

Os esclarecimentos for.un encaminhados, em có
pia, ao :requerente. 

_ O reqoeriíuento ~ao Aiqriivo.-

PARECERES 

PARECERN"373,DE 1995 

Da Comissão de Serviços de Infra-Estnitora 
· sobre o Projeto de Lei da Câmara r1' 81, de 1993 (ri' 
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4.876-C, de 1990, na origem), que "inclui na mtem. 
gação de badas do Plano Nacional de Viação, nas ba
cias dos rios PBnliiBlõa-Paraná, a interligação Itum
biara-Confluêncla dos rios PIII'IIDlÚha-Grande. • 

Relator: Senador Onofre Quinan 
I-Relatório 

É sulmetido ao exame desta Comissão o Projeto ein desla
que, oriundo da Câmara dos Deputados, que intenla incluir no Pla
no Nacional de VIaÇão a interligação hidroviária I!Umbiara-Con
fluência dos rios Par.maíba-Gtande. Na Casa de origem, a Propo
sição recebeu sucessivos pareceres fayor.íveis <1;1 Cor:uissão de 
Vlllção e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior, quanto 
ao mérito, e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, 
no que respeita à comtituciona1idade. juridicidade, regimentalida
de e técnica legislativa. 

A Proposição sob exame j>:retende lieDOiiciar, eom a hi<fro. 
via proposta, a n:gião sul do Eslado de Goiás, de di:;tacada impor
tância como pólo de desenvolvi:memo agúcola e industrial. Em fa
vor da proposta, argumenta·se que a inclusão dessa via navegável 
no Plano Naeinnal de Viação pennitirá a interligação de importan
tes n:giões produtoras às bacias dos rios Pararuuõa-Paraná, resnl
tando em sigofficativa redução dos custos de transporte atualm.ente 

em cotejo com outras modalidades:_ pois comumente exige meno
n:s custos de implanlação e manuteução- carece de inadiável estí
mulo por parte da Administração Pública. 

O conteúdo da Proposição em causa, portanto, ao buscar o 
incn:mento da utilização de hidrovla já gzmdemente responsável 
pelo escoamento dos granéis agdcolas produzidos na região eon
templada, guarda eslrila consonância com os objetivos do Plano 
Nacional de VIaÇão, a que pn:teude adilar-se. 

Assim. por reconbecennos o caráter amplamente meritório 
de? Projeto, .ma.Difesta.mo-nos pe_Ia Slla aprovação, com a :seguinte 

EMENDA N' I -CI 

Dê-se ao art. 1° a seguiuteredação; 
Art. 1• Fica iDcluída na interligação de Bacias do Plano Na

cional de Vlllção, aprovado pela Lei n• 5917, de 10 de setembro 
de 1973, a interligação abaiso: 

Interli 

Pamnaíba- Paraná 

Trechoasertomadonave ':vel 

Davinópolis - Calalão - llllmbiara -
Cachoeira Dourada - São Simão -
Confluência dos rios Paranaíba Grande 

pilltieados. · Sala das Comissões, 30 de maio de 1995 • ...; Ney SuiiSSUIIa 
Importa notar que o Plano Nacional de Viação já eontem- · -Presidente- Onofre Quinan, Relator- Carlos Patroeinio- Jo

pla, na bacia do rio P3lllllá e com extensão de 808 quilômetroS; o ·Iii$ Pinheiro - Manro Miranda - Gerson Camata - Emília 
trecho Foz-Jguaçu-Confluência dos rios Paranatôa-Gtande, que a -Femalides- Romero Juca- Romeu Tuma -José Agripino
Proposição pn:tende estender, pelo rio Par.maíba, até a cidade de ..• Leomar Quintaailha- Vilson Kleinubing -Freitas Neto- Fer-
I!Umbiara, com passagens por Caciloeira Dourada e São Simão. naudo Bezl:rra. 

Amda em defesa do Projeto, destaca-se soa pertinência com 
os objetivos do Plano Nacional de VIação no sentido de estabele
cera ''infra-estruntra de um sistema viário integrado e se COnStituir 
em base par.l planos 'globais de tr.msperte que atendam, pelo me
nor custo, às necessidades do País". Não seria outra a conseqüên
cia da efetiva implanlação do Projeto, ao permitir a fluência ade
quada nas condições de navegabilidade dos rios beneficiados, as· 
segmando, inclusive, a interligação hidroviária do Estado de Goiás 
com os Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. 

A Proposição, tntrell!nto, a despeito. de _não ter seu mérito 
comprometido, inc:a:te em· vício de origem, mantido até a redação 
final, quanto ao inímero da Lei aditada -registrado como 5.197 ao 
invés de 5.917,como caberia. 

De igual modo, anro equívoco é observado no texto reme
tido ao Senado Federal. O vocábulo "interligação" foi incm:eta~ 
mente grafado como "iterligaçio" no art. r .:o do.Projet.o. 

Ambas as incorreções podem ser sanadas por meio de 
Emendaderedação. . 

ll-Voto do Relator 

A inexplicável ociosidade do farto sistema hidroviário bra.~ 
sileiro den!llnda urgente n:versão. Dispondo de cerca de 40 mil 
quilômetros de vias navegáveis, o Brasil transpol1a por rios, lagos 
e canais apenas 1% total das cargas movimentadas no País. Nos 
Eslados Unidos por exemplo, onde se dispõe de n:de hidroviária 
de extensão similar à nossa, a geração anual de tnmsporte nessa 
modalidade é da ordem de 590 bilhões de toneladas por quilôme
tros, cerca de 130 vezes superior- aos 4,5 bilhões de tolleiactãs tr.uis
poltadas no Illllsil em 1986, ano de. nO.So melbocdesempenho. 

O resultado dessa ociosidade tem sido a sobrecarga das ro
dovias naciomúS e a coliSeqüente redução das condições de segu
=ça e economia no transporte da prOdução agdeola e industriaL 
O transporte hidroviário interi.cr, ~ enounes vãntagens jjoienciais 

PARECER N' 374, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 
PI.S n° 51, de 1995, de .iniciativa da Seuadora Marlu.· 
ce Pinto, qne "altera a Lei n° 8.256, de 25 de novem
bro de 19.91". 

Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy 

I- Relatório 

É submetido à apn:ciação destaComissão de Assun!Os &o. 
nômicos, o PLS n• 51, de 1995, de iniciativa da Senadota Marluce 
Pinto, que "alteta a Lei n• 8.256, de 25 de novémbro de 199 !." 

O art. 1 o do referido Jrojeto modifica os arts. 1 °_ e :20 da Lei 
n• 8.256, de 25 de novembrO de 1991. A nova n:dação cladi-ao art. 
1° da referida lei alt~ tão somente, a focalização de uma das 
áreas de livre eométcio anterioonente pn:vista. ou seja, o Munici
piode Pacaraima é suhstiiUido pelo Município de Boa Vista. 

A nova n:dação dada ao art. 'Z' exclui a Iimilação de área de 
vinte quilõmetros quadeulos, tr.msferindo par.o o Poder Eaecutivo 
a atribuição, não s6 de demarcar as áreas, como também de deli· 
mitá-las. 

Em deamência, rodas as refet€ncias il Área de Livre Co
tpércio de Pacaraima COittida na Lei n° 8.256/91 são alteradas para 
An:a de Livre Cométcio de Boa VISta (ALCBV). 

1y> Projeto nãO faam apresettadas ..,.,..;Ias no JDZO regimental. 
E o relatório. 

II- Voto do relator 

_ A-~ção de Areas ãe Livre Comércio nos Mimicq)ios de 
Ilonfun e Iloa V1Sia foram propostas, no passado, pelo Governo 
do eotão Teo:ritório de Raaima, com o objetivo principal de gernr ati
vidades eeonômicas que propotciooa.sse algum deseuvolvin=to. 
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Apesar de rerem sido propostas em 1990, ,e tmnsformadas 
na Lei n• 8.256, de 25 de DOVembro de 1991, alé hoje não fonun 
implementadas, atingindo, em decoirência. objetivos contrários 
para os qu&s fomn criadas. ~ 

Art.J• ----(mantidaaredação doPLSn°5!195) 
Art. 2• O Poder Executivo far.l demarcar as áreas 

cootúmas com a superfície de 250 Km.2 e 50 Km2• res
pectivamente, envolveodo os perimctros utbanos dos 
Illlliiicí:pios de Boa. VISta e ~ onde se:r:ão instala
das as Aieas de Livre Coméicio de Boa Vista- ALCBV 
e Bonfm- ALCB, incluindo locais próprios para entno
poslamento de mercadoria a serem nacionalizadas ru 
reexportadas. 

O questinnamento da áre'l indigena de Pacar.üma tem sido 
um dos principais eotxaves à implantação dessas áreas. De acordo 
com o§ 4• do art. 231 da Constituição Fedetal, as tettas indlgeoas 
são inalienáveis e indispemá.veis, e os direitos sobre elas, impres
critiveis. AiDda em confonnidade-oom ·o disposto no mesmo art. 
231, em seu § s•, é vedada a remoção dos grupos indígeoas de ~ 
suas tetraS, salvo ad referendum do Congr:esso Nacional, em caso 
de catástrofe cu epidemia que ponham em risco sua população. 

~~ Pacig!llfoÚilioo.-(maliiàial<daçib<bHSn"5ll95)'' 

EMENDA N-02-CAE 

Inclua~se, onde couber, o seguinte artigo: 

Art. O art.l4daLein• 8.256, de 25 de novembro 
de 1991, passa a vigorar acrescentado o seguinte plllá-
grafo único: ~ 

"Art. 14. ·----'....--------------
Parágrafo únioo. O prnzo de que txala o c:aput 

deste artigo oontar-se-á a partir da data da publicação do 
Decreto Presidencial que regulamentar e instalar as refe--
ridas áreas. 11 

' 

Na época em que foi díseutido e aprovado o projeto que deu 
origem a !e~ parece ter passado desapercebido, pelo Qmgresso, 
esse problema, que já em ooncreto, apesar de o Deputado Amôoio 
Carlos Mendes Thame ter chamado a alenção para esse fato em 
seu díscurso proferido no Plenmo da Câmara dos DeputadOs em 8 
de novembro de 1991. De fato, o Decreto n• 312, <jtle demarcou a 
Tetra indígena de São Man:os, data de 29 de ouiubro de 1991, 
portanto quase um mês antes ao da publicação da Lei n• 8.256, de 
25 de novembro de 1991. Além dísso, Pacar.Uma é deuominação 
de uma vila. e não de um município. 

Dessa fonna, parece conseosual a substituição, na referida Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. -Pedro Piva, 
Lei, da expressio: Aiea de Uvre Comércio de Pacar.üma- ALCP, Presidente em ex=ício - Eduardo Suplicy, Relator - Marluce 
pcn: Área de Uvre Comércio de Boa Vtsla _ ALCBV, oomo pro- Pinto (sem voto)- Osmar Dias- BeBo Parga- Jelferson Peres 
posto do projeto em análise. - Lauro Campos- Leomar Quinlanilha- Fnmcdino Pereira-

Acreditamos que oom essa IDDdíficação, pennitiremos que a Gualdo Melo - Jod de HoDanda - Lúcio Alciintara - Sérgio 
ma seja fmalmeute imPlantada, uma vez que, nas proximidades Machado -João Rodm. 
da Capital Boa V!Sia existe a iiifta.esiiutma _.....ria para o seu·' TEXTO FINAL OFERECIDO 
imediato fimcimamento, bem oomo o 1'It!ieto de Distrito Industrial AO PROJErO DE LEI DO SENADO N" 51 DE 1995 

Analisando outros aspectos do projeto foi-nos sogerido pelo 
Senador Romero Jucá outras duas modüicações que consideramos 
opo<tunas. Em JXimeiro lugar, o art. 14 dessa Lei limita os beoefi
cios e ise!1ÇA3es dela decot:rentes ao prazo de vinte e cmco anos, 
dos quais, quase quatro já estão penlidos, tendo em vista o prnzo ne
cessário para soa implanlação e o fato de a lei vigcwar desde 1991. 

Assim., somos favoráVeis ao restabelecimento _da vigência 
desses beneficias e isenções attavés da inclusão de um parágrafo 
único ao art. 14 estabelecendo o inicio da cantage!!l desse Jll'lZO 
somente a partir da data ·'da publkação do Decreto Presideuoial 
que regulamentar e htstalar as referidas áreas. 

Em segundo lugar, na modíficação proposta pela nobre Se
nadota Marluce Pinto, não está refemloiada a ma a - demín:a
da pelo Govemo Fedem! como espaço de Livre Cométcio, tarefa 
tr.msferida paxa o Poder Executivo. 

Neste caso, somos favOJ:áveis 1 alteração da =lação do art. 
2° da Lei n• 8.256, de 25 de novembro de 1991, objeto de altera
ção no art.l•do PLS n• 51, de 1995, da nobm Seoadora Marluce 
Pinto, fn:ando as mas de 250 km2 e 50 Km2, respectivamente, 
para a instalação das Áreas de Uvre Comércio de Boa Vtsla -
ALCBV e Bonfm- ALCB. 

llimte da indiscutível relevância e necesSidade de aprova
ção dessa matéria. manifestamo-nos favoravelmente a que se apro
ve oProjero de Lei do Senadon• 51, de 1995, acatando as sugestõ
es do Seoador Romero Jucá oomo as seguintes emeodas de relator. 

EMENDAN-01-CAE 

Dê-se a seguinte redaçãoaoart.l0 do PLSn•5J,de 1995: 

"Art. l 0 0s arts.1° e ZO da Lei D0 8.256, de 2S de 
novembro de 1991, passam a vigorar, xespectivamente, 
cem a seguinte redação: · - ~ 

Altera a Lei D0 8.256,. de 25 de novembro de 
19.91, que "Cria áreas de livre comécio nos muniá .. 
pios de Paracaima e Bonfim, no Estado de Roraima, 
e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os arts. 1° e '1! e 14 da Lei U0 8.256, de 25 -de nO

vembro de 1991. passam a vigOiar. respectivamente. com a se
guinte redaçio: -

"Art.l0São criadas nos Municípios de Boa V!Sia 
e BooJim, Estado de Rotaima, mas de livre oomércio 
de importação e exportação, sob regime fiscal especial, 
estabelecidas com a finalidade de promover o desenvol
vimento das regiões fronteiriças do extrenio norte da
quele Estado e com o objetivo de incrementar as relaçõ
es bilatemis com países vizinhos, segundO a política de 
integm~ Iatino-americam.'' 

Art. zoO Poder Executivo fará demarcar as-áreas continuas 
com a suped'Jcie de 2SO Km2 e 50 km2

• respectivamente, envol
veodo os perímetros urbanos dos municípios de Boa V!Sia e Bon
rnn. onde seião instaladas as Áreas de Livre Comércio de Boa 
Vtsla- ALCBV e Boofm- ALCB, incluindo locais ptóprios para 
entrepostamento de mercadoria a serem nacionalizadas ou reex
portadas. 

Parágrafo único. Cousiderom-se integr.mtes das mas de li
vre coméxcio de Boa Vtsta (ALCBV) e Bonfim (ALCB) todas as 
suas soperficies tenitorias, observadas as dísposições dos IIalados 
e convenções intemacioriã:is. -

"Art. 14. ---··----·----··-----
Parágrafo único. O pfazo de- que tiata o caput 

deste artigo contar-se-li a partir da data da publicação do 
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Decreto Presidencial que regulamentar e uistalar as refe
ridas áreas." 

Art. 2" Em decoritncia das a1tenções estabelecidas no arti
go anterior, as referências à "área de livre com.ércio de Pa.cataima 
(ALCP)" CODStantes nos demais artigos da Lei D.0 8.256, de 25 de 
novembro de 1991, são substituídas pela expressão "área de livre 
comén:io de Boa VISta (ALCBV). 

Art. 3• O Poder Execntivo. no prazo de 30 (trinta) dias, a 
cootar da publicação desta Lei, far.l republicar a Lei n• 8.256, de 
25 de novembro de 1991, com as modificações iotroduzidas pelo 
P"'5enle diplcma legal 

Art. 4• Esta lei entra em vigcrna data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam.~ se as diposições em contrário. 
Sala das Comissõe, 6 dejuDho de 1995.- Pedro Piva, Pre

sidente. 

PARECER N" 375, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre a Mensagem n• 194, de 1995, da Seahor 
Presidente da Repúhliea, submetendo à aprovaçãO 
do Seaado Federal o nome do Sr. Ari Pargendler 
para o cargo de Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em vota
çãO secreta realizJida em 7-6-95. apreciando o relal6rio apresenta
do pelo Sr. Sewodor Pedro Simon (em anexo ao parecer). solxe a 

Mensagem n• 194. de 1995. do SeDhor Ptesideote da República, 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•t8J, DE 1995 

Dispõe sobre busca e apreensão de bem. aliena· 
do 6duclariamente, alterando o art. 3° do Decreto
Lei 11° 911, de 1° de outubro de 196!J. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1•o caput e o§ (•do art. 3• do Decreto-Lei n•911, de 

1• de outubro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3• o proprietário fiduciário oo credor pode
rá requerer contia o devedor ou ten::eiro a busca e 
aP"'CnsãO (lo bem alienado fidnciariamente, desde que 
coinprovada a mora ou o inadimp!emento do devedor. 

§ ,. Despachada a inicial, o réu sem citado para, 
em cinco dias, apreseilta:rcconte~o ru, sejá tiver pago 
40% (quarenta por cento) do preço financiado, requerer 
a pmgação da mora.'' , 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as ~ições em contrário. 

Justificação 

A Constituição Federal, no art. 5°, .inciso IV, estatui que 
''ninguém sem privado da libeidade "' de seus beos sem o devido 
processo legal"; no inciso seguinte, acresce que "aos litigantes, em 
processo judicial ou admjnjstrntivo, e aos arusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa. com os meios e IeCUI'

sos a ela inerentes". 
opina pela Aprovação da escolha do Senhor Ari Pargendlcr para··" Infelizmente, nem todos os diplomas legais anteriõres à 
ex=erocargodeMinistrodoSuperiorTribunaldeJustiça. pronmlgação da Constituição P"'stam-sc a uma fácil integração 

Sala das Comissões, 7 de juDho de 19995.- Iris Rezende, cana Lei Magoa. Tal é o caso do Decreto-Lei n•9U/69, que dis
Presidente- Pedro Simon, Relator- José F--E<!faon Lo- ciplina o instituto da alienação fidnciária. O art. 3• deste Decreto
hão- Rooaldo Cunha Lima- Ney Suassuna -Eldo ~ ... - Lei autoriza o juiz a conceder Jjmjnannente busca e apreensão do 
Bernardo Cabral - Lauro Campos- Franc:elino Pereml- Lú· bem alienado fl.duciariamente, antes mesmo de receber a contest
cio Alcântara - Ademir Andrade -José lgnádo - Jefferson ação do réu, que, diga-se. dispõe de apenas tnls dias para fazê. lo. 
Peres- Ram.ez Tebet. O projeto om apresent3d!? aos ilustres colegas Senadores 

Relatório 

Relator: Senador J?'çdro Simon . . . 
Sob Mensagem n• 574/95, o SeDhor Presidente da Repúbli

ca submete à aprovação dos membros do Senado, nos temJ.os do 
Parágrafo único do art. 104 da Constituição, o nome do Dc,utor 
Ari P.azgendler para exercer o cargo de MínisDD do SUperioc Tri~ 
bunal de Justiça , na vaga reservada a juízes dos Tnõunais Regio
nais Federais, decorrente da aposentadoria do Ministro FiaDcisco 
Dias Trindade. Atu.almente, o Doutor Ari Pargendler ocupa o car
go de Juiz do_ Tnõunal Regional Federal da 4 .. Regi.io, com sede 
em Porto Alegre-RS. o seu cuniculum vitae veio anexado à pre
sente Mensagem. 

A Mensagem veio a esta Comissão, por força do art. 101, 
item II, n• 9, do Regimento Interno do Senado Federal, que deter
mina que cabe a CCJ emitir parecer, quanto ao mérito sobre esco-
lha de Ministro dos Tnbunais Superiores. -

É o relatório. 
Sala da Comissão, em 7 de juDho de 1995 - Iris Rezende, 

Presidente- Pedro Simon, Relator 

O SR. Piu:sn>ENTE (Teotooio VIlela Filho) - O expe-
diente lido val à publicação. ~ ~ 

Solxe a mesa, projeto que setá lido pelo Sr. 1• Secretário 
em exercício, Senador Nabor Júnior . . 

É lido o seguinte: 

P"'tende suprimir esta irijustiça, adequaodo aquele Decreto-Lei à 
Constituição, não apenas eliminando a possibilidade da busca e 

. apreensão liminares, como também auiTlt!Drando o prazo de defesa~ 
para cinco dias - prazo, aliás. pmoisto no C6digo de Processo Ci
vil para o rito_ sum:m:fss~. Desta forma. daremos mais um passo 
no sentido de hmnonizar as leis brasileiras com a Constitnição. 

Sala das Sessões, 7 de juDho de 1995. - Sewodor Júlio 
Campos. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEIN"911, ~ 
DE II DE OUTUBRO DE 1969 

Altera a redação do art. 66 da Lei a• 4.728, 
de 14 de julho de 1965, estabele<:e normas de pro· 
cesso sobre alienação 6dudária, e dá outras provi
dências. 

~ Art. 3• O proprietário fiduciáriO ru credor podetá requerer 
contra o devedor ou terceiro a busca e apresentação do bem-aliena-. 
do fiduciariamcntc, a qual sem concedida liminarmente, desde que 
comprovada a mora oo o inadimplemento do devedor. 

~ § j• Despachada a inicial e execntada a liminar. o réu sem 
citado para. em 3 (tlês) dias, apresentar contesraçíip ~. se tiver 
pago 40% (quarenta por cento) do preço ímanciado, requerer a 
purgação de mora. 
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, , CONSTI'IUIÇÃO DA 
REPUBUCAFEDERATIVADO BRASIL 

·---------------------·-.. --------·-
Dos Direi too e Garantias Fundamentais 

·------------.. -------·---··----··--·---
CAPÍI'ULOI 

Dos Din:ltos e Deveres Individuais e Coletivos 

ArL s• Todos são iguais perante a lei, S.m distinção de 
qualquer nature~ garantindo-se aos brasileiros, e aos estian
geiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade. A igualdade, à segurança. e i propriedade, nos termos 
seguintes: 

·-------·---·---·--------··--·-··-··-·-
IV - ninguém será privado da hõenlade ou de seus bens 

""": o devido processo Ie~; 
·---------·---·-----·---..<.---·-·-·-----------··---·------·-------·-

(À Comissão t!e Constituição,JUSziça e CU/ada· 
nia -decisão terminativa.) 

O SR.'PRESIDENTE (Teotonio Vdela Filho)- O projeto 
será pubücado e remetido à Comissão competente. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1• Secretário 
em exemcio, Senador Ney Suassuna. 

Valor da Multa Diária 

até!OO 

de !O!a500 

de 50! a 1000 

R$500,00 (quinhentos reais); 

R$2000,00 (dois mil reais); 

R$5.000,00 (cinco mil reais); 

R$7.500;00 (S<te mil e quinbemos 
reais); 

de 1001 a 10.000 

acima de 10.000 R$10.000,00 (dez mil reais). 

§ s• o I!Úmero de grevistas será estabelecido com 
base em estimativas do Ministmo Público do Trabalho. 

§ 6° Os val<i-es das multas aplicadas pela Jusliça 
do Trabalho na forma deste artigo, serão apurades pelo 
Ministério Público do Trabalho através de inquéito, ar
recadados j>Oio órgão competente do Ministério da Fa
zenda e revertidos pata o Fundo de Amparo ao Ttilba· 
Ihador- FAT, nos tennos do inciso V do art. II da Lei 
n•7.998,de 11 de janeiro de 1990." 

Ait. 2° Esta Lei entta em :vigor na data de sua :PublicaÇão. 
Art. 3° Revogam-se as- disposições em contrário. 

Justificação 

A muhiplicação de greves e parnljsações em setviços e ati
vidades essenciais, sem a observância dos preceitos legais estabe

.!ecidos pela Lei n• 7.783, de 28 de junho de 1989, ultrnpassaram 
os limites de tolerância admitidos em uma sociedade democtática. 

É lido o seguinte: 

ROJETO DE LEIDO SENADO NO 182,DE 1995 

Independentemente das razões que orientam tais movimen
"- tos paredistas, que por vezes são de caiá!er mais político do que 

reinvindlcatório, é imprescindível o respeito à lei e o acatamento 
às decisões emanadas do Poder Judiciário. 

Altera o art.14 da Lei n• 7.7ff3, de 28 de junho 
de 1989, que "dispõe sobre o exerclclo do direito de 
greve, def'me as atividades esseuciais, n:gula o atendi· 
mento das necessidades inadiáveis da comunidade, e 
dá outras providências", para criar peoa6.dade a ser 
aplicada em caso de greve dedarada abusi.n. pela 
Justiça do Trabalho. 

O Coiigresso Nacioilàl de<:réia 
Art. J• O art. 14 da Lei n• 7.7'{;3, de 28 de junho de 1989, 

passa a vigClr'3r com a seguinte redação: 

"Art 14. ··---------··-------
§ 1° Na vigência de acordo, convenção ou senten

ça nozmativa não COllStitui ahlso do exercício do direito 
de greve a paralisação que: 

I - teiJha por objetivo exigir o cui:J:iPrimento de 
cláusula ou condição; · 

II - seja motivada pela superveoiência de fato 
novo ou acontecimeDto imprevisto que modifique subs
tanciaimeDte a relação de trabalho. 

§ 2" A publicação da decisão da Jusliça do Traba
lho que declarar al:usiva a greve. obriga o :retomo ime
diato dos SJ:1;Vistas ao tiabalbo, sob pena de multa. 

§ 3• E faCultada à Justiça do Trabalho, após de
clarada abusiva a greve e descumprida a decisão referida 
no par.igr.üo anterior, a aplicação de nmita diária à enti
dade sindicalrepnosentante dos interesses dos grevistas. 

§ 4° Na aplicação da penalidade de que ll:ata o § 
3°, a Justiça do Trabalho o~ aos seguintes: limites 
relativos ao número de empregados grevistas e.ao.s valo
res de multa diária: 

A· Justiça do Tmbalho, no exercício do seu poder normati
vo, tem julgado abusivas diversas greves e determinado o retorno 
dos empregados grevistas ao serviço. 

No entanto, descomprindo decisão judicial, os empregados 
continuam a greve, indiferentes à detemlinação jldicial, o quedes
moraliza o Poder Judiciário, representando grave precedente e 
ameaça ao Estado de Direito. ... 

Em face desta situação, sem pn:judicar o legítimo direito de 
gmve dos ttabalhadores. é preciso coibir Os abusos, :regulamentan
do a aplicação e a cobmnça de moitas pela JUS!iça do Trabalho, em 
virtude do descumprimento de suas decisões. 

Assim, esperamos contar com o apoio dos ilustres Senhores 
Senadores e Deputados paxa a aprovação deste projeto de lei 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. -Senador Odacir 
Soares- PFIJRO. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

LEIN"7.783,DE28 DE JUNHO DE 1989 

Dispõe sobre o aercicio do direito de grev~ 
def"me as atividades essenciais, regula o atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidad~ e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República. Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância 
das normas contidas na presente Lei, bem como a manutençãO-da 
panilisação após a celebração de acoxdo, convenção ou decisão da 
Justiça do Trabalho. 
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Parágrafo únicO. Na vigência de acordo, convenção ou sen
tença normativa não constitui abuso do exercício do direito de gr:e. 
ve a pa.talisação que: 

I- tenha por objeti.vo exigir o cumprimento de cláUsula oo 
ccndição; . . 

n - seja motivada pela supc. veniência de fato novo ou 
acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a reia~--
ção de lr.tbalbo. 

''Viv~ no Brasil, momentos decisivos quanto 
à moialidade para com a coisa pública, um ven:ladeiro · 
compromisso ético com as getliÇÕe$ futuras de brasilei
ros, de modo que qualquer pussibilidade de moralização 
deve ser acatada por estã. Casa, sob pena de sermos 
omissos. Ademais é cionJum. e tianqt1iia. a fio;;calização 
-das empresas priv. no ~e ao cumprimento das 
obrigações fiScais. pelos auditores da Seaetaria da Re
ceita Fedexal. Enllio, por que motivo não poderia o Tri
bnnal de Contas, áJ!ão CODS!itucionalmente constituído 
pata o coll!role das despesas públicas, fiSCali= a esttu· 
nua das empresas. apenas DO que tange às contratações 

·---........... - ...... -·-··-·-----··-----··------
(À Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidada

nia -decisão terminatrni.] 

O SR. PRESIDENTE (José Sam<:) - O projeto será pu-
blicado e remetido ii Comissão competente. . · 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador Ney SuasSUlla.-

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 183, DE 1995 

Altera a Lei rf' 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que "rogulameuta o art. 57, inciso XXJ, da Constitui· 
ção Feiieral,'institui uormas para licitações e contratos 
de Administração PúbUca e dá outras providências". 

O Congresso Nacional deereta: 
Art. 1' Acrescentem-se, ao art. 113 da Lei n' 8.666, de 21 

de junho de 1993, os seguintes pililíglafos: · ·- · 

com o Govemo? - -
Defendemos a tese de que, havendo indfcios de 

carupção, o Tn"bunal de Contas deve ter competência 
para entrar na conta da empresa arusada.. Provada a cor
rupção, entra-se na empresa estatal, chamam-se os fun
cionários para pmi-Ios. Faz-se tudo com o COtiUpto, 
mas nada com o COlXUptor. Não se toma nenhuma provi
dêJJ.cia cem. relação àquele que exerce o papel ativo na 
conupção. O TriOOnal de Contas quer olhar a empresa, 
não no seu t~ no seu global, mas ali naquele contrato, 
llBqtlela h001, na realização que desempenha com a obra 
públioa. 

"Art. 113. --.. --·---·-·----·-··-----:;.. 

. Em oulr.ts palavras, de acoxdo com nossos propó
sitos, temos de agir com todo o rigor com relação ao 
cormpto, mas temos que agir, também com todo o rigor, 
com relação ao coaupt.or. Em assim fazendo~_ estaremos 
atuando a favor de 95% ou mais dos empresários br.tsir 
!eiras; estaremos dando força ao empresariado brasileÍIO 
- àquele que é sério, àquele que tem. no COIIUptol:, a!· 
guém que o impede de II3halhar com dignidade." 

§ 3° Os Tribunais de Contas, no exercício de suas·· 
alriooições instilncionais, são competentes pua exami
nar e fiSCalizar os registros contá.beis e demais cODtroles 
das empresas privadas CODIIatadas pata a exeeução de 
obxas, sexviços on fornecimentos de material, no que 
conceme às CODtia.tações feitas. 

§ 4' As pessoas jwidicas referidas no parágmfo 
anterior são obrigadas a manter e colocar à disposição 
dos Tribunais de Contas todà a doeumeutação contábil, 
fiscal, comercial e bancária necessária às apmaçi;es por 
eles detemlina~ no que concerne ~ !'OI'Ir.ttações fei
tas, sob pena, em caso de sonegação ou de recusa, de 
aplicação de multa diária até o cU.Dlprim.enio de suas de
terminações." 

Justificação 

Rcapresento, nesta proposição, dispositivos que fiz constar 
de emenda ao Projeto de Lei ÜI!lânica do TCU e de Substitutivo 
aos Projetas de Lei das Licitações e Conii3tos Administrativos, 
dos quais fui designado Relalor, e que,_posteriOimente, submeti a 
esta Casa sob a fotma de Projeto de Lii do Senado n' 103, de 12 
de agosto de 1993, mquivado, ao fmal da Legis!atur.t anterior. 

Sen propósito é alnõuir, aos Tnõunais de Contas, compe
tência pata fiSCali= os registros eontábeis das empresas coulr.tta
das pua a exea:~ção de obras e serviços pata o setoc público, mas 
apenas no que pertine ãs contratações feitas. 

De confomúdade com a legislação atual, os Tribunais de 
Contas fi(!Nliz;rm tão somente, os órgãos e entidades da Adminis
lr.tção Pdblica. O ontro pólo, o conlr.ttado particular, fica fora da 
investigação, o que toma impossível a contrasteação dos dados de 
um e de outro dos coulr.ttantes, necessária à fonnação de um jiizo 
seguro de convicção acerca de determinados atos ou f~. 

Na época em qoe se disaltiu e vctoo. o Projeto de Lei ~ 
Licitações e Contrntos, poderei: · · " 

Por todas essas razões e fundamentos, esperamos que esta 
quarta. tentativa encoJúre melhor sorte no camiobar para o mundo 
juridico. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1994. -S-Pedro Simon. 

LEGISUÇÃO ÓTADA .. 

LEI N" 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamçnta o art. 37, inciso XXI, da Consti
tuição Federal, institui nonnas para &citações e contra
tos da Administração Púb6ca e dá outras providêuáas. 

·-··--·--------··-----·-··---·-··----·--·---··-·-
Art. 113. O coD1IOie das despeSas decorrentes dos conlr.ttos 

e demais instrumentos regidos por esta lei será feito pelo Tribunal 
de Contas competente, na fotma da legislação pertinente, fn:ando 
os órgãos interessallos da Adminislr.tção responsáveis pela de
monsttação da legalidade e regularidade da despesa e execução, 
nos teimes da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle 
intemá nela previsto. 

§ 1° Qualquer licitante, contratado ou_ pessoa tisica ou jurí
diea podexá representar ao Tnõunal ® Contas óu aos órgãos inte
gcmtes do sistema ~ controle mu:mo CODlia ine?"laridades na 
aplieação desta lei, para os fms do disposto neste artJgo. 

§ 2° OS Tribmai.s de Contas e órgãos integrnntes do sistema 
de controle intemo podeião solicitar paxa exame. antes da abertura 
das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando
se os órgãos oo entidades da adminis!Iação interessada á adoção 
das medidas com:tivas que, em função desse exame. lhes forem 
detenninadas. 
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(A Comwão de Constituição, Jw;tiça c Cidada- Ademir Anchade 
nia-decísãoterminativa.) - ---- -

O SR, PRESIDENTE (José Samey)- O projeto será pu
blicado e remetido à Comissão competente. 

Roberto Freire 

Sobre a mesa~ requerimento que será_ lido pelo Sr. 1° S~_ 
tário em exm:ício, Senador Nabor .túiuor. Titulares 

É lido o seguinte: Arolde de Olivcint 

REQUERIMENTO N' 876, DE 1995 Albérioo Cordeiro 

Senhor Presidente, Jotge Wllsoo 
Com fundamento no disposto no itei:n 2 do art. 210 do Re-

gimento Intemo do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a Adroaldo Stredc 
transa.ição. nos Anais da Casa, da Mensagem de Sua Excelência o 
Embaixador do Brasil e, Portugal, Dr_ Itamar Fnmoo, às autorida- Jair Bo1sooaro 
des e ao povo de Portugal, ao desembarcar naquele país para assu-
mir_seu posto. ·· . Mareelo Deda 

Justificação 

PSB 

PPS 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Blooo (PFL-PI"B) 

Roberto Pessoa 
Joãoleosen 

PMDB 
Zilallez=a 

PSDB 
Eduardo Mascarenhas 

PPR 
Benedito Gtrimarlies 

Paulo Rocha 
PP 

191 

Ma=i Perillo Mátcio Reinaldo Moo:im 
As palavrns com que o novo Embaixador do Brasil saúda as De aCOido com a Resolução n' I, de 1989-CN, fica estabe-

autcridades e o povo de Portugal expressam a tradicioW amizade lecido o seguinte calendário para a llamitação da matéria: 
e ftatemidade que ligam uma Nação à outra e merecem, a nosso · Dia 07106195- designação da Comissão Mista. 
ver, estar perenizadas nos registres oftciais desta Casa do Con- Dia 0810€195- instalação da Comissão Mista. 
gresso Nacional, onde- oomo faz questão de res.altar- exerceu, A~ lQ/06195- JX3Z0 para recebimento de emendas e para a 
por 16 anos, o mandato de Senador pelo Estado de Miz,;,s Ger.üs. Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade-

Além disso, qujs o destino que Sna Exce!êncil-. eleito V ice- . A~ 19106'95- JX3ZO tinal da Cqnjssão Mista-
Presidente da República, viesse a assumir a Suprema Magistratura A~ 04107195- prazo no Congre~ Nacional . 

• _ O SR.. PRESIDENTE (feontomo Vliela Flibo)- A Presi-
da Nação, quaudo do afastam~n'? do titular, pelas razoes <F;e '!>- ·- dência recebeu os Oficias n's 540, 542, 543, 545, e 547194, de I' 
dos conhece~. fatcr que o distillgue., como a Vossa Excelencta, do coaente. do Presidente do Supremo Tribunal Fedem~. connmi
entrc os brasileiroS. cando que aquela Cone deferiu. em parte por maioria de vCltai os 

Em sua mensagem de saudação, Sna Excelência proalr.! Maudatos de Injlnção n"s 430-71400, 4é9-21400, 476-51400, 4Í9-
desfazerprevisões equivocadas que se íu:eram quanto ao seu rela- 0/400 e 457-9/400, para teeonbeoer e mora do Congresso Nacio
cionamenlo com o Mimstério das Relações Exteriores, além de na! na regulame~ do § 3' do art. 192 da Constituição Fedexal, 
traduzir, com notável felicidade, os termos das relações especiais que estipula JUros reais de no máximo 12% ao ano. 
que nnem nossos dois povos- Como a referida matéria .i;í foi objeto de dehõeração desta 

Pelas razõesexpostas,SenhorPresidente,~estenm Casa, quando da aprovação do Projeto de Lei do Senado n' Z:Z, de 
dooJmento digno de ftgurar com destaque nos Anais desta Casa. 1991-Coou>lementar e encamjnbada 1 Câmara dos Deputados para 

Sala das Sessões. 7 de junho de 1995. -Senador Pedro Simoo. a revisão áe 29 de março úhimo, a Presidência encaminhará os ex-. 
O SR.. PRESIDENT.E (feotonio VilelaFlibo)-, De acordo pedientes lidos àquela Casa,paraoonhecimento. 

ca:o. o art. 210, § 1', do Regimento Intemo, o reqUerimento será O SR.. PRESIDENTE (feotonio Vliela Flibo)- Foi enca-
submetido ao e:iame da Comissão úttetora- mjnbado à publicação, parecer da Comissão <!e Serviços de Inha-

• O SR.. PRESIDENTE (feotônio V dela Flibo) - O Sei,bor Estrutura, concluilldo favoravelmeme ao Projeto de Lei da Câmara 
Presidente da República edisou a Medida Provisória n' 1.016. de 2 n' 81, de 1993, (n' 4.876i'JO, na Casa de origem), que inclui na in
de junho de 1995, que "dispõe sobre o pagamento dos servidores terligação de bacias do Plano Nacional de V~.ação, nas bacias dos 
civis e militares do POOer Exean.ivo Federal. inclusive suas auta:r- rios Par.maíba - Paraná, a interligação Itumbiara - Confluência 
qulas e fundações. bem como dos empregados'das empresas públi- dos Rios Paranaíba- Grande-
case das sociedades de economia mista. e dá outras providêocias." A matéria íl.Caiá sobte a Mesa, durante cinco sessões ordi-

De aCOido com as indicações das lideranças, e nos tmnos nárias, a fim de receber emendas, nos lennos do art. 235, II, d. do 
dos §§ 4" e 5' do art. 2" da Resolução n' 1189-CN, fica assio> OOIISti- Regimento Interno.-
tuldaaComissãoMistaincumbidadeemitirpareoersobrealllliÚrilL O SR.. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo)- A Presi-

T"Jtuiares 

Coutinho Imge 
Ronaldo Cunha Lima 

Franceliuo Pereira 
José Alves 

Iosé Igmcio Ferreira 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Carlos Bez=a 
Gilvam Borges 

PFL 
Vlison Kleinünbins 
Hugo Napoleão 

PSDB. 
Lúcio Alcântara 

dência teeebeu do Banoo Centzal do Brasil o Oficio n' S/34, de 
1995 (n° 1.317195~ na origem), encamfuhando, naç tenn.os daRe
solução n•ll, de 1994, do Senado Federal, solicitação da Prefeitu-
ra Municipal de São Paulo, para que possa emitir Letras Financei
ras, cujos m:ursos serão destinados ao giro da Dfvida Mobiliária 
do Município. ven.ável :no 2° semestre de 1995. 
- -- A Inatéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR.. PRESIDENTE (feotonio Vilela Flibo) -·Sobre a 
mesa, of'lcio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exetcicio, Se
nador Nabor Júnior, 

E lido o seguinte: 

OF. GLPMDB N' 206'95 

Brasília. 31 de maio de 1995 
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Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. SM'515!95, tenho a honra de encami

nhar a Vossa Exeelência os nomes dos Senadores do PMDB que 
integil!Iio a Comissão Temporária Interna, eriada através do Re
querimento n• 470, de !995, destinada a analisar a w>gramação de 
rádioe1V,noPais. -
TIIularcs Suplentes 

José Fogaça Flavlano Melo 

Pedro Simon Gi!vam Borges 

Roberto Requiio Giibeato Micutda 
Aproveito a oportunidade pm:a. renovar a Vossa Excelência 

protestos de alta estima e consideração. -Senador Jader Barbalbo, 
Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Filho)- O oficio 
lido vai à publicação. 

Solxe a mesa, ofícios que sCião lidos pelo Sr. 1' Secretário 
em exercício, Senador Nabor Júnior. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a indica

ção do Deputado João Colaço, na condição de lillllar, e do ~ta
do Jerônimo Reis, como suplente, pua integmr a Comissão Mista 
destinada a apreciare dar parecera MedidaProvis6ria n'1.013, de 
26 de maio de 1995, do Poder Executivo, que altera as Leis n's. 
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e 
dá oulr.ls providências, em substituição aos ~tados Fernando 
Lyra e José Carlos Sabóia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de apreço.-

Atenciosamente,- Deputado Fernando Lyra, liderdo PSB. 

OF/L/PSB/194/95 

Brasília, 30 de malo de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de connm.icar a Vossa Excelência a indica

ção da De!'ltada Raquel Capiberibe, na condição de titular, e do 
Deputado Gervásio Oliveira, como suplente, para integrar a Co-

São lidos os seguintes: missão Mista destinada a apreciar e dar pmecer a Medida Provisó-
ria n' 1.009, de 26 de maio de !995, do· Poder Exea1tivo, que dis

Brasília, 6 de junho de i995 põe sobre os quadros de cargos do Grupo-Direçio e Assessora
Senhor Presidente, mento Superiores- DAS da Advocacia-G=l da União, do Minis
Em atenção à solicitação da Comissão Mista de Planos, Or- tério da Fazenda, e dá ou!Ias providências, em substiUtição aos 

çamentos Públicos e FlscaHzação indico a V. Ex• o nobre Senador Deputados Femando Lyra e José Carlos Sab6ia. 
Leomar Quintaoilba e o meu próprio nome, corno TitiJ.Iares. res- Aproveito a oportunida.de para renovar a Vossa Excel&cia. 
pectivameo.te, em substituição aos ex-Senadores Affonso Camargo protestos de apreço. · 
e Moisés Abri1o. do Partido Progressista Refollnadcc- PPR. AleDciosameme,- Deputado Fernando Lyra, liderdo PSB. 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti- O SR. PRESIDENTE (feotonio Vuela Filho) - SCião fei-
ma e distinta consideração. - SeDada: Epitácio Cafereira, Líder tas as substituições solicitadas. 
do PPR. .. • Há oradores inscritos. 

OF/L/PSB/188195 

Brasília, 30 de maio de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de COIDIIIlicar a Vossa Excelência a indica

ção do Deputado Goozaga Patricia, na condição de titular, e do 
~tado Ricardo Heraclio, como suplente, p:ua integru- a Comis
são Mista destinada a apn:ciar e dar parecer a Medida Provis6ria 
n° I.()()), de 19 de maio de 1995, doPoderExecotivo, que autoriza 
o Poder exeattivo a contratar a Itaipu Binacional ~amento de 
débito junto ao TesoUro NacioDal com tltulos da dívtda externa 
bi:asileim, denominados "Brazil I:tivestimento·Bond- Bffi", em. 
valor correspondente a até US$ 92.800.000,00 (noventa e dois mi
lhões e oikx:entos mil dólares dos Estados UDidos da Amól:i<o). .em 
substituição aos Deputados Fernando Lyra e José Carlos Sab6ia. 

Aproveito a oportunidade paxa renovar a Vossa Excelência 
protestos de apreço; · · - -· 

Atenciosamente,- Deputado Fenumdo Lyra, liderdo PSB. 

OF/L/PSB/189/95 
Brasília, 30 de maio de 1995 

Senhor Presidente, 
TeJJh:o a homa e comunicar a Vossa Excelênçia a i"4icação 

do ~tado Sérgio Guerra. na condição de limiar, e do Deputado 
Bosco França. como suplente, para integrar a Comissão Mista des
tinada a apreciar e dar parecer a Medida Provis6ria n° 1.004, de 19 
de maio de 1995, do Poder Eaecutivo, que dispõe sobre o Plaoo 
Real, o Sistema Monetário NaciOilai, estabelece as regms e condi
ções de emissão do Real e os critérios para conversão das obriga· 
ções p:ua o Real, e dá ou!Ias providências, em substituição aos 
~tados Femando Lyxa ~José Carlos Sab6ia. . 

Aproveito a oportumdade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de apreço. -- - .. 

Atenciosamente,- De!'ltado Fernando Lyra, liderdo PSB. 

OF/L/PSB/193/95 

B=ília, 30 de maio de 1995 

Concedo a wtavra ao Senador Jo~ Alves,por20 mimltos. 
O SR. JoSÉ ALVES (PFL.SE. Prommcia o seguinte dis

curso.)- Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, depois de nn:,:.r. 
pc:óodo em que a economia naciooal não regisrrava fudices · · -
cativos de crescimento, oo último quadrimes1re atingimos o pata
mar de 10%, com relação ao mesmo pe;éodo do aoo passado, o que 
representa um result.ado alentador para o nosso desenvolvimento. 

Neste conta~ ainda pesa. e ninguém sabe por qqamo tem
po, a politica de _;,roo altos 7 eonfmnada pelo atual sucessor~ úl· 
timo Presidente do Banco Cen1ral que se demitiu -uma medida de 
resultados polêmicos, de eficiência discutível e que tem se mostra-.. 
do mais in:acional ~ desomana do que lógica e benéftca à estabili
ução da economia e ao desenvolvimento d_o País. 

Pelo que me lembrO? e tenho concluído minhas reflexões 
sobre os resultados dos últimos planos econômicos, a politica de 
taxas elevadas de .)Iros nunca controlou a .i.nflação cu disciplinou o 
coosumo, pois a maiOr parte dos juiris pagos pela sociedade bresi
Ieira não se refere a compras novas, mas a déficits históricos de 
seos orçamentos domésticos, provenientes do descompasso entre 

- Slilários e rosto de vida. -
A concentia.Çião do crédito e o elevadíssimo custo artificial 

do dinheiro, objetivando conter o consumo~ já vêm causando gran
de iuqoietação em todo o país, devido aos evidentes sintomas de 
falência, cooconlatas e inadimplências que vêm ocommdo com 

itan.qu· . 
mu Em :0 história do Brasil. os juros mmca estivexam tão 
altos, comparativamente ã taxa de inflação. 

Basta lemlxar que em passado recente, quando a inflação 
mensal behava os 40%. os juros bancários andavam em tomo de 
60%, isto é, 50% acima dos níveis inflacíooários. mas agom,. com 
os juros de até 14% e uma inflação de menos de 2%, chegamos ao 
absurdo de uma taxa de juros 7 vezes maior do que a inflação, isto 
é, SOO% acirim da inllação. 

Emlx:n existam taxas diferenciadas como por exemplo as 
que vêm seudocob:adasdas empresas à razio de 6 aiO% ao mis, 
o que dá uma taxa anual que varia de 100 a 213% ao ano, os con
sumidores estilo pagando de 12% a 14% ao mês, o que coo:espoo-
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de a uma variação de 289 a 381% ao ano, ~- se tem notícias de clonais, e deve-se ressaltar que. apesar de decoJ:ridos poucos me
taxas de jmos bancários atingindo até 18% e financeiras cobrando . ses de sua gestão, váriOs êxitos memoráveis sua equipe já tem ai~ 
mais de 20%, ou :seja, mais de 10 vezes a inflação, quando. anw. cançado. 
riomJ.ente ao Plano Real. se cobrava de juros a mt1ação mais uma No mêi passado, Sua Excelência se mostrou sensível aos 
parcela conespondeme à metade dela, como no exemplo que citei. _ ~os da âgrialltura e resolveu o impasse em que se deparava a 
inflaçãode40%,jurosde60. __ _ _ _- . promoçãodaatividadenm!lemnossoPlús,defminooascondiçõ-

As taxas de juros pl3ticadas hoje no país são um eSclrida!o, es e _oo custos de financiamenlo da safra 'JS/96, uma taxa compati
pam quem tem um pouco de sensibilidade e raciocfnio m::itm&ico, vel com as incerteu.s e os riscos de quem investe no campo para 
pois nunca houve na História do BClSil uma despropotção tio se dedicar à prioridade estratégica na produção de alimentos. 
g!3llde entre a inflação e as taxas de juros pois enquanto aquela Não sou beneficiário nem tenho experiência pessoal de cré
tem previsão de alcançar 25% neste ano, os juros podem alcançar dito nua!, mas defendo o seu aperfeiçoamento e a sua proteçio !e
até mais de 500%. Isto para mim e paza Diuita. gente não- tem uma gal porque é um instrumento indispensável ao desenvolvimento de 
explicação xacional. nossa agriculbua, principal vocação do nosso Pais e sustentárulo 

Não sou economista, Sr. Presidente, sou médico, mas tam- de noss;~. economia. 
bém vale para a economia o princípio da medici.Da. Para acabar E, indisrutiveJmente, necessário que haja taxas diferencia
com a doença não precisamos matar o paciente, não há necessida- das de juros parn. estimular se~s mais carentes ou prioritários de 
de de se aniquilar o consumidor para se controlar o consumo nem nossa matriz de desenvolvimento econômico. Isto é Wlilf'lC<!USÍvel 
se wptcmer a produção e o COillércio para se desaquecer a econo- desde que justifl.Cável? em cada caso? entietan.to, o que estaJnos 
mia e baixar a fome do eulusiasmo do crescimento. vendo é a população e, principolmente, os pequenos empresários. 

· Esta política de j.l.ms altos só tem travado a pujança da eco- que constituem a maior parte das unidades produtivas nacionais? 
nomia nacional e a nossa capacidade de illiciatíva, desviando os submetjdos a um aperto insuportáveL 
investimentos que deveriam ser aplicados na produção e os dire- E como se estivessem submetidos a uma situação de vítimas 
cionando P.8I3. os capitais especulativos. cujos portadores sempre da usura e da agiotagem. e o pior é que esta situação está protegida 
apostaram no reta:no da inflação e da ciranda fmanceira, delas ti- pelo mamo ofJcial de uma política monet.uisla ampuada pelas 
xando lucros exorbitantes. teorias sediadas uo Banco Central, que, pam o grande púhüoo e 

Além disto, pode ocorrer, também, a alração de capitais .,._ pam aqueles entendidos em oulras áreas, mas que não dominam as 
peculativos externos, sem compromissos dutadouros com a nossa teorias ecooômicas, não têm uma explicação iazoável que assegu. 

re a tranqüilidade de consenso. -
economia que ao ~~sinal de mudanças na po~~ econ?mica. - Aliás, sempre considerei esta intimidade do público com o 
a eles ~vor.ivei.S, JD.I.gi'3Dl para outros ?Ierca.do!_C?mo aves de ~privado, em matéria de dinheiro, uma relação suspeitosa. O Setor 
arribação.. ~ - Plíblico em nosso País deveria dar uma certa prioridade à focna.-

Para. protestar contra os juros altos, se não baStasse O axgu-··; ção das caneiras de Estado? paxa os seus quadros diretivos. A moi
mento de que estamos vivendo um periodo singular em nossa bis- tos po:le parecer promísa1a esta relação de executivos do seta: ti
tória com a pcitica da usma, juros de 800% acima da inflação, nanceiro privado ua condução da política mooelária nacional, a 
quando, perversa ou maüciooamente, foi mantida uma hexança do política monetária do ~ovemo a cargo do Ba_nco Centta! 
passado que é a muha de 10 a 20% por pagamento feito com-- A teoria desses JUIOS Ião altos pam DliDl é nebulosa e, se he
so, o que duplica estas taxas ~ente abusivas, somos o 4o País n~fi:cia a al~~ privilegiados, preJudica a grande maioria ~ bta
do do, depo" da Rú · Turquia e México onde 0 diDbeiro é s~enos. P;reJUdi~ ~ Governo, JlOIS au~ o nosso défictt e a di-
~ IS. s~ ' Vlda pública; PI"JUdica as empresas, pnncipalmente às pequenas e 

nws caro, onde o J1II'O é maiS alto no planeta. !pédias, que são as que mais conttibuem para a produção naciaoal. 
E prejudicial à atividade ecçn&níca porque inibe os investimentos 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a quem pode -interes- --
sar esta política mon.~sta? Esta. doutrina econômica que não be- e a liVR:: iníciativa. aumentando o desemprego. E se atrai capitais ... 
nefJcia.anossaecooom.ia?,.. ~ do exterior, em grande parte não têm compromisso com o nosso 

Não há consenso no País favonivel à contimlidade destas desenvolvimento, pois assim como chegam. vão embora. 
medidas. embÕra se deva ressaltar que a estabilidade de nossa A política de juros altos vem sacrificando demasia.c1ameDte 
moeda. e a cootenção dos níveis iriflacionários têm merecido o apopuJação,adonadecasa,opaidefamíliaelodOsosquevivem 
aplauso da população. - de salários e de $enos negócios. · 

Mas ser.1 que apenas os juros altoscoottibuem por.!. estes ICSU!- OS<. Ney assuna-Pexmite-me V. Ex" um aparte? 
tados? N""ao teóamooi outras medidas alternativas também eficientes? O SR. JOS ALVES - Com todo o prazer, Senada: Ney 

Li na im:e:rensa que O Setor público, União, Estados e Muni- Suas~ Sr. Ney Suassuoa - Senador José Alves. tealmente a 
cípiosjá-gastarnm, em 1994,20 bilhões de reais apenas com des- mistmade jirosallos, câmbio e ainda o enxugamento do meio cir
pesas em juros e serviços de dívidas, quase o triplo do que se gas- - -.·•--te está levandó o País a um caos. O Govemo, cteio •rne J"á 
tou em saúde. · I,.;W.i;Ul "~-

Temos ouvido reclamações de que não há diDbeiro pam fi. está alertado, mas é p<eciso que mais Parlainent=s façam oomo 
nan.ciar satisfatoriamente a assistência médica e hospitalar à popu:- ~~d~~e tenhamos a economia colocada de volta aos_ tri
lação; bá escassez de recursos pam a promoção de atividades es- 0 SR.JOSÉALVES- Agradeço o aparte de V.Ex', Sena
seuciais do Govctllo; por falta de = fOl"lllll cortadas a quase dor Ney Suassuna. 
totalidade das emendas dos parlament=s no orçamento deste ano, 
bem como as pxevisões de investimelllos em várias estatais. cano O Sr. Jonas Pinheiro- Senador José Alves, permite-me V. 

a Telelmls. Olegou-me a infOl"!llaÇão de que não há previsão pam Ex'umô'SJ:~'1· OSÉ ALVES_ Com todo~·~. Senador Jonas 
a Caixa Econômica Federal promover o fmancíamento da casa Pinheiro. r~ 
pOOpria, num País que tem um grande déficit habitacional e cuja 
popo!ação cresce em mais de~ m.ilbões de habitaDles per ano. O Sr. Jonas Piuhdro- Sr. Senador, duxante o desenvolvi-

~e esta política não sezve ao PaÍs a quem serve? mento do seu discurso, V. Ex• faloo das medidas que o Governo 
E urgente que se reesbJde este problema.. estaria tomando com rapeito ao Ciédito rural. Temünamos há 
Ninguém quer a inflação de v~lta, todos queremoo o suces- pouco uma reunil!o, no MimstJSrio da Agricultw:a, com a participa-

so do Governo do Presidente Fernando Henrique ~. que ção de deputados e senadores e das autoridades do Governo nas 
realmente está empenhado na solução dos gnmdes problemas na- ãreas econômica e da agrirultura. Decidimos ir ao Palácio do Pia-
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nalto, na tarde de hoje; solicitar ao Presideme da República que plac e da ausência de rei:uzsos creditícioo para assegmar os tratos 
baixe uma medida provisória, dentro daquilo que está acotdado cultwais neeessários. 
enbe o Congresso Nacional e o Govemo Fedem!, em fimção da Estudas realizadas pela Ceplac mostJ:am que, a preços Io
premência e relevância da agricultum para o País, som.tudo nesta cais, a produção poteucial doo 4.000 hectares plautados com ca
época. nesta fase. Desejo transmitir a todos os Senadores da Repú- ciueiros significaria. nos dias atuais. um aperte de xecursos da or
blica. que, em nome do Senado Fedeml. eu e os Senaclózes Osmar dem de US$3.6 milhões para os cacauiCDltores, O equivalente à 
Dias, Iris Rezende e Lúdio Coelho já concMmos oo ·sentido de produção de came gemda po< cerca de 25 mil hectares de pastagens. 
uma solução- ao menós, no que conceme a 1993:.... para~ a agricul- Sr. Ptesideote, não podemos deixar que esses 4.000 necta
tura brasileira, com m.edidas que possam atendt-la. Portanto. de res de lavoura cacaueira. implantados no norte de Mato Grosso, 
hoje para mauhli. o meio IUia! brasileiro já deve respirar aliviado, sejam abandonados ou transformadas em pastagens, desprezando 
com a adoçio de medidas pelo Govemo Federal, dentro do que foi um importante investimento e uma valiosa fonte de renda para os 
acotdado entre aqueles que defendem a agriculttua na amara e produtores da região. 
no Senado Fedetal. Obrigado a V. Ex' Sr. Ptesidente, Dão podemos desprezar um valioso polencial 

O SR. JOSÉ ALVES- Agmdeço ao nobre Senador Jonas produtivo, capaz de gerar cerca de 1.200 empregos diretos e de 
Pinheiro os esclarecimentos. viabiljzar a fixação no campo de mais de 3.600 pessoas. 

Sr. Presideme, Sr's e Srs. Senadores, encemo este meu pro- Apelo, portanto, ao Sr. Ministro da Agricultum e ao Sr. Mi-
mmciamento manifestando estas p«<CUpações de cidadio e repre- nistro da F=uda para que impeçam esse processo de desativação 
sentall1e de Sergipe aqui no Senado, e também a minha esperança das lavOUiaS cacaueiias na região norte do Estado de Mato Grosso, 
de que o Govemo do I'Iesidente Fernando Henrique Cardoso, ao por meio do reaparelhameoto da es1IUtnra de assistência técnica da 
qual o meu Partido vem apoiando, alcance o sucesso desejado para Ceplac e da concessão aos cacauicultores de financiamentos, em 
o progresso da Nação bi3sileim.. caiáter emexgencial, para as pr.iticas de adnbação, o combate a 

Era o que tiDha a dizer, Sr. Presidente.. piagas entomológicas e à 'Vassow:a. de bruxa"? te-vitalizando, ar 
Muito obrigado. sim, essa cultura. 
O SR.. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a Os rec:w:oos crediticios necessárias para viabilizar a revitali-

palavm ao noP!e Se.ua.dor Jonas Pinheiro, por 20 minutos. zação dos 4.000 hectares de b.vau:as cacaneiras na regiãO norte do 
O SR.. JONAS PINHEmo (PFL.Mr. Prommcia 0 seguin· Estado de Mato Grosso são eslimádos em =de R$4,6 milhões, 

te discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em 1915, ain- o que represeDia apenas pouco mais de I% dos recursos que serão 
da na fase de consolidação do processo de colaoização da região aplicadas no controle da "vassoura de bruxa", na tradicioaal região 
norte do Estado de Mato Grosso, a Compauhia de Desenvolvimen· produtora de cacau do sul do Estado da Bahia. 
to do Mato Grosso- CODEMA. T- e a lndeco, empresa coloniza- O momento atnal é exlremamente favocáveL pois os preços 
dota privada. aprofundavam estudo& ~do identificar altemati- .. do ca~ s~guem uma tendência de aha no mercado internacional, 
v~ de explOillÇÕes ~colas .'!"e fossem ~iáveis para aquela ~ · pressionadas pelas reduções oos estoques mundiais, atihgindo o 
gtaO, sob o ponto de VISta.~ e econômico. • . • dobro de sua cotação de tiês anos atrás. 

_Em 19n._ com apo10_efettvo da Ceplac, se uucrou o p:roces- Vale ressaltar que_ o custo com a revitalização da cacauicul-
so ~ nnplantação ~ caC3Dlcultma nas Glebas Alta floresta e~- tnra será da ordem de R$! 05 enquanto 0 custo de implantação 
ranatta, naquela região matogrossense, dentro dos padri5es Dl3lS • ' '. 
avançados de tecnolÓgia em.ão disponíveis., ocasião em que forãm ~pelo menos, 3,5 vezes ti18lS elevado. 
plantadas cm:a de 666 mil nmdas de cacaueiros. Além do mais, Sr. I'Iesidente, Sr's e Srs. Senadores, caso 

. ~os anos ~guinf:C:S• com o apoio de ~ de programas não se consiga rev1tal.izar a cacauicultura naquela região, se estará, 
especws de credito, gendoo pelo Banco do Bmsil, dentro do Pro- fatahnente, inoeotivando um iDdesejável processo de aglutinação 
teiiaedoPolamazonia,houveumimportanteincrementonoplan· de pequenas propriedades. moduladas de 25 a 100 hectares em 
tio de cacaueiros híbridos, atingindo cerca de ~-000 hectares im- grandes propriedades cJesfuwias à pecuária 'bovina, um pr~ 
plantados e envolvendo ep1 tomo~ de _SOO agncultores, cçntando ~ocia.lmente condenável, já que provocará a expulsão dos peque
com a assistência da equipê téarlca da CEPLAC. que, inclusive, 
instalou uma estação experimental na região. 

Em 1982 iDiciou'se a fase de produção, teDdo o processo de 
comercialização sido bastante pteclrio, em face dos baixos vOlu
mes de prodUtos ofertados-e dos baixos preços obtidos no merca
do. Esses fatos contribuímm para que houvesse uma crise nesse 
segmento produtivo, levando a que alguns produtores abandonas
sem suas lavouxas oo as sobstituissem por pastagens. 

A melhoria substancial dos preços do cacau no mercado, a 
partir de 1983, supriu, de certa forma, a insuflCÍencia de credito e 
contribuiu para a recuperação das lavOUiaS, que se mantiveram so
liíveis de 1984 a !990, quando os preços começarun a sofrer ex
pressivas e crescentes quedas, chegando ao seu estágio mais ctfti. 
coem 1993. - ~ ~ - ~ -~ -

Atnalmente, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, existem 
implantados nos municípios de Alta Floresta e Paranaíta, na região 
norte do Estado de Mato Grosso, cerca de 4.000 hectares de ca
caueiros híbridos, disttibuídos em aproximadamente 400 unidades 
produtivas. 

Entretanto, apesar desses cultivos apresentarem um poten· 
ciai produtivo da ordem de 3.600 tooeladas de amêndoas de cacau 
por ano, a prcduçio efeti.va vem seildo de apenas 60(l toneladas, 
ou seja, !7% do que poderia ser produzido, em deconência, priu· 
cipalmente, da doença que ataca o cacaueiro, coohecidl) como 
''vassoora de bruxa''. da precariedade da assistência técnica da Ce--

nos produtores e seus agregados do campo, agravando, ainda mais, 
a crise social nas zonas urüanas. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durame o discurso do Sr . .Jonas Pinkiro, o Sr. 
Teotônio Vilela Filho, Jl'Vice-Presidente, deixa a cadei
ra da presidincia, q~ é ocupada pelo Sr. Ney SUO$Su
na, Suplente dt: Secretário. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço 
a palavra, para uma breve com:unicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Concedo a pala
-vm ao nobre Senador José Roberto Anuda, para uma breve comu-
~o. . 

v. Ex& di~ de cinco .o:llnutos. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Para uma 

breve romuniçação. Sem revisão- do _orador.) - Sr. Presidente. sn 
e Srs. Senadores, hoje, pela manhã, na sala 2 da Ala Nilo Coelho, 
houve uma reunião extremamente importante para o País -e. Parti
cularmente, para a Região Centro-Oeste. Com a presença doo sete 
Gover:oa.dores: dessa Região e praticamente todos os repre
sentantes~ Senadores e Deputados Federais, a Bancada parlamentar 
da Região, reitõies das Universidades dos Estados de :Mato Grosso 
do SuL Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distiito Fedem!, discutin-se o 
Plano de Desenvolvimento Eoonômico do Centro-Oeste brasileiro. 
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E agcxa, Sr. Presidente, ãs 15h30min, teremos uma aucliên- tadas da AIDazôniá na defesa dos interesses daquela área que, em 
cia com o Presidente da República. Os GovenialloreS dessas sete suma, I<Jll=ta maia da metade do tea:itório nacionaL 
Unidades da Federação, os ex-Govemadores Carlos Bezena e !ris As Bancadas federais dos Estados amaZÔJJicos ouviram a 
Rezende, que lideram o movimento, e todos nós, da Bancada do seguir o Ministro da Justiça. Nelsoo Jobim, que abordou dois te
Centro-Oeste brasileiro, Senadores e Deputados Fedentis, estare· mas fundamentiris para a Região: a deman:ação da reservas indlge
moslevando ao Presidente da República um resumo das conclusõ- nas~ a fim de viabilizar novos e racionais investimentos econâni
es dos estudos realizados pela Seaetaria de Planejamento dos sete cos:, e o comba1e ao narcotclflco. objeto de fume e vigorosa ama
Estados. ção da Pollcia Fed=l em parceria com os organismos estaduais, e 

Estaremos levando a Sua Excelência idéias objetivas para - com a participação das Forças Aimadas ali aquarteladas. 
esse desenvolvimento econômico do Centro-Oeste, mas, sobretu- Segu.ir.m:l-se, sucessivamente, os representantes de alguns 
do, o peusameuto de que Dão se pode maia cometer o equívoco de dos órgãos federais credenciados para a reuniio- cabendo a pala
centralizar um novo modelo de desenvolvimento pam o País nos vra.,. então, ao Govemador do Acre,. Sr. Orleir Cameli. que deu ên
Estados do Sul e Sudeste em detrimento dos Estados das regiões fase ãs graves dificuldades vividas pelo Estado e ii necessidade 
maia pobres. As desigualdades regionais neste Pais s6 vão dinti- aguda de maio< presença do Govemo Federal na área, principal
Jlllir no imtante em que um projeto de desenvolvimento regional- mente na pereDização do tráfego que liga o Acn:: ao restõ do liaís. 
como esse que está sendo discutido boje aqui 00 Congresso Nacio- De.ntro desse quadro, o Govema.dor reiterou a ~na conclu
nal- coottlenado pelo Govemo Fedem!, possa merecer atenções e são das obras das BR-371 e 364, bem como a cooservação eficaz 
ações objetivas e integradas da parte do Govemo Fedem!, Çiover- dos trechos já pronto;, deixando claro que, sem isso, Dão baved 
nos estaduais e municipais. Dessa forma, o Centro-Oeste b:t:asilei· chance de progresso social e desenvolvimento econômico para as 
ro, que tem condições econômicas próprias para sediar um novo p<l!>llações hoje prejudicadas pelo isolamento viário. 
modelo de desenvolvimento, poderá efetivamente 'Olmprir o seu O mesmo tema foi abordado pelo omdor seguinte, Ministro 
papel nesta citcunstância bist6rica em que vive o Bmsil.. Odacir Klein, dos Txansportes, .que fez, inicialmente, uma aDálise 

Como Senador eleito por Brasilia, estou extremamente feliz das dificuldades orçamentárias enftentadas pela Pasta, IliZão tnalor 
no dia de hoje por ver os sete Govemadores e a Bancada parla- da ptocariedade na implantação de novas rodovias ou atá mesmo 
mentar, defendendo, independentemente de ·cores partidárias e da simples conservação das já exiStentes. Em meio ãs palavras de
ideológicas, uma mesma causa, que tem a sua origem hist6rica na salentadotas,. marcadas pela preocupação quanto à carência de xe-
construção de Brasília. O Presidente Juscelino Kubitschek. quando cursos, S. Ex• fez uma promesaa fonnal e otimista: o Bmsil, agota, 
construiu Brasília, não pretendia "<"'naS uma cidaae bonitinha para está empenhado em promover a !W;,;: rodoviária com a costa do 
ser capital do País, mas muito ma.J.S do que isso: pretendia plantar Pacifico, através_ da Amazônia, f: 4efuür apenas o t:ra.çado e 
aqui. no centro do País, um pólo de interiorização do nosso desen- os beneficies exigidos pela futura. rota.. 
volvim.ento, que, todavia, ainda não se consumou. Esse, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é um ponto pelo qual 

Lembro tambám aos Srs. Senadores da Região Centro-Oes-·' venho me batendo nas últimas três décadas, potque defendo a liga
te, que estão aqui no plenário ou em seus gabinetes, que não fal· ção entre os dois oceanos como vital para o Brasil e essencial para 
tem a essa audiência com o Presidente, agota, ãs 15b30min, no Pa- o Acre, que será a porta de en1Iada e salda do poderoso mercado 
Iácio do Planaito. Muito obrigado. asiático e dos paises vizinhos, na América Andina. A Casa já tem 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Concedo a pala- ciência, atmvés de prolltlllCiamentos que proferi em diversas opor-
vra ao nobre Senador Nabor Júnior. tunidades anteriores, da existência até mesmo de acOidos intema· 

V. Ex• dispõe de 20 jllÍmltOS. - cionais entre o Brasil e o Peru, acotdos em plena vigência, fazendo 
O SR. NABOR JUNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o se- do Município acreano de Assis Brasil a nossa barreira e o nosso 

guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Sr.;. Senadores, o Con- elocomaquelasregiõesdoPialleta. 
gresso Nacional tem desenvolvido, nos últimos ~s, os maia in- Trata-se, portanto, 4e uma detetminação binacional. cuja 
gente~ e ~s esf~s para :re;:uperar soa m;tage!'l e provar aplicação efetiva é- dever imp:>stergável pata os govemantes de 
aos ctdadãos, que o defm..mm1 ~ves do v<lt?, o megavel ~ ambos os países_ principalmente os brasileiros, qu~ assim proce--
nho que move Senadores e ·Deputàllos Fetie~ na i>l~ ~ reaa dendo, resgatariam parte da grande dívida hist6rica para com os 
saiuções par.l os graves rroblemas que afligem a nacionalidade, pioneiros que ampliaram .. frooteiras nacionais e hoje ainda lutam 
notadamente nas regiões maia pobres e distantes. . . . . . • 

Os Pazjamentares que aqui representam os~ da~- para ~VIVer nas distantes e esquecidas paragens do sudoeste da 
zônia Legal mantiveram proveitosa e patriótica reunião no último Amazôma. . . 
final de semana, em Porto Velho. sob o patrocinio do Govemador • Impõe-se, ~· a ~ dos compramssos_já ~ 
de Rondônia, apoio do Ministério da Aeronáutica e a presença ma· sunndos pelo Brasil can seus ctdadãos do Acre, uma obrigação 
ciça das Bancadas federais dos respcx;tivos Estados, contando, ain- 9'-le ~ reveste. ao mesmo~· de aspectos fimrlamentns para a 
da, cana participação direta do '*'vemo, atrnvés dos Ministros da mtegridade e o futuro da Pátria. 
Justiça e dos Transportes, alám do Presidente do Banco ~ Ama- Os debates téaiizados na tm:de de sábado, primeiro dia do 
zlioja SI A. Superintendentes da Sudam e da l>u.fr:ama e -~gentes Encon1ro, deram origem a diversas propostas concretas, mnitas de
do ~NDES, E!etro~, DNER e. outros órgãos da DJaior uupor- las aproveitadas democraticamente pelos Parlamentares e ropre
tânaa para o desenvolvJDlCilto regtona.L sentantes dos Govemos Estaduais e Fedcml, bem como por repre-

Ttve a honra e a justa satisfação de participar ativam.ellle se.ntanles credenciados por entidades civis: e organismos não--go
desse enccn1ro e, para que os Anais da Casa e a ópiniãõ pública vemamentais voltados para o progresso da Amazônia. O Relatório 
tomem ciência de suas importantes deh'betações, venho à tribuna final, nos termos propostos pelo Deputado Antônio Feijão, dá ccn
para faze:r um xelat6rio sobre os trabalhos. relatório que apresenta ta do espírito e da determinação que animaram o Encontro, que, 
cano destaque maio<, CCitamente, o fato de que todos os portici- inchtsive, teve o caráter aglutinador de tendências. para que a Ban
pantes se irmanamm na busca de sohtções para os problemas ama- cada~ possa levar ao Presidente da República, em futuro 
z&icos, acinaa de divisões ideológicas ou antagonismos político- encontro já acertado, essas conclusões. 
partidários. De minha parte, lastreado oa experiência colhida em suces-

Abriu a retmião o Govemador de Rondôllia e anfitrião, Dr. sivos mandatos de Deputado Estadual, Deputado Federal, Gover~ 
Valdir Raupp, que, em opcxtnno prow,nciamento, apresentou com nador e Senador, apresentei uma substanc_ial_ análise dos te~ em 
eficiência e clareza as reivindicações do seu Estado, !le!>lro do debate, propondo a elabo<ação de um Proreto de Desenvolvunento 
ccotexto regional, postulando o -lo das dexnais Unidades Fede- Integrado para a Amazônia, cuja tna1or virtude será a unificação 



196 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

de .recursos-~- de_ ~ govelnamentãis na Região, dando-Iiies 
maxor efi~ e_ pvttando perdas qae, por menores que sejam. n> 
sultam era prejuú:os para as cxmmnidarles envolvidas. 

Dentro dessa proposta _maior, busquei detalhar prioridades, 
COIIlO, por exemplo, as segumt.es: conch.Lsão das obtas iniciadas 
em govemos anteriores, como as rodovias BR·317 e BR-364 a 
TransarruizAnica, a Hidrel&rica de Sanmcl. a extensão das linhas 
de IIansmissão de Tocum! para outms locaJidades do Pará e para 
Manaus, e:ntte ootros pontos dignos de atenção im:ediat.a. 

O fortalecimento dos oxganismos que atnam. na área. é igual
mente um fator essencial pua o seu desenvolvimento. Fortalecer o 
IDem, o Basa, a Sudam, e a Suframa, a Eletronorte e lalllas outrns 
roparúções oo e_....,. teria realmente o condão de dar-lhes con
fiabilidade e eficiência no tmto dos asruntos pertinenres às suas 
ámas, dentro do planejamento global do ~ado Projeto de De
=vo!vimento Jn"'gcodo para a AmazôDia- Essas empresas e esses 
orgmismos governamentais seriam QS braços executivos 4aquela 
entidade c:oo<llenadora e unificadora das propostas nacionais; e de 
sua ·ação integrada viria, -sem dúvida, a primeúa -~speillllça real 
para os btasileiros que ali vivem. 

marcar, para a.companham~o e cobrança posteriores, coinp:o-
missos assumidos pelo Govemo para as comunidades da Amazô... 
nia. O próprio Pxesidente da Rcpúbüca, Femando Henrique Car
doso, é nele citado diversas vezes, ao falar da Rodovia Tnmsama
:r&ica ('lellho o compromisso de levar aWante'1, Sudam C'peusar 
na Sudam. de novo, como órgão efetivo de planejamento regio
nal'') e, entre muitos outros assuntos, principalmente sua declara
ção de princípios sobre a região C'é possível o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia (-.) nlo coniiadilório com a situação da 
natuieza. ''l-

O docmnento CODclusivo do EnCCDlro de Porto Velho, que 
"'ve como Relator o Deputado Alltônio Feijão, é exemplar, em fi
delidade e pteeisão, nó xegistro e na aiillise dos debares, além de 

Sr. fusidente, as imposições regimentais de tempo e de 
pautas impedem a leitura integral do Relatório do Encontro da 
Bancada Parlamentar da Amazônia Legal, elaborado pelos Sena
~ e Ilepltados Federnis que compõem as bancadas dos xespec
tJ.vos Estados. Poucos documentos, todavia. são tão :importantes 
Jl'IIll: o collh~to da xeaüdade ,e das urgenres exigências dessa 
Região. Por JSSO, rogo a V. Ex" que o referido relat6rio seja dado 
como üdo e cons"' dom meu pronunciamento. Muito obrigado. 

. DOCIJMENTO A QUE SE REFERE O SR. NA-
BORJÚNIOR EM SEU PRONUNClAMENTV: 

I BANCADA PARLAMENTAR DA AMAZÔNIA LEGAL 

-RELATOR; QEP, ANTÔNIO FEIJÃO 

Senhoras e Senhores Parlamentares da Amazônia Legal 

Em face das muitas reiVindicações sugeridas pelos parlamentares dos 
nove Estados que compõem a Amazônia Legal, fica dificil sumarizà-las de 
forma -global, pois embora estejam numa mesma região que os identifica muito 
mais pelas características· geográficas do que pelas questões e realidades sócio
econômicas, temos consciência ·de que não existe uma só Amazôriia, uni foime e 
diferenciada. Há muitaS amazõnias, do ponto de vista climátiCo, geológico, de 
solos, vegetação, ocupação humana, etc. Desta: fõ-rina, não é tarefa fãcil e muito 
menos simpática a todos, apresenw a esta tribuna para apreciição-e possíveis 
sugestões um conjunto de propostas que sintetize . as sugestões de todos os 
parlamentares e atenda em sua plenitude aos anseios das comunidades e Estados 
que representamos. ·como tentativa de ordenar as propo:stas. tomamos como 
<~:istemática de aglomeração das sugestões. apresentá~ las em três níveis: 

A - Politica Global de Desenvolvimento Regional para a Amazônia 
Legal; 

B - Recomendações para ações do Governo Federal de alta 
prioridade para a Região tomando como referências as reivindicações 
abrangentes por Estado ( propostas apresentadas pela Bancada de cada 
Estado); · 

C - Sugestões estadualizadas propostas pelos parlamentares de cada 
Estado (pro.postas apresentadas em sua integra pelos Parlamentares e/ou 
Bancadas)-
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ACKEDITO SER IMPORTANTE PARA TÓDOS NÓS DA 
AMAZÔNIA, ANTES DE APRESENTARMOS ESTAS PROPOSTAS, 
LERMOS PARTE DO DISCURSO DO PRESIDENTE 
FERNANDO HENRIQUE 0 CARDOSO SOBRE A AMAZÔNIA. 

A segujr. desfaçamos treçhos da respgsta à nergunta da repõrtcr Thrc;a 
Ivaoiç:sha. da TV Amazonps; 

PENSAMENTO SOBRE A AMAZÔNIA: 

"Nós temos todas as condições de mudar muito a no~sa visão da Amazõnia. ~u tenho 
me reunido com .governadores da Amazõnia. mais de um3; vez. e o pacto fundamental 
entre eles e deles com o governo da União e o seguinte: se gerou uma imagem que a 
Amazônia queria destruir os recursos naturais. Esses govcnmdores todOs têm me 

. àf&rmado que estão absolutamente empenhados com a nova filosofia do 
desenvolvimento sustentável. Nós vamos fazer uma reunião na Amazônia. Eu , os 
Ministros que tenham algo a ver com a Amazõnia e os Governadores.. para definir 
quais vão ser as prioridades c ações do governo na Amazônia,. mas sobretudo. nós 
vamos fora do Brasil. eventualmente, mais tarde. transmitir essa convicção que ê 
~ivel o desenvolvimento sustentável na Amazônia e que o desenvolvimento não 
pode ser contraditório com a situação da ~urcza "; 

'linuSMO: -é essencial a delimitação adequaoa das terras Indígenas, também, 
e a_ definição das ãreas de EXPLORAÇÃO MINERAL"; 

· TRANSAMAZÔNICA: 

"Eu tenho o compromisso de -levar adiante a transamazõnica que çsla em estado 
lamentável"''; · ., 

_ TUCURUÍ: 

"Fazer o linhão de Tucurui seguir adíantc. porque Tucuruí não eStá bcneticiando a 
Amazônia"; 

CUIABÁ SANTARÉM: 

"'Nõs [emos compromisso de fazer a Cuiabá/Santarem"; 

BR 174- MANAUS- BOA VISTA- VENEZUELA: 

•Jã estão sendo feitas estradas de ligãç:ão lá pfa cima. pra Venezuela"; 

ÓLEO DE URUCU: 

"E."ÕStem problemas importarites a scirem resolvidos"; 

.ENERGIA DA VENEZUELA: . 

197 
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~~iste compromisso de utilização da energia gerada na Venezuela. de Guri para Boa Vista e 
M:maus"; 

CRITÉRIOS PARA FIXAR PRIORIDADES: 

:'"EU quero saber com os governadores quais são as prioridades. como é que se faz mna 
cronologia disso. porque os recursos não são abundantes e eu não quero decidir daqui; não 
quero dizer uma coisa que amanf1ã não cumpra. então. nós vamos ter uma reunião logo na 
Amazõniã. Se passivei cm março. antes de ir aos Estados Unidos em abril. pma moslr.lr esse 
noss.J espírito"; 

RECURSOS INTERNACIONAIS: 

"Vamos apelar para os recursos que existem em abundância na :irea Internacional. mas que 
~só vêm se deixarmos claro que temos essa nova visão da questão amazônica,.; 

PROJETOS SIVAMISIPAM: 

·"Nós vamos dar impulso aos projetas SIVAl\11/SIPAM. que são projetas importantes de 
controle do espaço aéreo atravês de sistema de radares na Amazônia e que têm investimentos 
de mais de UM BILHÃO DE REAIS": 

BASA: 

'"Temos que rever o BASA. Nós vamos dcsiggar õllguêm para o BASA com critério têcníco 
- os govcrrnidm:cs sabem disso e apoiam. EU não sou. nunca fui. nem serei pariidârio· da 
utilir.~ção dos recursos público_s em tennos políticos"; 

SUDAM: 

"Nós vamos pensar na SUOAM de novo. como a -SUDENE. como órgão efetivo de 
planejrunento regional"; 

ZONA FRANCA DE MANAUS: 

"Os incentivos fiscais da ZFM estão previstos na Constituição. Não há proposta. nessa 
matéria. de alteração. Nós temos que examinar com muita objetividade o qile significa esses 
incentivoS..- A Zona Franca gera empregos. Eu sei porqu~-conheço o assunto de perto porque 
debati no Senado e eu não quero me antecip:lr. mas certamente. uma região como a 
Amazônia preciSa de incentivos para que ela. possa continuar crescendo"; 

jA - Política Global de Desenvolvimento Regional .para. a Amazônia Legal; j 

Com base nas propostas apresentadas, as metas prioritárias e urgentes 
para a Amazônia Legal são: . , 

I - Reinclusão das emendas dos parlamentares da Amazônia. Lega~ 
aprovadas pelo Congresso Nacional, relativas ao OGU/95 e cortadas em, 90% 
(noventa por cento) pelo atual Ministro do Planejamento; 

II - Investimentos no Setor de Geração de Energia Eletrica e expansão de 
suas Redes de Transmissão e de Distribuição. em especial, para viabilização do 
Linhão de Tucuruí: · · 
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III - Recuperação da Malha Rodoviária já existente e investimentos ru 
abertura de novas estradas; 

IV - Fortalecimento das Instituições Federais de Desenvolvimento e 
Pesquisa na Região, especialmente a SUDAM; SUFRAMA; BASA; INPA; 
ELETRONORTE; EMBRAPA e MUSEU EMÍLIO GOELDI; 

V • Implantação efeliva do Levantamento Econômico--Ecológico e de 
mecanismos de incentivos a exploração e industrialização de produtos de 
manejo da Floresta Amazõnica. 

VI - Manutenção dos inéentivóS fiscais da SUFRAMA e a sua 
globalização na Região, com o t'érminO da separação da A~azônia (Ocidental e 
Oriental); 

VII - Apresentação de um projeto global que busque a aplicaÇão de uma 
'Politica de Desenvolvimento Integrado com o objetivo de nortear as ações da 
União e dos Estados na Amazõnii; 

V!ll- Implantação de um programa de fomento ao ECO-TURISMO na 
região. Promovendo a nível nacionai~e internacional, a imponância desta 
indústria para a conservação ambiental da natureza e em especial a valorização 
da qualidade de vida dos habitantes da Floresta; 

IX --Autonomia dos Estados Amazõnicos quanto ao gerenciamento 
fundiário de seus territórios; 

X - Implantação de uma Refinaria de Petróleo na AmazÔnia Oriental; 

XI - Viabilização das bidrovias Teles Pires - Tapajr<_ e Araguaia -
Toc:an~ins; 

XII - Implantação da Rodovia que ligará a Amazõnia ao ?acitico -
TRANSPACÍFICA; 

XIII -Implantação dos Projetes SIPAM E SIVAM e fortalecimento do 
Projeto Calha Norte. 

XIV - Formação de Um Grupo de Trabalho composto de Parlamentares 
da Bancada da Amazônia e de Técnicos do Ministério da Justiça, com o 
objetivo de dar celeridade ás propostas de leis que dizem respeito à Amazônia, 
já em tramitação no Congresso e"sugerir novas propostas de regulamentação de 
artigos ligados a temas importantes. tais como áreas de fronteira; mejo 
ambiente, questão indígen~ mineração, etc. 

XVI - Gantir os direitos e tratamento isonomtco dos funcionãrios 
públicos fedérais dos Extinto~ Territórios Federais~--

199 
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8- Recomendações de aJta: prioridade para;.a Região, c:oo~jderando 
duas· reivindicações· abrangentes por Estado (duas propostas ·de cada 

_Estado); 

Apresentamos abaixo as propostas apresentadas pelas Bancadas 
dos Estados da Amazônia Legal, levando-se em conta a importância dessas para 
a Região e principalmente a necessidade urgente em cada Estado: 

a) Ligação da Amazônia (Acre) com o Pacifico, através da ligação 
rodoviária via Assis Brasil (AC) pela BR- 317 e recuperação da BR 364; 

b) Investimentos na geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica nos Estados mais carentes e extremanlente deficitários ne~te setor 
(ACRE, AMAPÁ, MAT'() GROSSO, RONDÔNIA E RORAIMA); 

c) Asfaltamento da BR 163 Cuiabá-Santarém, no trecho Santa Helena 
(MT)- Santarém (PA) e BR 010 dando continuidade a Transamazônica até 
Humaitá e desta até a BR 164; 

d) Definição de uma política regionalizada de assentamento fundiário 
para a Amazônia Legal e implantação de um programa iniegrado de apoio e 
incentiVos ão desenvolvimento agro-industrial; 

,-

e) Viabilização do Linhão de Tucurui em 500KV, para levar a energia 
gerada na Hidrelétrica de Tucurui para o Oeste do Pará (Santarém e ltaituba) e a 
partir de Altamira atravessar o Rio Amazonas e atender as localidades da 
margem esquerda, seguindo em duas_ ramificaçõ~ sendo uma Para Macapá e a 

outra para Manaus, b\nefidando, portanto. os estados do Amapá e do 
Amazonas; 

. . t) lmplantaç,ão _de um Programa de Saneamento Básico e Ocupação das 
Ãteas Urbanas da Região Amazõnica, que apresenta o menor .-índice de 
saneamento básico do País, mais de 95% (noventa e cinco por cento) das 
cidades não têm saneamento básico· e sofrem hoje um dos mais fortes processos 
de migração e fu.velamento de suas cidades; 

g) Manutenção da Política de Equalização de Combustíveis na Região 
Amazõnica; 

h) Exploração industrio! do Gás de URUCU, no Amazonas; 

i) Implantação de uma Refinaria de Petróleo na Amazônia, especialmente 
no Porto de Barcarena, Estado do Pará: 

j) Viabilização das Hidrovias Teles Pires - Tapajós e· Araguaía 
Tocantis; 

l) Manutenção dos incentivos fiscais da.SUFRAMA e a sua integração ao 
MJ;:RCOSUI;: 
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m) Transferir as terriis atuãfritfmte gerenciadas pela União aos Estados 
Amazônicos; 

n) Definir uma nova política sobre a questão fundiária ambiintiú e 
indígena nos Estados da Amazônia; 

o) Melhoria dos portos e aeroportos da Amazõnia; 

p) Defmição de uma Política Global de ECO-TURISMO para a Região. 

q) Investir em Saneamento bâsico e habitação nas cidades amazõnicas; 

r) Liberar recursos para os órgãos de pesquisa e desenvolvimento na 
Região. 

s) Implantação de um Programa de Aproveitamento das Terras de 
Várzeas da Amazõnia; · 

t) Implantação de uma nova e aplicável política de reflorestamento da 
região. 

jc-Sugestões.estadualizadas propostas pelos parlamentares de cada Estado.j 

Todas as propostas apresentadas pelas Bancadas, estão abaixo 
relacionadas na sua forma original: 

BANCADA PARI.AMENTAR DA AMAZÔNIA LEGAL
ESTADO DE RORAIMA 

REIVINDICAÇÕES 

l.Asfaltamento da BR 174- Única via de ligação do nosso Estado com o país. 
500Km de asfalto- trecho Caracaraí-Manaus. 
Valor: R$ 65.000.000,00. 

l.Implantação das áreas de livre comércio de Bonfim e Pacaraima com a 
extensão a Boa Vista, capital do Estado. · 
Valor: R$ 3.500.000,00 
3. Construção de um sistema definitivo e seguro de geração de energia para 
o Estado .com as seguintes o-pçõeS:: · -

a) Construção da Hidroelétrica de Catingo 
Capacidade de ~energia: 250 MW 
Custo: R$ 220.000.000,00 ou 

b )Aproveitamento Gàs de Juruá 
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4. Apoio ao Programa de Desenvolvimento Agropec:uário do Estado com 
liberação de recursos para Crédito Agrícola. Ano de 1995 (Banco do 
Brasil/Basa): 

:Custeio pecuário: R$10.000.000,00 
- Custeio Agrícola: R$ 7.000.000,00 
-Investimento pecuário: R$ 8.000.000,00 
-Investimento Agrícola: RS 5.000.000,00 

S. Revisão da demarcação das áreas indígenas no Es~do coin · vistas à 
adequá-las à população indígena residente e ao desenvolvimento de nossa 
região. 

- Revisão da área ianomãmi; 
- Não dem~ão em áreã contínUa de Raposa e Serra do Sol. 

6 •. Definição de uma .política governamental de exploração de nossas 
reservas minera.is corri a participação dos mineradores e garimpeiros com 
garantia da preservação ambiental. 

7. Apoio aos Funcionários Públicos Federais à disposição do Estado com 
definição de uma politica de ação com as seguintes prioridades: 

- Enquadraniento dos servidores municipais com base no Parecer FC-3; 
- Garantia do pagamento das vantagens já asseguradas aos demais servidores 

federais: 
a) Ticket Alimentação. 
b) Auxílio-Creche. 
c) Adicional Noturno e Horas Extras- Policiais Civis de Carreira; 

- Pagamento das questões trabalhistas aos servidores federais -já ganhas nas 
justiças, há mais de um ano em tramitaç-ão no Ministêrio da Administração e 
Reforma do Estado,ex-SAF; 

- Instalação da Delegacia do Ministério da Administração Federal no 
· Estado com vistas .ao .gerenciamento do quadro de servidores federais à 
disposição do Estado. 

. BANCADA DE RORAIMA 
Brasilia(DF),06 de março de 1995 . 

Nome Assinatura Partido 

!. ______ _ 

2. ______ _ 

BANCADA PARLAMENTAR DO ESTADO DO ACRE 

!. TRANSPORTES 
Garantir ~ paVimenta-.,- manutenção das rodovias federais BR-364 (Rio 
Branco-Cruzeiro do Sul) e BR-317 (Rio Branco-Assis Brasil), como 
fonna· de· promover a integração fisica do Estado e da região para com os 
países andinos. · - · 
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2.ENERGIA 

Ampliar. a capacidade de geração e distribuição de energia elétrica na 
capital e municípioS do interior, buscando implantar um programa de 
eletrificação rural para melhorar as condições de vida e permanência do 
homem no interior. 

3. SANEANIENTO 

Garanúr investimentos para promover a implementação e amplicação de 
sistemas de abastecimento de água, bem como sistemas de co!eta e 
tratamento de esgotos sanitários. 

4. HABITAÇÃO 

Promover um programa de organização de ~ ocupadas com subo 
habitações, bem como lotes urbanizados, cetas básicas de material de 
construção e habitações, como forma de garantir moradia digna à 
população de baixa renda. 

S. SAÚDE 

Garantir condições para recuperação e manutenção das unidades 
existentes do sistema de saúde.-do estado, bem como a implatação de 
novas unidades em município desassistidos, objetivando o efetivo 
atendimento às populações do interior, com ênfaSe- também para um 
programa de erradicação das doenças tropicais e infecto-<:ontagiosas. 

6.EDUCAÇÃO 

Garantir a universalização do acesso à educação às crianças de 7 a 14 
anos, um energético proirama para a erradicação do analfabetismo, bem 
como um programa de educação para o trabalho. 

7. DESENVOLVIMENTO AGRO-FLORESTAL 

Garantir a aparte de· recursos para a dinamização de um problema de 
desenvolvimento do setor agro-pecuàrio, bem como exploração racional 
dos recursos naturais renováveis, definido através do zoneamento 
econômico ecológico do estado, garantindo assim a sustentabilidade do 
processo de desenvolvimento. 

Garantir através da reativação do Conselho Nacional da Borracha ou 
através do Conselho de Recursos Naturais, a participação efetiva de 
representantes da Amazônia, visando especialmente a reestruturação, 
dinamizaçõa e fortalecimento da economia da borracha nativa e outros 
produtos naturais da Amazônia. 

8. QUESTÃO AGRÁRIA 

Garantir infra-estrutura bàsica para os projetes de colonização e 
assentamento rural e ei<ttativista, de resposabilidade do goveino federal, 
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através do INCRA e IBAMA, como forma de conter o processo existente 
de êxodo rural, bem como promover estudos em conjunto com o governo 
do estado para o aproveitamento das potencialidade das áreas de proteção 
ambiental, buscando melhorar a qualidade de vida da população ali 
residente. 

9. DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Fortalecer os organismos federais para o desenvolvimento regional, 
especialmente a SUDAM - Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia e SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus, 
garantindo-lhes condições efetivas de implantar ações estruturantes para 
o desenvolvimento cia região, como forma de reduzir, as graves 
desigualdades econômicas e sociais da Amazônia. 

Garantir o apoiá~ do. Governo Federal para implementação do 
PRODESAP- Programa de Desenvolvimento Sustentável da Economia 
dos Municípios dos Vaies dos Rios Acre e Purus, elaborado pelas 
prefeituras e a ser negociado com o MinistériÕ do Planejamento 
(COFIEX), para apreciação de financiamento junto ao BID 
(aproximadaiilente~US$ i 80 milhões). 

Garantir o desenvolvimento auto·sustentável do estado, através de 
fomento a iniciativas privadas nas áreas de agro-indústrias, indústrias de 
base florestal e extrativistas e de culturas permanenteS, utlizando recurso 
oriundos do Fundo Constitucional do No~e - FNO, erri condições 
regionalizadas, de forma a possibilitar a geração de emprego com 
distribuição d~ renda. 

Senadores 

NABORJÚNIOR 
FLAVIANO MELO 
MARINA SILVA 

Deputados Federais 

CARLOS AIRTON 
CÉLIA MENDES 
CHICÃO BRÍGIDO 
FRANCISCO D!ÕGENES 
JOÃO MAIA 
MAURI SÉRGIO 
RON!VON SANTIAGO 
ZILA BEZERRA 
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ESTADO DO MATO GROSSO 

SENADOR CARLOS BEZERRA, JONAS PINHEIRO, JÚLIO CAMPOS, 
DEPUTADO ROGÉRIO SILVA, DEPUTADO ANTÔNIO JOAQUIM, 
DEPUTADO TETÉ BEZERRA,DEPUTADO ROBERTO FRANÇA, 
AUGUSTINHO FREITAS, DEPUTADO WELLINGTHON, DEPUTADO 
GILNEY VIANA, DEPUTADO RODRIGUES PALMA 

Pt\.UTA DE REIVINDICAÇÕES PARA DEBATE COM BANCADA DA 
AMAZÔNIA LEGAL (Encaminhamento para Comissão Executiva Provisória 
até 07/03/95. 

I. Financiamentos pira a criação de pequenas--e médias indústrias processadoras 
de produtos agrícolas; 

2. Urgente recuperação da BR-163; ASFALTAMENTO DE SANTA HELENA 
A SANTARÉM; .-

3. Criação de Mercado Futuro de Grãos, ligado a Bolsas Internacionais; 

4. Liberalização do aproveitamento de madeira( castanheira); 

5. Recursos financeiros para viãbilização hidrovia Tapajós; 

. 6. Recursos fmanceiros para Construção de armazéns graneleiros; 

7. Recursos financeiros para o INCRA - Assentamento de colonqs: 

8. Construção e Recuperação de Estradas para o escoamento da produção, em 
especial da MT-235, que abrange a Região Sul da Amónia Legal; 

9. Integração da Amazônia Legal no contexto sôcio~econôtnico 
- Acima do paralelo l s•, inexistem Sistemas I.ntegrados -P' 

desenvolvimento. 
A única refinaria existente em Manaus é insuficiente -para abaste 

região. 

10~ Urgente liberação de recursos já consigl1ados no orçamento da união 
implantação da hidrovia Araguaia·Tocatins, no seu primeiro trecho 

• Rogério Silva 
Deputado Federal 

Antônio Joaquim 
Deputado F edeial 
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BANCADA PARLAMENTAR DA AMAZÔNIA LEGAI 
BANCADA DO ESTADO DO AMAPÁ 

A Bancada do Estado do Amapá, reunida no dia 07 de fevereiro 
1995, no Gabinete do Senador Sebastião Rocha definiu a seguinte pauta 
reivindicações Príoritáiias para O -EstadO: --

1) Interligação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí à margem esquerda 
Amazonas com tensão de 500 KV com a possibilidade de atender os Estados 
Amapá e Amazonas. 

2) Construção do terminal de containers no porto de Santana para 'Viabiliza: 
·zona de livre comérciõ entre Macapá e Santana. 

3) Conclusão das obras da rodovia BR !56 que liga Laranjal do Jari, o tercei • 
maior município do Estado, ao Oiapoque, que é a porta de entrada para 
Caribe e para o Mercado Comum Europeu através da Guiana Francesa. 

4) Saneaínento básico e ocupação ordenada do espaço urbano dos municipi 
de Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Hoje cerca de 85% da população ·c 
Estado está concentrada nestas três ~idades. 

5} Ampliação do Mercosul para os Países do Caribe estimulando a zona c 
comércio internacional com o5 Estados do Norte do Brasil (Merconorte) 

Coordenadores: 
Senador Sebastião Rocha 
~utacjo Antônio Feijão 
.... ' • > 

Brasília, 07 de março de 1995. 

DeputadOs jndiQ,dos pela Dançada para participa): da Comj:;são 
Mjsta do Bloço Amazônjco;·SEBASTIÃO MADEIRA e DAVI ALVES 

SlLYA 

Rgjyjndjçaçõe:s da Rançada do Maranhão no Rlgçn Parlamentar da 
Amazônja 

I. Continuação da Ferrovia Norte-Sul 
2. Iristalação da RENOR na Amazônia Legal 
3. Hidiovia Tocantins-Araguaia 
4. Incentivos à consolidação do Polo Agrícola (produção de grãos do Sul do 

Maranhão 
5. Incentivos para a cnaçao de um Polo Move!eiro na Pré-Am"' 

Maranhense (lmperatriz-Açaílândia-Itinga) 
6. Criação de uma Universidade Federal na Pré-Amazônia Maranh 

(lmperatriz-Açaílândia-Balsas) 
7. ConstruÇão de uma ponte s~bre o Rio Tocantins em Imperatriz 
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Antônio Joaquim Araújo-PFL 
CC.Sar Bandeira-PFL 
Dav·i Alves Silva 
Domingos Dutra-PT 
Elizeu Moura-PFL 
Francisco Coelho-PFL 
Gastão Vieira-PMDB 
Jaime Santana-PSDB 
João Alberto-PMDB 
José Carlos Sabóia-PSB 
Magno Bacelar-PDT 
Márcia Marinho-PSC 
Mauro Fecury-PFL 
Pedro Novais-PMDB 
Remi Trinta-PMDB -
Roberto Rocha-PMDB 
Sarney Filho-PFL 
Sebastião Madeira-PSDB 
Costa Ferreira-PP 
OF/N"006/95/GDUB-CD 

Brasília (DF), 08 de março de 199 

Estado do Tocantins 

A bancada do Estado do ToeantiD>, em reunião realizada ~ 
14:00 horas do dia Ó7 p.p., onde teve a participação de Deputados e Senadore: 
vem informar ao nobre coordenador di Comissão Executiva Provisória Mist 

Especial sobre a Amazônia Legal e Desigualdades Regionais, ficou delib< 
as seguintes prioridades: . 

-Norte/Sul com ponte no Rio Tocantins; -
-Manter as emendas do orçamento, feita pelos Parlamentares 
relação à região; 
-Hidrovia Rio Araguaia e Rio Tocantins; 
-Conclusão da TO 242 - que liga o Estado do Tocantins ao Estad 
Bahia. TO 235- que liga aos Estados do Pará, Tocanúnse Mar3l 
e1 finalmente a Transamazônica; 
-Projeto Javés; 
·Eletrificação; 
-Recuperação e conservação da rodovia Belém/Brasília. 

A Sua Exceléncia, o senhor 
Deputado JOSÉ PRIANTE 
Coordenador da Comissão Executiva provisória 
Comissão Mista Especial sobre a Amazônia Legal e Desigualdades Regionai 
Cjmara dos Deputados 
sls 
DEP. UDSONBANDEIRAIPMDB-TO 
DEP.FREIRE JÚNIORIPMDB-TO 
DEP. ~ÔNIO JORGEIPPR-TO 
DEP.DOLORES NUNES/PP-TO 
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DEP.OSWALDO REIS/PP-TO 
DEP.JOÃO RIBEIRO/PFUPTB-TO 
DEP.PAULO MOURÃO/PPR-TO 
DEP.MELQUÍADES NETO/PFL-TO 
SEN.CARLOS PATROCÍNIO/PFL-TO 
SEN.JOÃO ROCHA/PFL-TO 
SEN.LEOMAR QUINTANILHAIPPR-TO 

BANCADA FEDERAL DA AMAZÓNIA 

OBRAS PRlORITÁRlAS 

ESTADO DO PARÁ 

·I- Área de Transporte 

!. Restauração e Pavimentação da Rodovia BR 230 (Transamazõnica) Trecho: 
Divisa PA-TO/Divisa PA-AM. 

2. Restauração e Pavimentação da Rodovia BR I 63 (Santarém/Cuiabá) Trecho: 
Divisa PA-MT/Santarém. • 

3. Restauração e Pavimentação da Rodovia BR 222. Trecho: BR 010/Marab:!. 
4. Implantação da Rodovia BR 417 (Tran5tnarajoana). Trecho Afuá!Ponta de 

Pedras. 
5. Implantação da Hidrovia Araguaia!Tocantins com solução multi-modal nos 

pontos de tranSposição das Corredeiras de Santa Izabel e da Barragem de 
Tucurui.-

6. Ampliação e adequacão do Porto de Viia do Conde para Carga Geral. 
7. Ampliação da estação de passageiros do Aeroporto Internacional de Belém e 

complementação do pátio de estacionamento e ampliação das pistas de 
pOUSO. • . . . ~ 

II- Área de Enereia 

!. Linha de tranSmissão Tucurui/ Altamira/Itaituba!Santarém. 
2. Linha de tranSmissão Tucurui/Cametá!Limoeiro e Baião/Mocajuba. 
3. Reforço da linha de transmissão do trecho Santa Maria!Í'aragominas. 
4. Linha de tranSmissão Redenção/Santana do Araguaia. 

PRO.JETQS DE INTERESSES DE RONDÔNIA PARA DISCUSSÃO 
.DJNTQ AO BLOCO PARLAMENTAR DA AMAZÔNIA 

I. Implantação da rodovia para pacifico; 
2. Viabilização da rodovia celeiro da produção-projeto integrado MT-235; 
3. Implantação e balizamento da hidrovia do madeira, e Porto Velho a 

Itacoatiara; 

~ Junho de 1995 



Junho de I 995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

4. Construção da Usir a de geração de energia elétrica com gás natural da bacia 
de Urucu, no Amazonas.(Obs: O transporte deste combustível Urucu para 
Porto Velho poderá ser feito através de gasoduto ou através de balsas via 
hidrovia do Madeira). 

5. Restauração da BR-364 desde Rio Branco(AC) até Rondonópolis (Mf); 
6. Pavimentação asfãltica das rodivias federais delegadas em Rondônia, a saber: 

BR-42I, de Ariquemes a Campo Novo, com cerca de I II quilômettos, BR-
429, de Presidente Médici a Costa Marques , com aproxirriadamente 350 
quilómetros, BR-174, de Vilhena a divisa com Mato Grosso, com extensão 
de 60 quilómetros. ( Obs: O asfaltamento desta estrada vai facilitar o 
escoamento da produção de soja daquela regiã~ do Mato Grosso, que começa 
a receber grandes investimentos de grupos empresariais do ramo). 

7. BR-425 no trecho entre a BR-364 e Vila Nova do Mamoré, com extensão de 
cerca de 100 Km. (Obs: Nesta rodovia, já pavimentade com recwsos próprios 
!lo Estado, faltam apenas a construção de pontes de concreto, para substituir 
as aluais pontes de madeira ou as antiquíssimas pontes da lendária estrada de 
ferro Madeira-Mamoré com cerca de I 00 anos de existência. · 

8. Autonomia dos Estados Amazônicos na gestão fundiária; . 
9. Garantia de ·liberação dos recursos orçados pela SUDAM para PÍN

PROTERRA; 
I O. Garantia de liberação de recursos para pesquisas na Amazônia; 
II. Resgatar os recursos destinados ao Ministério da Saúde (FNS) para combate 

as epidemias da Região Norte; 
I2. Aumentar a percentual do Fundo C<!"nstituicional do Norte-FNO; 
I 3.Defender política habitacional para Região Norte com destinação urgente de 

recwsos para construção de conjuntos habitacionais. 
Marinha Raupp Ildemar Kussler 

Deputade Federal PSDB-RO Deputado Federal- PSDB-RO 
Emersom Pires · Confücio Moura 

!Jeputado Federal-PSDB-RO Deputado Federal-PMDB-RO 

Especial sobre a Amazônia .Legal e· Desigualdades Regionais,· ficou deliberado 

· as s~guintes priorida.des: 
, ..... -Norte/Sul com ponte no Rio Tocantins; 

-Manter as emendas do orçamento, feita pelos Parlamentares em 
relação à região; 
-Hidrovia RiO Araguaia e Rio Tocantins; 

. , .ConClusão da TO 242 - que liga o Estado do Tocantins ao Estado da 
Bahia, TO 235 - que liga aos Estados do Pará, Tocantins e Maranhão 
e, finalmente a Trans~ônica; 

.. •. -Projeto Javês; 
~J;lletrificação; 
-Recuperação e conservação da rodovia Belém/Brasília. 

A Sua Excelência, o senhor 
Deputado JOSÉ PRIANTE 
Coordenador da Comissão Executiva provisória 
Comissão Mista Especial sobre a Amazônia Legal e Desigualdades Regionais 
Câmara dos Deputados 
sls 
DEP. UDSON BANDEIRA!PMDB-TO 
DEP.FREIRE JÚNIORIPMDB-TO 

209 



210 ANAIS DO SENADO FEDERÀL 

DEP. ANTÓNIO JORGEIPPR-TO 
DEP.DOLORES NUNES/PP-TO 
DEP.OSWALDO REIS/PP-TO 
DEP.JOÃO RIBEIROIPFUPTB-TO 
DEP.PAULO MOURÃOIPPR-TO 
DEP.MELQUÍADES NETOIPFL-TO 
SEN.CARLbS PATROCÍNIOIPFL-TO 
SEN.JOÃO ROCHA/PFL-TO 
SEN.LEOMAR QUINTANILHAIPPR-TO 

BANCADA FEDERAL DA AMAZÓNIA 

OBRAS PJUORITÁRIAS 

ESTAD<J DO PARÁ 

. I- Área de Transporte 

... 

I. Restauração e Pavimentação da Rodovia BR 230 (Transamazõnica) Trecho: 
Divisa PA-TO/Divisa PA-AM. 

2. Restauiação e Pavimentação da Rodovia BR 163 (Santarém/Cuiabá) Trc<:ho: 
· D\visaPA-MT/SaiJWém. . 
3. Restauração e Pavimentação da Rodovia BR 222. Trecho: BR 010/Marabá. 
4.Iinplantação da Rodovia BR 417 (Transmarajoana). Trecllo A.fiJáiPaqta de 

Pedras. . . 

5, Implantação da Hidrovia Araguaia/Tocantins com solução multi-11JQdàl nos 
pontos de transposição das Corredeiras de Santa Izabel e da B~ de 
Tucunü. . 

6. Ampliação e adequacão do Porto de Vila do Conde para Carga Geral. 
7. Ampliação da estação de passageiros do Aeroporto Internacional de Belém e 

complementação do pátio de estacionamento e ampliação das pjlw de 
pouso. 

II-:- ~tea de Encr.aja 

I. Linha de tranSmissão Tucunü/ Altamira!Itaituba/Santarém. 
2. Linha de transmissão Tucurui/Cametá/Limoeiro e Baião!Mocajuba. 
3: Reforço da·linba de transmissão do trecho Santa Maria!Paragoininas. 
4. Linha de transmissão Redeitção/Santana do Araguaia. 
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PROJETQS DE INTERESSES QE RONQÕNIA PARA QlSCl!SSÃO 
.JUNTO AO Bl.OCO Pt\RLAMENTAR DA, 1\MAZÔNIA, 

I. Implantação da rodovia para pacifico; 
2. Viabilização da rodovia celeiro da produção-projeto integrado MT-235; 
3. Implantação e balizamento da hidrovia do madeira, e Porto Velho a 

I tacoatiara; · 
4. Construção da Usina -de geração de energia elétrica com gás natural da bacia 

de Urucu, no Amazonas.(Obs: O transporte deste combustível Urucu para 
.Porto Velho poderá ~er feito através de gasoduto ou através dê balsas via 
hidrovia do Madeira); 

5. Restauração da BR-364 desde Rio Branco(AC) até Rondonópolis (MT); 
6. Pavimentação asfá!tica das rodivlas federais delegadas em Rondônia, a saber: 

BR-42I, de Ariquemes a Campo Novo, com cerca de III quilômetros, BR-
429, de Presidente Médici a Costa Marques , com aproximadamen~ 350 
quilômettos, BR-174, de Vilhena a divisa com Mato Grosso, com extensão 
de 60 quilômettos. ( Obs: O asfaltamento desta estrada vai facilitar o 
escoamento da produção de soja daquela região do Mato Grosso, que começa 
a receber grandes investimentos de· grupos empresariais do ramo). 

7. BR-425 no trecho entre a BR-364 e Vila Nova do Matnoré, com extensão de 
cerca de 100 Km. (Obs: Nesta rodovia, já pavimentada com recursos próprios 
do Estado, faltam apenas a construção de pontes de concreto, para substituir 
as aluais pontes de madeira oti as antiquíssimas pontes da lendária estrada de 
ferro Madeira-Matnoré com cerca de I 00 anos de existência. 

8. Autonomia dos Estados Amazônicos na gestão fundiária; 
9. Garantia de liberação dos recursos orçados pela SUDAM para PÍN
. PROlERRA; 
I o.' Garantia de liberáção de recursos para pesquisas na Amazônia; 
li. Resgatar os recursos destinados .ao Ministério da Saúde (FNS) cara combate 

as epidemias da Região Norte; · 
12. Aumentar a percentual do Fuodo Constituicional dC) Norte-FNO; 
13.Defender política habitacional para Região Norte com destinaÇão urgente de 

recursos para construção de conjuotos habitacionais.' 

Marinha Raupp 
Deputada Federal PSDB-RO 

Emersom Pires 
Deputado 'Federal-PSDB-RQ 

Ildemar Kussler 
Deputado Federal- PSDB-RO 

Confúcio Moura 
Deputado Federai-PMDB-RO 
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D=nte o d;.,curso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. pais e parn. o pessoal da área de Educação e está dando um mau 
Ney Suassuna, Suplente do &cretário, doi= a cadoim exemplo de atuação dO Congi<SSO Nacional, que vemo à tnbuna 
da presidência~ qzu: é ocllp(ld4 pe/Q Sr. Jeffonon Peres. desta Casa hoje, na esperança de que e&sas medidas provisórias; aS 

duas ÚDiCaS das 26 - há dois meses écam 32 e só havia elas duas 
O SR. PRESIDENTE (l"eff= Pétes)- Concedo a pala- também- que tivemn seu ritual concluído- parn. o qual buscamos 

vm ao nobre Seoador Ney 5"uassona. cumprir a nossa obri~. matt:aJJdo reuniões. às vezes, até às Sb, 
O SR.. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Prommcia O seguiu.- e conseguindo tiazer os Parlamentares-, recebam o estímulo para 

te discur.;o. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, St"s Senado- serem colocadas em votaçao. 
ras e Srs. S011adores, vemo hoje à lrilxma parn. trazer um tema que Assim, apelo aos Companheiros que façam pressão parn. 
tem sido por demais aboJ:dado no plenário desta Casa: medidas que o Congresso volte a ter a sua independência e altivez. e todos 
provisórias. - - ~ nós, jmtos, possamos a:Jmprir a nossa ohri~. 

Ao que me consta, existem tramitando DO CoDgi<SSO Nacio- Era o que tinha a dizer. Moito ohrigado. 
na! cerca de 26 medidas provisórias. Dessas, apenas duas canse- O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pétes)- Concedo a pola-
guiram chegar ao fmal do rito, oo seja. da implanlaçí!o da comis- vm à nobie Senadora Emilia Fernandes. (Pansa) 
são a!.! a apresentação do relatório fmal. Coocedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra. (Pausa.) 

Twe a honra de ser presidenré das comissões que aprecia- Coocedo a palavra ao nobre Senador l..amo Campos. (Pausa.) 
ram estas duas medidas provisáias: uma referente a ny:nsalidades Concedo a palavm ao nobre Senador CwtiiJhoiorge. (Pausa.) 
escolares e ruim sobre extinção do Conselho Federal de Educação Coneedo a palavra ao nobre Senador Leomar QWntaDi-
e criação do Conselho Nacional de Edncoção. - Jha.(Pansa.) 

A Medida relativa às mens•lidaàe• escolares; Sr. Presiden- Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 
te, começou, em sua primeira edição, can o número 524 e foi di- (Pausa.) ~~c ~~~ ~ ~ ~ 

versas vezes reeditada sob os números 550, 575, 612, 651, 697, Concedo a palavra ao DObre Senador PedmSimon. (PaDsa) 
75J, 817, 887, 932, 963, 988 e, agora, fmalizada sob o número Concedo a palavm à nobre Senadaa Benedita da Silva. 
1.012. Passei a presidir essa comissão a partir da edição que tomoo (Pausa.) ~ 
onúmero932. Todos osmemlxosdaConússão participarn.mcom A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ.Prommciao se
muito imeresse do debate. Foi um debate profundo. Hoove pr.lli- guinte discurso. Sem revisão do Ollldaa.)- Sr. Presidente, Sr's e 
camente um acordo entie as partes interessadas som as meusali- Srs. Senadoces, hoje a Câmaia dos Deputados votará a quebra do 
dados escolares, e o relatório foi aprovado por unanimidade. A monopólio do petióleo. E eu, que reconheço DO Governo Federal o 
partir daí, nio ellCOillramos espaço para que a mat.!ria fosse votada respcnsável pelas mudanças - parn. isso foi eleito; eu, que tenho 
DO CoDgi<SSO Nacional Então, a Medida foi reeditada, sob o nú-.~· tido o cuidado de ser uma Oposição que busca também propo<, 
mero 963, e novamente aprovamos o pareCer; e, ~ novo, não ~- tive a plUICUpaçio de pensar nas medidas que estão sendo toma-
oontzamos espaço parn. votação no Congn:sso NaCJ.ooal. A Medida das em relação à quebra do monopólio. ~ 
foi reeditada, sob o número 98~ novamente implantamos a Co- Pensei comigo ~e_ talvez estivesse sendo muito rlgida ou 
missão. procedemos a todo o ritual e não enc:oni.IaJ:nos: espaço para radical em minha p>Sição. Busquei compreender o Govemo Fede
a votação. rale examinai, com muita atenção, o que está se passando, txinci-

Hoje, pela quarta vez, aprovamos o parn.oer e esperamos ter paimente no que diz respeito ao petróleo. Examinei um estudo já 
espaço parn. que a matéria seja, finalmmte, aprovada e transfOIIIIa- coohecido e recoohecido pela Nação hrasileira, parn. poder tam
da em lei de uma vez por todas. bém entender porque há essa pressão de fma no sentido da quebra 

No caso especifico das mensalidades escolaxes, o assunto é do monopólio, sem que haja uma reação maior da parte das em
complicado, porque "" pais ficam innnqüilos, pois pode haver presas nacionais. -
mudanças a cada reedição.• Por sua 'vez, os empresários da área de No nosso País, espanta-me profundamente que, num mo
ensino também.ficam intr.mqüilos. pois não oonseguem fazer o menta como este, em que ,está bavendo a quebra de monopólios e 
planejamento. E o que é pior, o CoDgi<SSO Nacional passa um em que, por outro lado, existe também vontatle de colocar em pé 
atestado de incompetência, quando não coloca em votação uma de igualdade as empresas intemacionais e as nacionais, não esteja
medida provisória que chegoo ao final pala quarta vez. Essa é a mos vendo reação destas últimas. Om, não estou aqui parn. defen
décim.a-tereeD:a. vez que essa medida é :rteditada, ~ por quatro v e- der empresários., mas quero dizer que a empresa br.lsileira é aquela 
zes, o ritual, DDm dos poucos e r.uos exempl~ f01 até ao ímal. que tem respoosabilidade pelo País e que garante empregos para 

Em relação à ootra medida provisória, aconleceu o mesmo. os brasileiros. 
É a terceita vez que chegamos à fmalizaçio e, pela terceita vez, Quero ter a oportunidade de pensar tranqüilamente em po
não encontramos espaço pma a votação. Para fazer valer a Comis- der aj.J.dar o Governo a fazer uma refcmna que signifique desen
são, às 9h da lllllllhã, tive que, pessoalmente, falar com cada parla- volvimento econômico, mas que signifique também garaDtia de 
mentar. E de cada um oovi frases como estas: "Mas !"'" quo!? Nilo empregos. saúde !"'" o povo brasileiro. Já estamos cansados de 
vai dar em nada." ''O Congresso não quer.'' '"Vou perder meu tem- ouvir a mesma coisa: prioridade para saúde, habitação e educação. 
po." Ouvi isso, iDclusive, do nosso gi3Ilde parlamentar, Nelson Mas ~ que, a cada medida governamental, essa possibilidade 
Marchezan, que, pela quarta vez, é o V ~<e-Presidente dessa Co- fica mais afastada; podemos pexceber, sem perseguição, que bã ai-
missão. Ouvi isso, por exemplo, do Relata-, Depilado Paes Landim. goma coisa aliás disso. 

Está difícil! Se nós, Coogresso Nacional, que taDlO falamos Após olhar e observar, eu me fiz uma pergunta: quantos 
mal das medidas provisórias. deixamos correr frouxo as votações, campos de petróleo têm o Canadá, os Estados Unidos, o Japão, a 
como poderemos reclamar do Exea:Jtivo? Das 26 medidas provi- Alelllllllha. a França, a Itália, a Inglatemt? N'ao achei resposta. De
sórias, apODaS duas tivenun o seu rima! concluído, há quatro me- pois perguntei-me: qual é o pm:entual de consumo de petrólec no 
ses, sem conseguirmos que fossem à votação. mundo? Isso, parn. saber se podemos ahrir as nossas comportas 

É exalamenle para protestar caitmesse Iaissez.~ COI1Im dessa forma. AI pm:ebi que sete países, os mais ricos, consomem 
esse descaso que está trazendo inttanqililidade, no caso, parn. os melada do petróleo- só que eles nio têm esse petr6Ieo. Talvez 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 2!3 

haja uma necessidade enonne de, nessa nossa relação econômica, 
conceder um pouco para esses países e de exportar, ou melhoc. de 
pedir que eles explomn as Ito:isas reservas. 

Procmei saber- e sei que todos sabem tanto quanto eu - o 
que o petróleo e o gás representam para nós. E me ÍIZ outra per· 
guDI2: o que representam o petróleo e o gás no mundo e qual é o 
pmenttJal de energia consumida proveniente deles? Descobri que 
eles representam 52% da energia coosumida no mundo. Isso tam
bém me preocupou c pensei: talvez tenhamos muitas reservas 
aqui, talvez tenhamos demais e os outros também; quem sabe uma 
troc:a possa ser feita?! Provavelmente não bá nada por trás disso! 

Mas observei uma coisa, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res: as 22 maiores empresas privadas do Primeiro Mundo detém 
xeservas para dez anos de );XOduç3o e cinco anos de refino. Aí 
pude entender por que pressionam taJl1o o nosso Pafs p3Ia a que
bra do mooopólio, para essa abertura: isso significa poder, sobre
vivência, riqueza; é a galinha dos ovos de ouro na estratégia eco
nllmica de qualquer pals, principalmente do nosso, que tem petróleo. 

· Pensei ainda: pocie ser que tenhamos uma· .outra situação 
que garania ao País meDlorcs condições econômicas. Obscnrei en
tão. que o setor com maiores negócios no mundo ainda é o do pe-
tróleo, que movimenta um trilbão de dólares po< ano. 

Fui entendendo Cada vez melhor a situação; percebi que não 
há, da minha parte, qualquer perseguição ideológica ou qualquer 
má voo.tade em ajlCJar as reformas. O que há é a vontade de :trian
ter a minha convicção e decisão em não aceitar a quebra do mono
pólio, pois entendo que o pe<:ado cometido até então, principal
mente pela Petrobrás. foi o de garantir descobertas, novas técnicas 

O Sr. Josaphãt Marinho- Permite:me V. Ex• uma nova 
intetvenção? 

A SRA. BENEDIT A DA SILVA-Pois não, nobre Senado<. 
O Sr. Josapbat Marinho- Mas não devemos desanimar. 

Não conheço exemplo. no mundo. de lei que prospere se não tiver 
o consentimento da vontade popuiB.r.. A Petrobtts nasceu., cresceu 
e se desenvolveu prestigiada pela opinião pública. As fraquelaS de 
agora Dão perdurazão. 

A SRA. BENEDIT A DA SJL V A- Eu Dão quero perder as 
esper.mças, Senador. Ainda lemos a votação de hoje à !arde. Qual· 
quer que seja a decisão da Câmara dos Deputados, ainda temos 
este Plerulrio para os debates, para os acertos necessários, para ga· 
rantir esse palrimôoio que é a Petrobrás. · 

Eu espero, Srs. Senadozes, que o SeDado Fedeml.-
0 SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Dustre Senadora, 

a Presidéncia vai proirogai a HoJ:a do Expediente po< IDa;s alguns 
- minutos par.:t que V. Ex• poSsa coo.cluir.- -

A SRA. BENEDITADA SILVA-Agmdeço a V. Ex". 
Tenho muita espetanÇ3., SIS. Senadores,. pozque .aprendi, na 

minha bíblia. que "a momentânea tribulaç!D Dão pode estar com. 
parula com a glória que há de vir'. Que o SeDado possa realizar 
um debate consciente, aprofundado, equilibtado, para que a Potro
brás continue sendo dos brasileiros. para riqueza do nosso País. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

DlU'tJnte o discurso da Sra. lknedita da Silva, o 
Sr. JejforiOJt Peres, debw a cadeira da presidência, que 
i ocupada peb> Sr. Ney Sua.rsum, Sipkme de &crerário. 

de exploração que nillguém no mundo tem. Aqui tem qualidade,., O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a pala-
tem gente eompetente, tem eficiência evidentemente. E quem sãó vxa aó nobre Senador Coutinho Jorge. (Pausa.) 
essas pessoas de quem estamos falando aqui seDão os cientistas da Concedo a palavm ao nobre Senador Josaphat Marinho. 
Petrobrás. saldos des UllÍversidades brasileiras. (Pausa.) 

Ora, se tivemos essa competência para a.amnilar coDheci- ConcedoapalavraaonobreSenadorEduardoSuplicy. 
mento, por que, então, fazer essa ~ebra? Por que =iscar e colo- O SR. EDUARDO SUPLICY (PT .SP. Pronuncia o se-
car a nossa empresa para competir com outras empresas que se- guinte disalrso. Sem revisão do orador) - Sr. Ptesidente. sr-s e 
quer têm, nos seus respectivos países, condições ~ exploração Sr&. Senadoces, eu me associo à preccupação da Senadora Benedi-
dessc petróleo, e querem v:ir pam o nosso País? ta da Silva diante da votação que ocoxrerá, nesta tarde,. na Câmara 

, N"ao, Sr. Presidente. N"ao, Srs. Senadores. Não é persegui- dos Dep1tados, da emenda ,que tmia do mooopólio da União sobre 
ção. E a convicção de que-~ podemos concordar com issó. A Pe- a explmação e demais atividades relacionadas ao petr6Ieo. .... 
trobrás é um sucesso ~. é a empre~ ~e _vem dando certo _ A campanha nacional pelo monop6lio do pet:Ióleo aconte-
há muitos anos. · cea D.O f"mal dos am>s 40 e illício_ dos anos 50. A partir da sua cria-

Estro bu'scando compreender, dentro dos meus limites de çao, em 1953, a Pe~ ganhciu impoitânci;t na história do Bta
entendimento, tendo em vista o que estáwse passando neste mo- sil. Dessa campanha participoo o pai do P:msidente Fernando Hen
mento. por que não houve uma insatisfação maior do povo brasi- rique Cardoso. Para que a Petrob:rás se tomasse realidade e o Bra-
leiro com a extinção de um patrimõnio como esse. sil pudesse se desenvolver e mesmo superar o que era colocado 

Duas situações têm-me chamado a atenção: a cabotagem e o como obstác:ulo. ou seja. a não eXistência de petróleo em nõssa. ter-
petróleo. Essas duas questões estão me incomodando muito e não ra, houve a união de conservadores e progressistas. da esquerda e 
estou vendo uma reação nacional com relação a elas. Não estão da direita. 
tendo eco as vozes que, de fota deste Coo~ Nacional, ~~ Não é à toa que, perante o edifício do Congresso Nacional, 
lutando pan que o Govemo Federal consiga do povo brasilenu estão. neste momento. milhares de pessoas, preocupadas com a 
todo apoio para Dão ceder a essa tentação. votação que se dar.i na t:ude de hoje na Câmara dos Deputados. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex' um aparte? Hoje, pela manhã, lidemnças das mais expressivas, dentre 
A SRA. BENEDIT A DA SILVA - Concedo o aparte ao as quais Luiz IDácio Lula da Silva, o ex-Governador Leonel Brizo. 

nobre Senador Josa:Piat :Marinho. la, os Govemadores: Cristóvam Buarque e Vítor Buaiz e líderes 
O Sr. Josaphat Mariaho -Nobre Senadora, acredito que dos J:Wtis diyezsos partidos se posicionm:am a favor de um Brasil 

V. Ex' poderia resumir suas afinnações dizendo que a Petrobrás é soberaoo, pedindo cuidado, reflexão, na votação de hoje à tarde. 
a eficiência a serviço do desenvolvimento econômico e tecnológi- _ Estamos vivendo. no Congresso Nacional. sob iDJ,ensa pres-
co do País. são. em que se toma dificil a posição de partidos como o Partido 

A SRA. BENEDIT A DA SILVA- Agmdeço o aparte de dos Txabalbadoxes, oPDT, o PSB e o_ PPS, e de parlamentaiOs que 
V. Ex'. Em SÍlltese, é exatamente isso. Entretanto, Dão estamos Dão estão, âinda que integmntes do PFL, do PMDB e de outros parti
consegnincio, nobre Senador.~ o interesse nacional para dos.,completamentedeacordocomasproposiçõesdoExerutivo. 
qnc haja mna reação positiva em relação a esse progresso tnaravi- Felizmente, ouvimos a_ voz lócida ~ quem coDhece a hist6-
Ihoso. de que precisamos para tirar o povo da miséria. - · ria e tem fmnc co.õ.vicçãO sol:ire a quCstão do petróleo, como o Se-
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nador Josaphat Marinho, do PFL, que, aqui no Seoado Fedenl, O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- A Mesa prorroga 
está nos chamando todos à reflexão an~- de tomamJ,os UíD..a decl-: o periodo destinado ao Expediente por dez minutos. 
são f'mal Tem a palavra o Senador Edison Lobão, para uma explica-

Ainda hoje, pela maiJbã, na ComiSsão de Constituição e ção pessoaL 
Justiça. ao ser votado o relatliio do Senador EdiSOil Lobão sobre a O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma explicação 
e=da relativa ao gás, pudemos pereeber que está dificil para pessoaL Sem revisão do~ orndor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
qualquer Senador sugerir qualquer modificação que poSSa ser con- - o Brasil nlo seria boje a grande Nação econômica que é sem a 
siderada construtiva em relação às proposições dó ExeCutivo, haja existência das empresas estatais; estas tiveram seU tempo e contri
vista o que aconteceu com a proposição da Bancada do Partido buíram fortemente para a grandeza econômica e social deste PaíS. 
dos Trabalhadores, que coloca como e=da aditiva, qualificativa Mas, como citou a Seoadora Benedita da Silva, está na Bíblia, no 
da proposta sobre os serviços públicos de gás, a constitUição de Capínllo do Eclesiastes, 'tudo tem o seu tempo e a cada momento a 
comissão nacional e de comissões estaduais de usuários para ÍISCa- sua agrura". A fase das estatais já se encerrou; este é um modelo 
lizar e observar exatamente em que medida os se~Viços píblicos superado, completameote esgotado. 
estão seudo efetuados com a devida qualidade, e a}Idar na tomada Qualldo ouço o Senador Suplicy dizer que um rolo com-
de decisões sobre t.ariíaS-eobradas por esses serviços. pressor se preparn para passar por cima da razio, observo que de-

, Trata-se deumapriticajá bastallleavançadacmoulm< países, fende a razio de uma minoria. Ainda há pouco, S. Ex' defelldia, 
dentre oo quais os Estados Unidos. Devo dizer que ali os seMços pí- por exemplo, os 20 mil grevistas petroleiros, contra 150 milhões 
blicos, sejam de tr.msporte, gás ou eletricidade, sio nounahueme de brasileiros. S. Ex' fazia uma defesa de 20 mil, ao tempo em que 
COD.frolados pela sociedade civil por meio de conselhos munici- negligenciava o interesse de 150 milhões de brasileiros prejudica
pais. estaduais e nacionais, em que repreSentaritês dos usuários dos-por essa greve selvagem e irresponsável 
exeteem fiscalização sobre ati.vidades de monopólios naturais. As- S. Ex• também se queixa do fato de ter eu, como RelatOI:', 
s~ muitas vezes. empi'esãS-priv:idas que poderiam al:usar de seu emitido parecer contrário às suas emendas e de outros Srs. Sena-
poder monopolístico acabam sendo COJJ.ttoladas por cooselb.os de dores. no que diz respeitO à questão do gás. Fi-lo no que diz respei
fiscaHzação relativamente a qualidade, pxeços e outros detalhes. to à emenda Suplicy pmque a considerei uma emenda mal situada; 

Essa proposta, ainda que elogiada por Senadoies do mais creio que tem méritos e pode ser examinada e aproveitada na lei 
amplo espectro partidário, que. inclusiv~ se posicionariam favora- regulamentadora; porém. não no dispositiVo constitucional 
velmente à proposição por ocasião de apreciação da legislação or- -E o que aconteceu com O parecer do Relator? Foi aprovado 
dinária ou complementar, consideraram que, para o propósito de por larga maioria. 
constai nã. ConStituiçâo,- não Voiãriam a fãVOi. Por fnii. a propõsí- .. ~- ~~- A democrãcia pressUpõe; Sr. Presidente, o respeito às pOsi
ção acabou tendo apenas três votos- mais um indício da diflCUlda-· · ções da maioria, e a minoria pode realmente reclamar, ter suas po-
de em que aqui se enconti3m os Partidos de Oposiçio. Mas, con- sições. mas não pode entender que o seu poDlo de vísta é o coneto 
fa:me salientou o Senador Josaphat Marinho, não vamos esmore- contra o ponto de vista da maioria. 
cer, vamos continuar defendendo aquilo que avaliamos o melhor Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
para o Brasil. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Coucedo a pala-

Assim sendo, Sr. Presidente. Srs. Senadores. pa1a cada uma VI<l ao .nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. por cinco minu
das proposições qUe- ainda serão examinadas nos próximoS dias - tos. para uma coorunicação inadiável. 
dermição de empresa Dacional e de empresa brasileira, transporte O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. 
de cabotagem ou petróleo-. continuaremos a apresentar emendas Para uma coriJ.unicação:· Sem revisãO do orador.) --Sr. Presidente. 
modificativas. -- - SrS. se:Dad.Ores, é inicredit.ãvel o que acabo de assistir neste Con-

Espernmos· que- aqui, no-Se~ Federal, não ajamos como gi:esso Nacional. -
um rolo compressor, dizerido amém para oido o que o Poder Exe- Os inconformados com as atitudes demOCiáticas do Cou
cmivo propõe o a Câmara dos Deputados aprecia. Esperamos que gresso Nacional ua votação das reformas acabam de danificar este 
o Seuado Federal mostre que aqui bá pessoas com disposição e Parlatuento, quebrando dependências da Câmara dos Deputados 
vontade. Reúnem-se, nesta Casa. as experiências de homens e mu- cem _o estandarte da CUf e as bandeiras vennellias de seu partido 
Iheres que, em suas vidas pública; tiveram: muita Jritica; quer político. Seus Uderes nesta Casa devem ter responsabilidade na 
como presidentes. quer como governadores, quer como parlamen- distril:uiÇão das senlias pãi3. seus correligionários; devem se sentir 
tares. São P<s""!s de~!argo couhecimeuto de vida parlamentar, pri- um pouco responsáveis j>elas desa:deus provocadas por pessoas 
vada e pública. E de se espetar que o Senado Federal venha a mo- deseducadas. que não estão prepar.t.das para o regime democrático. 
difu::are aperfeiço~u·as ptõpostlsque Vêm da Câmata dos Deputa- e que não se confOIJllalD.coma liberdade de opinião-e can õSVo-. 
dos; afmal de contas. o Senado Fedetal é uma Casa que deve exer- tos dos Srs. Parlamentares em relação às reformas. Assistimos ·há 
cer seu papel qualificador, inovador, modificador. pouco a um espetá.cu.lo deprimente para a democracia do Brasil, 

Assim sendo, Sr. Presidente, saliento a importância de o Se-- em relação ao qual é necessário que se tometti providências urgen-
oado Federal se afmuar nesses episódios. tes, claro, por parte da ou Ira Casa do Congresso Nacional. 

Muito obrigado. ~ ~--~ ~ ___ POI!anto, os Líderes do Partido dos Trabalhadores, que tan-
0 SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Sr. Presi- ~ to falam na democracia, que tanto falatu na Central Única dos Tra-

dente. peço a palavra para uma comunicação inadiáveL balhadoreS,. deviam estar lá. dominando o temperamento dos dese-
0 SR. PRESIDENTE (Ney Suasstma} - Coucedo a pala- ducados, segmando a sua ·--· para que não dessem esse exemplo 

vra a V. Ex', por cinco minUtos. -~ _ triste de falta_ de educação, quehraudo vidros e portas da Casa do 
O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, peço a V. Ex' Congresso Naciorull. Trata-se de um espetácu!o humilhaute, triste, 

que, em seguida. me conceda a palavr.l por ter sido citado nomi- vergonhoso, que não pode ser reproduzido e que deve ter o prot:es-
nalmente pelo Senador Suplicy, para uma explicação pessoaL to dó Senado Federal. In.stujo-me contra esse espetáculo, ieÍlh<? 

, O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHAES- V. Ex', ci- certeza, com o apoio de todos os Senadores que querem um Brasil 
tado, tem prioridade. · · liwé e democrático. --
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O SR. EDUARDO SUPIJCY- Sr. Presidente, tendo sido a cadeira da pruidincia, que i ocupada pelo Sr. -José 
citado- foi referida a Lidenmça do Partido dos Tmbalhadores -, ~--· p ,, __ _ 
peçoapüavra. -·~J• resóac= . 

. O SR. PRESIDENTE Q"osé Samey) - SeDadar Eduardo O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. Presi-
Suplicy, o Regimento determinll que a citação deve ser IIOIIIinal. dente, fui citado, t<:oho direito a falar. 
Não sena esse o caso. No en!Jmto, V. Ex•, como Líder, er O SR. PRESIDENTE Q"osé Samey) - Coucedo a palavm 
a palavra para uma con:mnicação wgente oo. pua uma · esta- ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. citado nominahnen-
ção, pelo Jl'3ZO de ciuco minuta.. te, na forma do Regimento. · 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, peço a pa· O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. 
lavm como L!der. Pam uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - sr. Presi-

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Coucedo a püavm a deute, Sr"s e Sts. Senadores, evidentemeute quem ouviu as püa-
V .. Ex•. como Uder. vras do Senador Eduardo Suplicy logo vê que S. Ex• pela maneira 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como Uder. Pam cano fala. pela maneira titubeante e acanhada com 'que S. Ex• se 
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente Sr"s e refere a esse episódio, não tem J."aÜO. Trata-se de uma demonstra
Sts. Senadores, não sei se o Se!wlor Anronio Carlos Ma~ ção clame inequívoca de que a J."aÜo não está com S. Ex•. 
realmente pteSenciou os fatos aos quais se referiu. Parece-me que O que quero, o que posso exigir, é que as Mesas da Câmara 
eles ~há alguns mimltos, e S. Ex" estava aqui, talvez te- dos Deputados e do Senado Federal peoeessem criminalmente es
nha vlSto da janela de lá. Eu me encoD!rava aqui,presente, na ,... ses que danificamm o palrimlnio público das duas Casas do Cou
dida em que estava próximo o lllOiliOlllo importante da Ordem do Dia. !ll"SSS Nacioaal. Esta não é """' Casa pam os deseducados, pam 

O Senador Alllonio Carlos Magalhães lepreende a Udenm- aqueles que não podem ver vmgar os seus interesses, no caso sn
ça do Partido dos Traballladç= por não estar prõsente no 1oea1 bal~. Quebnmun os vidros, as portas, por onde eles ~ 
em que OCOireram tais falos. Aquela bOI:>. ãs I5b30min, era dever devenam ter~· por falta de educação politica pam !Jmto. 
meu aqui estar, como lider do PT no Senado, como costumo fazer Couseqiientemente, o que peço a V. Ex" é que, em entendi-
diariamente. mento can o Piesidenle da ootra Casa. identificando as pessoas 

Não estou, neste momento, aplaudindo a ação daquelas pes- que praticamm esses atos, tome as providéncias indispensáveis 
soas, que ali estavam rea!izando uma. manifestação, de forçuem a ~e o caso requer, para que esse fato Dão se reproduza. para a dig
porta e adeiJb::uem o recmto do Congresso Nacional pom assisti- nidade da Casa e pom os bons f<lruns de civilização da democmcia 
rem à sessão da Câmara dos Deputados. Mas, de maneira alguma, bmsileira. 
posso me ~armar - também faço o meu veemente protesto - . O SR. ;\DEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, peço a pa-
~ a manena pela qual o Senador Antonio Carlos Magalh.ães re- Iavm., como Líder. 
ferro-se a '"!llUOD~ da populafio brasileim, chamando-os de-· O SR. PRESIDENTE (José ~amey) - Coucedo a palavm, 

Om, Sr. Presidente, mwtas das pessoas que aqui estio as cano Líder, ao nobre Senador Adennr Andrade. 
quais vi, hoje de manbã, no ato por um Brasil Soberano, ve..; de' ' O SR. AD EMIR ANDRADE (PS B-PA. Cano Llder. Pro
lugares dis!Jmtes do Brasil. São pessoas que avaliaram como im- nuncia o seguinte discw:so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
portal).te cbamar •. atenção dos repre-.ntes do povo, JlOIQUO sen- deute, Sr's e S"!. Senadores, o Senador Eduardo Suplicy não foi ti· 
tem com profundidade que, nesta Casa e na Câmara dos Deputa- tubeante; S. Ex é ~m bomem educado, rmo;_ e sabe como respon
das, nem sempre estio as pessoas atentas a um anseio tio profun.. der à ~arma grosseira e mal educada com que falou aqui o Senador 
do. ~ presentes em Brasília trabalhadores mmis, participantes Antonio Carlos Magalhães Não soo tão fmo nem tão educado 
do Movunento dos Sem-Term, participantes da Confederação Na- quanto o Senador Eduardo Saplicy. 
ci'""'! <l?s :rmbalbadores da Agricullura, participantes de entida- Hoje é muito boJJ!to ver '! ~dor Anronio Carlos Maga-
das sindicaiS não apenas pertencent<s aq Partido dos Trabalhado- Ibães falar em democtaCJa, em diretto da maioria e cbamar de __ _ 
res ru rela.ciouados ao PI", à Central Unica dos Trabaihac:kres os t:rabaihaddres: que, num momento de exaltação, fizeram o que 
mas a muitos outros Partidos, a IIIl.litas outras entidades. Tmta~ flZet8lD.- não vi o que fizeram. 
de_pessoasque,~,queoslll'US<Iimitosnãoestãosendores- ~entanto, antes, '!"""'Ü' S. Ex•, um ~omem ~gua<b 
pejtados, são levadas a reaiiiarem aios que podem"J>OI=exagero<. com a ditadma, com os militares que, dumnte vmte e dois anos, to-

. Há. muitas _ocasiões,":"~ dos povos, em que pessoas, Dlll1llll! ~ta deste Pals, f~ o. que f~ não valia direito 
as maJS dignas, sa.o levadas mcluSive a cometerem atos revolucio- da IDlllona; nesta época, valia direitO da mmona.,. que o Senador 
nários. Na jl<ópria bis_r6ria da Bab.ia, muitas vezes, lutando peJa in· Anronio Carlos ~ães <;Jefeodia com tanta ~ 
~'""" do Brasil, houve pessoas exttemame1lle dignas, que Portanto, S. Ex ~aprender a respett.ar os outros. Aqui 
não fazwn parte de qualquer-, mas, sim, do povo brasileiro que não tem·-·- Senado< Anronio Carlos Magalhães! 
lutou, antes mesmo de Tltlldentes, pam que houvesse liberdade, O SR. PRESIDENTE Q"osé Samey) - SeDadar Ademir 
!':"" qu~ o pov.o_ bmsileiro se tomasse independente. Eu poderia Andrade, de acordo ."?'!' o Re~to Interno, art. 21, os Parla
citar _muitas ocas.t~ em que homens e mulheres, as mais dignas, mentares devem se ~8ll" ao Pmsidente ou a este e aos Senad.OJ:cs. 
depois fomm respertadas e consideradas como~~· da meis PeçoaV.E:C queseocmportedeacadocomanormare'"-
altadignidade. r- mental. . .~ 

O SeDadar Antonio Carlos Magalhães, bá poucos dias, este- O ~ ~E;MIR ANDRADE -Sr. Presidente,llio sei me 
ve na~ de Geocge Washington, ole Thomas Jeff=on, pessoas """:'P""et .ll!lti·fe!llmentalmente. Estou cbamando o SeDadar An· 
que parl:tC!pa1"311l de revoluções porque os ...,.. direitos não esta- tonio Carlos Magalhães de ''Senador Anronio Carlos Magalhães". 
vam se!J<Io devidamente considemdos. Quero dizer que aqui não tem - Esses tnd>albadores não 

E poosível que essas pessoas boje se encomrem em condi· pertellcem a nenhuma ·- -· quem sabe, f= os militares 
ções de perceberem seus direitos ultrajados. Protesto, porlallto, em que, durante !Jmtos anos, tomamm conta, allllvés da força, das ar
relação à maneim pela qual se referiu 0 "-·•- •-•-'- ~~-- mas deste Pafs. ·~quem sabe, fOGIIIl aqueles que estiveram ao 

~~' ~ ~~ lado deles e esconderam' · bm:baridades • 
Magalhães aos cidadãos que tivm.m, ~avelmen~ ~os ex- ses militares. Talvez aí sima;-~ É preciso ter :me~::;:J:: es
tremamente f~. para qu~m prcsenc::18.r a sessio- tio ImpOr- soas. E, quando não houver respeito, haverá sem:: uma ~ 
!ante pam • bistó?" do Brasil- durante a qual se votaria a emenda ta à altuia nesta Casa, sem titubeação. O Senador ~~u
sobre o monopólio do petióleo. plicy é um bomem educado, mas não é um bomem que tilllbeia; é 

Duranr.e o discurso do Sr. hirômo Carlos Maga
lhiia, o Sr.NeySuassuna, &plenJe tk Secrelário~ deim: 

um homem que sabe o que faz. E nós sabemos o que queremos 
~ este !'als. Se este Pais es_tá indo por um camillbo, levado. pela 
DJJ.dia IlaClonal, estamos aqw. lutando e aceitando, dem.ocratica-
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mente, a situação. Não é a atitude de um ou rutro tmbolbador que juridioo esboçado por mim. E são testemunhas os companheiros 
pode generalizar e fazer com que um Seuador da República àlame da Comissão de Constituição, JUstiça e Cidadauia que lá estavam. 

. esses trabalhadores de ·-·· Eles Dão são --- Sio tmbalhadores, e Procede- onna!men•- · 
são dignos, e estão vivendo, e lutando para sustentar esta Pátria; se n ~. SOJ'l ne:;ta ou na outia Casa do Congros-
estio 1otmdo c agindo desta .fama porque acnxtitam no que estão fa- so NacionaL Não existe nenhum atropelamento e nenhum ato de 
zendo.Masnãopodem,emhip6teoealgwna,seremd187nacfosde- na1ureza mtmitária nas relações elllre os Partidos politioos que 

Aqui fica o meu protesto em meu nome e em nome do Par- aqui têm assemo. 
tido Socialista BI3Sileiro. Portanto, Sr. Presidente, onde verificar. onde encontrar 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Sr. Presi- qualquer gesto de autoritarismo por parte da maioria? Ouvimos as 
dente, peço a palavra, já que fui citado. manifestações da minoria, levamos em consideração essas mani-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coueedo a palavra festações ~ a maiotia vota. Isso é próprio do regime democt<tico, 
ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, por cinco ntinutos. tanto aqut quanto em qualquer outia democracia no mundo. Sr. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGÃLIIAES (PFL-BA. Presidente, o direito de manifestação também é pxóprio do regime 
Pela oolem.)- Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores, Dão fui gros· democrátioo. Todos n6s festejamos que a sociedade, de forma or-
seiro, nem. deseducado; grosseiro e deseducado é 0 Senador Ade- ganizada, pelos seus mais diversos segmentos. possa vir ao Coo.-
mir Andrade, que faz parte também dessa __ Faz porte dessa..- gresso Nacional e se manifestar, ou fora do Congresso Nacicmal, 
pelo seu passado, pelo seu presen<e e, certamente, pelo seu futuro. ou em qualquer lugar deste Pais; e a impreDSa tem registiado dia· 

O SR. PRESIOEN1E (José Samey)- Senador Antonio Car- riamente isso. 
los Map,aiJ:ães., peço a V. Ex• que se n:strinja aos tm:nos re~mmtais Sr. Presidente, Sn: e Srs. SeDadores, em que pese lamentar 

õ SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Não tenho o nível <!" discussão que, de oertaJorma, Dão conlribui para o nos
por· que me arrepender de sempre ter servido l lóda póblica, a so relacio~ nesta Casa, peço - talvez é próprio do debate 
qualquer dc:6 regimes, com decência .. Tenho um padrão de digni- Parlamentar. polS mesmo eu. ao longo da minha catreira como 
dade que me pennitc assomar ;}, tnÕUDa desta Casa, em qualquer Parlamentar, quantas vezes nio. fui envolvido pela emoção e? segu
hom, e defender quaisquer de minhas posições. O mesmo não mment.e, posso ter cometido a1é exageros -, aos companheiros que 
pode fazer o Senador Ademir Andrade. ~.uma couviv~ que é pr6pria do Senado Federal, uma 

O SR. ADEMIR ANDRADE---·-· ----· divergência que é pr6pria do debate Parlamentar, mas que Dão ex-
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES-___ ___ tmpolemos, a~ potque o Plenário do Senado é muito pequeno. 
O SR. AD EMIR ANDRADE-~---~- Sr. Presi.deute, SI"s e Srs. Seuadores, gostaria, nesta h0r.1, 
OSR.ANTONIOCARLOSMAGALHÃES- de me~ A discordância das manífestações realizadas pelos 
O SR. ADEMIR ANDRADE----~~~-·· grupos orgamzados, que vêm ao Senado Federal e à Câmara dos 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Antonio Deputados, po!s é um direito que têm de vir aqui para manifestar 

Carlos Ma~ães, peço a V. Ex a que coocloa a sua intetvenção. ,. ~ ponto de vista e ~gar seus me~ No entanto, Sr. Pre-
0 SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Tenho SI'":nte, Dão cola~ com a democracia a agressão e a violência. 

d!gnidade, e essa dignidade é a fOIÇ& que me leva, em 40 anos de ~ ~lo contrário. O que colaboca com a democracia é o con
vida póblica, a s6 ser acusado pelos -· Pouco importa os que me tradit~; o que .coJab?ta oom a demoeracia é a divergência. Isto é 
aQlsam. São elogios qoe conto a mais na miDha vida plÓpriO. Mas a V10lêDC1a não colabora. 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Pode reagir! Ej. reagirei na . Portanto, Sr. Pn:sidente, junto-me ls manifestações parn 
mesma altum! disootdar de que ~ .qu~ se dirige_m ao Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Peço aos s ... Sena- para exeroer o legttimo direito de manife:;tação não estão a com-
dores que respeitem o Regimento! preender que na democtacia - repito -, a qual se fundamenta na 

O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a pala· diverg~ há que haver o <espei~. 
vta, como Líder.. . ~ tambéni,. Sr-: Presidente, que se queira registtar a 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coueedo a)>alavra manife:;tação nas '!<1-~ClliS do ~gresso Naci~ auavés da 
ao nobre Senador Jader Barbalho, çomo Uder, pcll' cinco mmutos. força, attavés da VIolênCia. Isto não V31 convencer nmguém. a DlU'-

0 SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Líder. dar o voto nesta Casa. Nem a mim, nem a nenhum outro Seuador 
Pronuncia o seguinte disourso. Sem revisão do orador.) - St Pre- ou Deputado, e Dão aceitaremos 'isso. A"'itarnos, Sr. Presidente, 
sidente, SI"s e Srn. Senadores, em nome da Liderança do PMoB, en e ,a minha Bancada, a fOrça dos argumentos! 
gostaria de me reportar a respeito do episódio que acabamos de Ontem, a Bancada do PMDB se reuniu, inclusive com a 
presenciar. __ participação de V.Exa, ocasião em que tive a oportunidade dejun-

E o faço, Sr. Presidente. com o sentimento como tantos ou~ tu nos documentos oferecidos aos_ oompaiibeiros de Bancada não 
tros nestas Casa, de quem lutou para ver este PaÍs redemocratiza- s6 a me_mória da discussão na Câmara dos Deputados, mas alé 
do, para ver o clima de h'berdade, para participar deste momento contribulçõ<:s que eu Dão aoeito, das quais discordo, mas para que 
em que a democracia, efetivamente, é vivenciada em nosso País. a ~~ tiveSS7 a oportunidade de tomar conhecimento de todas 

N'mguém pode.. :oeste momento, afmnar que 0 Brasil não as Idéias a res:pett?.de emendas constitucionais que aqui trnmitarn, 
vive a plenitude ~ocdtica. A sociedade bmsileira festeja 0 fato que são da II1810l' un~a para ~povo brasileiro. 
de efeuvamen.te vivermos em uma democracia.. P~, Sr. Presidente, regiStramos nesta hcxa a nossa dis--

~cabamos de sair de uma eleição. Todos que aqui estamos, cadância de que as ~estações que se ~sem nesta Casa, 
à_exceçao de um terço do Senado Federal, acabamos de ser condu- que deve ser a casa da 1dé1a, a casa do debate, seJam feitas na base 
zidos, pelo voto, para o Cougresso Naciooai. da força. Que venham com a força dos seus argumentos, e estare

RefOilDJll' a ConstiOJição é um instrumento da própria de- mos prontos para cu vi-los,. para encaminhar essa discussão. 
moaacia. - _c _ ~ ~ - Qu.ero ainda, quando discoidamos das vidraças quebradas, 

Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores, peço a atenção dos quando discoidamos dos gestos de força, raz.r um apelo aos com
oompa.Dheiros ~ ~ Fedet:d, neste momento, pois cabe-nos panheiros. que tiveram há pouoo um_debate acalorado no sentido 
fazer uma av~? com setenidade, a respeito do momento em de que seJa possível também ~VW', porque se não formos ca
que estamos VlVenciando, que é próprio da democracia. _ ~ pazes, nós, Senadores da Repóblica. de também dar o exemplo de 

Hoje.. na reunião da Comissão de Coostituição,JustiçaeCi· ~~é possível·~ergir, diverg_!t-até coDi muito entusiasmo. 
dadauia não vi nenhum rolo oompressor. Permita-me Líder do • ergn- a!é com mu~ cala:, mas nao passaudo ~se patamar da 
PT discorde. p 

1 
• •· 0 . divergência com elllnSillS!!lo, se n6s, Senadores, nao formos capa-

~ e o contrário. Do~ Senadores do men P~. zes de ter equih'brio na di..c:cussão, creio, Sr. Presidente, que não es-
na minha presença, votaram conttanamente a um ponto de ViSta taremos dando bom exemplo e não seremos as pessoas mais auto-
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rizadas a recla=os daqueles que não querem usar apenas a for· O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA -Sr. fusidente, peço a 

ça dos seus aigllmeutos. palavraopesR"'.ordPR~IDENTE 'José Samey)- ConcedO a palavra a 
Muito obrigado. ' 
O SR. EDUARDO SuPLICY- Sr. fusidente, teudo sido V. Ex' pela ordem. 

citado nomiDalmente e para um escJarecimento imporlanre, peço a O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Pela ordem. 
palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para con,~buir com a 

O SR. GERALDO MELO - Sr. fusidente, peço a pala- coodução dos tr.J.balhos e até para resgatar o oonceito de equanimi· 
VIa, como Líder. - dade, rememoro o que aconteceu com relação a esse debate ante-

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. fusidente, peço a riormente. 
palavra como Uder. · O Senador Anlonio Carlos Magalbães usou da palavra, ini-

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - De aoordo com o cialmente para uma COillllllicação inadiável e fez referência ao 
Regimento !Dtemo, Senador Eduardo Suplicy, apenas dois Sena- Partido ru;s Trabalhadores, o que provocou a intervenção do Líder 
dores podem usar da palavra nesse sentido. Darei a palavra ao Se- do PI', que, em sua :intervenção, citoo o nome do Senador Antonio 
nador Geraldo Melo, como Uder do PSDB, e depois ao Senador Carlos Magalhães. Postericmnente, o Senador Antonio Carlos Ma
Bernardo Cabral. galhães usou da palavra pelo fato de ter sido ci~ pelo Senador 

O SR. EDUARDO SUPLICY --E em seguida, Sr. fusi- Eduardo Suplicy. Logo após, o S~ Ademu-~de falou 
dente-. - . como Líder e, na sua intervenção, Citou o Senador A.utoruo Carlos 

o SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Não. V.Ex" já usou Magalhães. que, novamente, usou da palavra por ter sido citado 

da palavnt duas vezes, de acordo com o Reglmento: ilo~st· PRESIDENTE (!osé Semey) - Senador José 

"Art. 14-'0 Senador poderá fazerüso da palavza: Eduardo Dutr.J., peço a V. Ex' que colabore para que a Casa supere 

V:i:-;;;;;;·;;ii;:;;Ção-;.~;;;aL;,;;-;j;;;iq;;;;(;;~ esse ep~, .(ôS~ 1i'B~~ D~ -Estou ten;ando cola-
- por cinco · tos, se nominalmente citado na bomr, Sr. PresideD18, pcns também o considero lamentáve~ Quero 

s~o, ~ --1.. colocar que consideramos improcedente o fato de não ter Sido con-
~: pa;a escian:cimento de ato ou f~ ~e lhe tc;..uua cedida a palavra ao Senador Eduatdo Suplicy por ter sido citado, 
Sido atnbtlldo em disco~ ou aparte! nao se:"do a ~- porque rememoramos que o Sexmdor Antonio Carlos :Magalhães 
vra dada, com essa fmalidade, a IIl8lS de doJS oradó:res usou da palavra duas vezes pelo fato de ter sido citado: a primeira 
na mesma sessão". vez pelo Senador Eduardo Suplicy e a segunda vez pelo Senador 

Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. Ademir Andrule. 
O SR.EDUARDOSUPLICY -Sr. Presidente, pela ordem. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa assegurou a 
O SR. PRESIDENTE (Josó Sarney)- V. Ex' tem a pala- • palavr.o ao Senador Eduardo Suplicy; apenas. colooou a sua oração 

vra, pela ordem. _ - - ·· nos termos do Regimento. Foi esse o espírito da Mesa. 
O SR. HUGO NAPOLEAO -Sr. Presidente, peço a ~vra. O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
O SR. PRESIDENTE (José Semey) -Senador Suplicy, V· ao Senador Geraldo Melo. como Líder. (Pausa) 

Ex .. há de compreender. O que a Mesa está desejando é que nós s. Ex .. desiste. 
superemos esse debate o mais rapidamente possível, para que o Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral, oomo U-
Senado possa retomar o trabalho. der do Partido Progressista. Em seguida, concedo a palavra ao Se-

. O SR. ED~ARDO SUPLICY- Tenho certeza de que a . nadorHugoNapoleão,comoLíderdoPFL. , 
miDha palavnt sera para... , _ . O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Como L1der. 

O SR. PRESIDENTE (Jose~)- N~ é, de maneo:a Sem revisão do orador.)·- Sr. fusidente, Sr's e srs. Senadores, o 
alguma, má vontade em relação a V.Ex. V. Ex tem a palavra, Partido Progressista quer oolaborar oom V. Ex•. E claro que o am· 
pela ordem. - - - ·- biente estã tenso e precisa ser desanuviado. A~to que os pass~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. P~la ordem. Sem já foram dados pela_ Presidência, mas ouvi, assim como os demais 
revisão do orador.)- S~. ~denté', não peço nws ~~ palavxa nem Senadores, Sr. Presidente. expressões _descorteSes e irisultuosas, 
pela ordem nem ~lo direito à mes~ mas pe~ ~-como nesta tarde. De modo que,requeiro a V. Ex ... com base no art.. 19 
ao Senador Antomo Carlos Magalha~, a qu~ f01 dada a pala~ do Regimento Intemo, já. que é vedado aos: Senadores, que deter
porduas vezes- e só pam um esclarecnnento IlllpOrfaD1e. no ~tl- mine- sejam riscadas as expressões que não condizem. embora eu 
do do desanuviamento. . . saiba que V. Ex. .. o faria de of'lCio. -

O SR. PRESIDENTE Qosó Sarney) - A JllllD!'ml vez o O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Já detenninei à As-
Senador ADtonio Carlos Magalhães: pedíu a palavra. fo1_para .uma sesoria da Mesa que traga, após a sessão. as notas taquigri.ficas,. de 
comunicação inadiável; na segunda vez. porque havl3 Sido citado modo que a Presidência possa cumprir o Regimento. Muito obri-
nominalmente. . . gado a V.Ex•. · . . 

O SR. EDUARD!J !>UPLICY 7 Acredito, Sr. Presiden~, . Mala uma vez, faço um apelo ao Plenário para que esse epl· 
que em 30 segundos~~ a infotmação nnportante. s6dio seja superado. __ 

O Lider do Partido dos Trabalhadores, Jaques Wagner, esta- Concedo a palavra ao Uder do l'fL, Senador Hugo Napoleão. 
va, conforme a recomendação do Selllldor Antoni9 Carlos Mal!"- o SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Como Uder. Sem 
Ihães, ali na Cimara dos Depulados exatamente tentando negOC13I' revisão do orador.)- Sr. Presidente. naturalmente a Liderança do 
um entendimento com o Presidente Luís Edu.udo Magalhães. Foi PFL vai colaboiai" com V. Ex .. , mas sente-se no dever de dizer o 
possível o entendimen~ pelo qual ~pôde. ordenadamente, ~r seguinte. Estou há vinte anos nesta Casa. com uma inienupção_de 
com que as pessoas subiSsem à galena, de acmdo com a capaCida- quatro anos para o exercício de mandato de Governador do meu 
de da galeria da Câmara dos Deputados. Estado. São vinte anos consecutivos. Já vi debates acalorados, de-

Ressalto, ~ qu_e_ a Liderança do P~ dos Traba- Ies já participei, inclusive na Câmata, na condição de Vice-.Líder e 
Ihadores contribuiu~ junto com o Presidente da C~ dos ~- na condiyão de Líder em exercício. mas eu nunca vi. sinceram~nte,
tados, Deputado Luís Eduardo Magalbães, para que houvesse ali? 0 episódio de selvageria que t.omc:u conta do Congresso NaciOnal 
nece_:;sário andamento _dos tiabalbos e ~ ordem. e sem nenhum ti- no dia de hoje. _ 
tube1o por parte da Liderança do Partido dos Trabalhadores, em E _--·- ., . . , :_.i_ de'ender Utu' des como 

alqu das Casas.- . m sa consc1encm, nm_guem ~ 1• a 
qu O SR, PRESIDENTE (José Samey) Muito obrigado as que foram tomadas na tm:de de hoje. Ninguém pode estar soli-
a V. Ex... dário com isso. r. 
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O que eJJlendi das palavras do meu correligiooário, Senador 
Amônio Carlos Magalhães, não foram criticas absolutamente a tra
balhadores e muito menos à classe trabalhadora, mas criticas àque
les que participaram do moVimento de anuaça. 

Ttata-se, sem dúvidã nenhuma, de um dos mais insignes 
membros não s6 do meu Partido eomo da vida pública btasileiia. 
da República Feder.!tiva do Biasil, de uma vida incólume, impecável 
em todos os aspectos, e que quero aqui~ e faço questão, em 
ncme da Lidernnça do meu Partido, para colo:::aros pingos nos ''is''. 

Colaborando então com V. Ex•, faço um apelo para que ja
mais volte a se repetir um episódio triste dessa natureza. 

O SR. PRESIDENlE (José Samey)- Lembro aos Srs. Se
nadores que se encoDttam em seus gabinetes que o primeiro item 
da Ordem do Dia requer votação nominaL Peço, portanto, a todos 
que compareçam ao plenário. - _ 

O SR. PRESIDENlE (José Samey) - Informo aos SIS. 
Senadores que, como Presidente da Casa, chegando a este recinto 
e tomando COI!hecimento do que estava ocorreodo em dependén· 
cias connms da Câmara dos Deputados e do Senado Fedeial, ime
diatamente telefonei ao Sr. Presidente daquela Casa, que já havia 
tomido as providências necessárias no sentido da eonvocaç.lo da 
Polícia da Casa e, se não suficiente, da Polícia Militar do Distrito 
Federal, pira manter a integridade de nossas instalações e a liber· 
dade de funcionamento das duas Casas do Con~sso NacionaL 

Em seguida. também com a aquiescêncta do Presidente da 
Câmara, telefonei ao Governador de Brasília, dizendo-lhe da sua 
responsabilidade na manutenção da ordem na cidade e, ao mesmo 
tempo, em assegurar a iDtegridade dos edü"'l.cios e do funcionamen
to do Congressc NacionaL 

1. Qual a justificativa para a queda mensal das quotas do 
Fundo de Participação dos Municípios? ~ ~ ~ 

1.1 Qual o quadro compaxativo mensal das quotas do FPM 
de cada m.:tmicípio da Paraíba. relativamente aos exercicios de 

~-1994 e 1995, até a presente data? 
Sala das Sessões, 7 de junho de 1995.- Senador Humber· 

toLuoena. 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 879,DE 1995 

Senhor Presidente, 
-Requeiro; nos termos dos artigos 50, § 2° e 5°, inciso 

XXXIII da Constituição Federal e artigo 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam fmnecidas pelo Presidente do Banco 
do Brasil, Sr. Paulo César Ximenes, alr.lvés do Ministro da Fazen
da, Sr. Pedro Sampaio Ma!an, as seguintes informações: 

1 - Qual o motivo que levou o Govem.o a suspender o pa
gamento do principal do PIS/I'ASEP para os -ntados? 

2- Qual o período estipulado para a suspensão? 
Justiticaçiío 

O presente :requerimento justifici-se pela :razão de que vá
rias entidades sindicais e associações de aposentados. no Estado 
de Sergipe, vem denunciando a suspensão do pagamento do 
PIS/PASEP aos aposentados. 

Atenciosamente. 

Caso não sejam tcma.das essas providências, a Mesa comu
nica aos Srs. Senadores que, usando dos dispositivos legais de que 
hoje dispomos, dentro do Estado de Direito, recorrerá a todos eles, , 
para fazer com que o Congresso funcione em plena libetdade, sem· 
nenhum confronto. O art. 142 da Constituição assegura instrumen
tos para que os Poderes da Repíblica funcionem em sua plena 
nomWidade. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995. - Senador José 
Ednardo Dutra, Pf/SE. 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENlE (José Samey)- Os requerimentos li
dos seDio despachados à Mesa pa1a decisão. nos temtos do art. 
216, inciso ill, do Reginiento Interno. 

Sobre a mesa, ofico que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em 
exercício. Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

Tenha o Senado Federal consciência de que o Presidente 
usará de todos esses poderes constituciooais e regimentais para as
segurar a ordem no plenário e a inte~dade do funcionamento do 
Congresso Nacional e dQs seus edifictos. _ _ ___ _ _ _ COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

OF/CAE/37/95 
O SR. PRESIDENlE (José Samey)- Sobre a mesa, re

querimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exerCício., 
Senador Ney Suassuna. ' 

São lidos os seguinles: 

REQUERIMENTO N" ffl7, DE 1995 

SCllbor Presidente. 
Nos termos do Art. 216 do Regimento Interno do Senado 

Federal. requeiro a Vossa Excelência que seja oficiado ao Ministro 
da Fazenda para que fomeça as seguintes informações: 

- O Imposto de Renda proveniente dos assalariados, que 
percentual representa do total aJ::r'eCadado com o referido imposto? 

- Quanto foi arrecadado de Imposto de Renda dos assalaria
dos no exercício de 1994? 

Justificação 

Queremos com esta indagação 1r.1çar o perl'll do conttiruinte 
btasileiro, saber quem reahnente paga Impcsto de Renda uo BiaSiL 

Nestes Termos. 
P. Deferimento. 
Brasília, 6 de junho de 1995.-Senador José Biaoco. 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N' 878, DE 1995 

Senhor Presidente. , 
Requeiro a V. Ex•, nos termos regimentais._ sejam solicita-

das ao Sr. M~ da Fazenda as seguintes informações:- -

Brasília, 6 de junho de 199-Y 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 2'.do art. 91 do Regimento Interno, comu

nico a V.Ex•que estaCoiÔi.Ssãoaprovou o PLSn°Sl; de 1995. de 
autoria da Senadora Marluce Pinto. que "altera a Lei n° 8.256, de 
25 de novembro de 1991. que cria áreas de livre comércio nos 
Municípios de Pacaraima e Bonfim, no Estado de Roraima, e dá 
outras J)rovidências11

• em reunião realizada em 6 de maio de 1995. 
Atenciosamente. - Senador Pedro Piva. Pr:es-idellte em 

exercício. . 
O SR. PRESIDENlE (José Samey)- Com referencia~ ao 

expediente que acaba de ser lido. a Presidência comunica ao Ple
nário que, nos termos do art. 91, §§3'a5', do Regimento Intemo, 
abrir-se-á o prazo de cinco dias paza interposição de -reciusó, por 
um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do 
Senadon'51, de 1995, de autoria da Senadora Marluoe Pinto, seja 
apteciado pelo Pleoário. 

O SR. PRESIDENlE (José Samey)- A l'residéncia rece
beu a Mensagem n' 205, de 1995 (n' 607/95, na origem), de 6 do 
corrente, pela qual o !'residente da República infonna a esta Casa 
sobre a visita. de Estado que realizou aos Estados Unidos -dã Amé
rica. no peúodo de 18 a 22 de abril do corrente ano. a convite do 

~ Presidente Bill Clinton. 

É a seguinte a mensagem recebida: 
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MENSAGEM N° 205, DE 1995 
(N° 607/95, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
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Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los sobre a visita de Estado que, a 

convite do Presidente Bill Clinton, realizei aos Estados Unidos da América, no período de 18 a 22 

de abril do corrente ano. 

2. A visita, dividida em duas etapas, teve seu início em Nova Yort, onde minhas 
- ~ - -- -- -

atividades, nos dias 18 e 19, estiveram voltadas sobretudo para contatos com as comunidades 

financeira, empresarial e acadêmica norte-americanas. Assim, além de entrevistas individuais que 

coricedi a membros importantes daquelas comunidades, participei de almoço oferecido por líderes 

empresariais e financeiros, café da manhã com o Professor Henry Kissinger e representantes da 

mídia, de painel sobre o Brasil no Conselho de Relações Exteriores e de evento promovido pela 

Câmara Americana de Cqmércio. 

3. Em todas as oportunidades, busquei t:ranstuitir a meus interlocutores a determinação 

do Executivo ·brasileiro em prosseguir com a política de estabilização econômica e promover, 

juntamente com o Congresso Nacional, reformas constitucionais que abram novos espaços para o 

crescimento econômico, indispensável Para atrair investidores estrangeiros; ampliar a presença do 

setor privado na econozn!a nacional e gerar empregos que beneficiem a população brasileira. 
i. . -- ~ 

4. Mantive, também, entrevista com o Secretário-Geral das Nações Uiüdas, Senhor 

Boutros-Ghali, na sede das Nações Unidas, durante a qual trocamos opiniões e impressões sobre a 

reforma da Carta da ONU e sobre o papel do Brasil no cenário internacional, entre .outros assuntos. 

S. Não poderia deixar de mencionar a Vossas Excelências a emoção que senti, como 

brasileiro, ao assistir no Lincoln Center, em Nova York. espetáculo em homenagem a Tom Jobim. 

6. Em Washington, onde permaneci no período de 20 a 22 de abril, participei de 

cerimônia na Casa Branca. seguida de reunião de trabalho com o Presidente Bill Clinton, onde 
passamos em revista uma série de tópicos da agenda Brasil-EU A, além de temas mais universais, 

como a questão da instabilidade dos mercados de capii:ais e as sérias crises que esta gera em países 

em desenvolvimento, afetando negativamente toda a economia mundial. 
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7. Fui recepcionado com almoço no Departamento de Estado, tendo como anfitrião o 

Vice-Presidente AI Gore, de quem recebi claras demonstrações de que o Governo norte-americano 

considera maduras e propícias as oportunidades para a expansão de vínculos entre nossos países. 

Como parte tradicional das visitas de Estado a Washington, fui homenageado pelo Presidente Bill 

Clinton com um jantar de gala na Casa Branca, onde tivemos, ainda, oportunidade de abordar, em 

conversa íntima, temas de interesse comum de nossos respectivos pafses. 

8. Além de audiências que concedi ao Diretor-Geral do Fundo Monetário Internacional 

e aos Presidentes do Banco Mundial (BIRD) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), a importantes políticos norte-americanos, bem como representantes de influentes 

Organizações Não-Governamentais voltadas para questões . de meio .ambiente e de direitos 

humanos, participei de encontro com membros do Gabinete da AdlÍiinistração Clinton, onde 

analisamos mais detidamente tópicos da agenda bilateral. 

9. Ainda em Washington, visitei o Secretário-Geral da Organização dos Estados 

Americanos (OEA}, Cesar Gavúia, que me fez exposição sobre o projeto, em CIIISO na 

Orgànização, intitulado. "Uma Visão nova da OEA", que visa adequar sua estrutura e atividades às 

novas realidades hemisféricas. Ademais, participei de Sessão solene do Conselho Permanente da 

Organização, onde proferi disCIIISo, e, ao fmal do evento, inaugtirei busto ~ T~radentes doado à 

OEA pelo Governo brasileiro. Na tarde do dia 21, conced~ entrevista coletiva no "National Press 
Club" e proferi palestra no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) para grupo de 

cientistas políticos •. 

10. Em anexo, encaminho, para conhecimento de Vossas Excelências, cópia dos 

discursos que proferi durante minha visita aos EU A. 

1 L Dos resultados da visita, posso assegtirar, pelos cantatas com o Governo norte-
' americano, que são promissoras as perspectivas do relacionamento global entre o Brasil e os 

Estados Unidos. Nas conversas com o ·Presidente Clinton. frisei que o Governo brasileiro não olha 

para os EUA em busca de ajuda ou solidariedade. mas sim para ofer_ecer parceria construtiva e de 

interesse mútuo entre as duas maiores democracias do Continente. ConcertanJos que, no plano 

continental. a implementação do processo de integração hemisférica, delineado pela Cúpula das 

Américas, passa necessariamente pelo .diálogo direto entre os dois países e que, no plano 

internacional, há bases sólidas para cooperação nas áreas tanto econômica quanto política. 
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Creio, em suma, que a vi$ita foi muito bem sucedida e marca o início de uma nova 

parceria entre os dois países, baseada no reconhecimento mútuo do papel que cada um representa e 

desempenha no hemisfério e no mundo, no diálogo franco e amplo e na percepção crescente de que 
temos interesses estratégicos comuns. 

Brasília, 6 de j unho de 1995. 

Fernando Henrique Cardoso 

Mep.sae:em do Sr. Presiâente da República 
:'• -. -- - ~ -

Fernando Henrique Cardoso 

"O Brasil e os Desafios Atúais" 

Almoço e Encontro no N ational Press C1ub 

. Washingto!l, 21 de abril de 1995 
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É com prazer que compareco a este encontro no Nationai Press Club. Aprecio o 
trabalho da imprensa. Contribuí regularmente com anigos para o jornal semanal 
''Opinião". que foi dos primeiros a romper com a censura autoritária nos anos iO. Foi 
uma das primeiras atividades propriamente políticas que . desenvolvi. pois tive de 
abandonar a linguagem acadêmica di) cientista social para empregar, em minhas 
contribuições para o jornal. linguagem política mais direta. Posteriormente. já como 
homem público. tive oportunidade de eserever colunas regulares e artigos para outros 
jornais brasileiros. 

Uma imprensa livre e atuante é um dos instrumentos mais valiosos das 
democracias. A imprensa teve papel decisivo na redemocratização do Brasil e 
continua a exercer vigilância permanente sobre o funcionamento d,as instituições do 

- país. 

Estarei à disposição de todos os presentes para uma conversa franca. 
Procurarei responder de modo direto às perguntas que me forem feitas. Antes disso, 
gostaria de transmitir-lhes algumas das idéias principais que tenho expressado nesta 
minha visita de Estado aos Estados Unidos. 

A visita a este grande país é uma d_as primeiras que faço ao exterior. Desejei 
que assim o fosse. Ainda como Presidente-eleito, encontrei-me com o Presidente 
Clinton em Miami, em dezembro último, na Cúpula das Américas. Conversamos sobre 
vários temas da agenda internacional e sobre o relacionamento entre Brasü e Estados 
Unidos. Nossos pontos de vista eram em grande parte coincidentes. O Brasil tinha tido 
então papel importante. reconheçido de público pelo Pn!$idente Clinton, para o ê:iito 
da Cúpula. Ficou claro para mim que ambos os países deviam colocar suas relações 
num novo patamar. Deveriam dar· um salto qualitativo no· diálogo bilateral que 
refletisse. afmal, os diversos pontos de interesse comum de nossos dois países. A nós, 
Presidentes, cabe o papel de dar o impulso político em mais ~to nível para que isto 
aconteça. -

Brasil e Estados Unidos partilham os mesmos valores democráticos e os 
mesmos princípios da economia de mercado. Não como valores abstratos ou fins em si 
mesmos, mas antes como o melhor caminho para promover o bem-estar e a 
prosperidade de seus cidadãos. 

A afinidade. entre os dois países vai além dos valores gerais para situar-se no 
plano mais concreto do comportamento coletivo de nossas sociedade$. Estados Unidos 
e Brasil foram e continuam a ser a terra da oponunidade. A perspectiva rr:d de 
alcançar a prosperidade moldou de fonna definitiva o caráter de nossas puvos. O 
desejo do progresso e a conseqüente mobiJidade social são traços comuns a ambos os 
países. Reconhecemos valor ético no desejo de empreender. de criàr, com o trabalho, 
riqueza não só oara si, mas para a ~ó~etividade. 
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:'llo pós-Guerrn Fria. a importância dos parceiros não se mede apenas pelos 
padrões estrate~icos antes dominantes. O fim da Guerrn Fria é o filll do monopólio 
das variáveis estratégicas. ~ As~ parcerias constroem-se sobretudo nos potenciais 
revelados em outros campos. na afinidade de visões políticas. nas perspectivas de 
comércio e investimentos. na base tecnológica. nas possibilidades de atuação conjunta 
nos foros internacionais. nas convergências de visão sobre os grandes temas da agenda 
internacional. 

Com a estabilidade da economia brasileira e seu crescimento. expandiram-se 
consideravelmente as correntes de comércio nos dois sentidos. As reformas que 
estamos empreendendo para dar condições de continuidade ao crescimento criarão 
oponunidades para novos investimentos produtivos no Brasil. 

Minha viagem aos Estados Unidos consolida e reforça uma fase positiva no 
relacionamento bilateral. As relações favoráveis permitem que hoje o conhecimento 
recíproco se organize de forma positiva. Deixamos para trás incompreensões 
produzidas freqüentemente pela ausência do diálogo imprescindível para encaminhar 
temas mais complexos de interesse mútuo. E trouxemos para o centro de nossas 
atenções a aproximação económica entre os dois países. 

Criamos recentemente um Consetlío de Desenvolvimento Empresarial. para 
. impulsionar as relações comerciais bilaterais. Estamos dando os passos necessários 
para fazer avançar o processo de integração hemisférica. É ceno que nossos países têm 
compromissos com os mecanismos distintos de integração e livre comércio a que 
pertencem: o Brasil. com o MERCOSUL; os EUA. com o NAFTA. Mas a 
aproximação entre os dois esquemas é desejável e necessária, pelo próprio ioreres,e 
mútuo daqueles que, em termos de volume, são os dois maiores acordos de comércio 
no hemisfério, Exigirá, sem dúvida. negociações de grande complexidade, pois o 
MERÇOSUL 'é o NAFTA são ·acordos de escopo e amplitude diferentes. No entanto, o 
Presidente Ginton e eu reiteramos em nossos encontros nosso compromisso com ·a 
integração hemisférica. que endossamos na Cúpula de Miami. 

Queria. ainda. estender-me um pouco sobre alguns aspectos da realidade 
brasileira contemporãnea. O Brasil é um país de grand~ dimensões. Sua economia 
está entre as dez maiores do mondo. Sua população ultrapassa as 160 milhões de 
pessoas. É também um país de tradição pacífica, que não tem conflitos externos com 
qualquer outra nação. Temos assim projeção externa natural, que desejamos ampliar. 
Estamos assim assumindo responsabilidades internacionais crescentes. Recentemente, 
tivemos, na qualidade de coordenador dos países-garantes do Protocolo do Rio, 
p_articipação importante na busca de uma solução pacífica para o conflito fronteiriço 
entre o Equador. e o Peru. Envolvi-me pessoalmente nos esforços que resultaram no 
cessar das hostilidades. o· Brasil também tem ampliado sua participação nas 
operações de paz conjluzidas" pelas Nações Unidas. em particular nos países que nos 
são mais próximos. · 
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Outro aspecto do Brasil atual que não -poderia deixar áe mencionar e o da 
estabilizacão conjugada com o creScimento- que a economia-- brasileira vem 
experimentando. O Pffi do Brasil cresceu 5. i% em 1994. com a inflacão sob controle. 
A economia bràsiieira soube responder- ao desafio da maior competitividade. A 
liberaiizacão comercial foi seguida no Brasil. como em nenhum outro país do SuL de 
uma verdadeira modern~ação e melhoria da produtividade e da qualidade. O Brasil 
tem a maior e mais soiJSticada indústria das economias em desenvolvimento. É 
também grande produtor e exponador de alimentos. 

As recentes medidas de ajuste no Plano Real. com a elevação das tarifas de 
imponação para alguns produtos, respondem ao objetivo maior de preservar a 
estabilização. Foram medidas necessárias. Tomadas após análise cuidadosa de todas 
as alternativas. Não significam. de modo algum, meia-volta no pro'cesso de abenura 
comercial. São medidas tempoi-árias. Seria irresponsabilidade deixar de efetuar as 
correções pontuais de rumo no Plano Real no momento em que haviam mudado 
variáveis iniponantes no cenário internacionaL 

Vivemos no Brasil regime democrático pleno. É isto o que dá garantia de que 
as ações governamentais serão sem-pre transparentes. É o que assegura a continuidade 
das reformas económicas necessárias para dar sustentabilidade ao Plano ReaL É a 
melhor proteção contra a corrupção. Uni dos grandes saltos que o Brasil deu nos 
últimos anos foi justamente o de uma mudança de mentalidade em que a honestidade. 
a rejeição à corrupção, deixou de ser apenas um valor individual e passou a ser um 
valor coletivo. Passamos pelo impem:hment de um Presidente e por um processo 
interno no Congresso que levou ao afastamento de seus membros acusados de 
corrupção. A _sociedade brasileira não está disposta a fazer concessões em suas 
demandas por justiça, honestidade e ética. A democracia só funciona assim: o cidadão 
que vota é·o c,i~adão que cobra resultados. O pais já não comporta qualquer margem 
de tolerância em relação à corrupção. - - --

Fui eleito com base num programa que incluía a estabilização e as reformas 
para assegurá-la. Mas que complementava a agenda da estabüidade com medidas 
sociais de amplo alcance. Sou membro fundador da Partido da Social Democracia 
Brasileira. Tenho compromissos com um conjunto de pri~cípios. 

Ser social-democrata no Brasil significa não apenas aceitar a correção dos 
desequilíbrios sociais como objedvo prioritário num pais marcado por divisões sociais. 
Significa ir além. Significa reorientar os recursos e capacidade de ação do Estado para 
suas finalidades básicas de prover serviços básicos de educação e saúde a todos. 
Significa que o Governo deve ser um catalisador das mudanças necessárias. Para 
tan.to, precisa estabelecer pontes com a sociedade civil, com as organizações da 
comunidade. Para que a ação do Governo alcance o cidadão comum, é preciso ouvir 
primeiro suas demandas, é preciso descentralizar e coordenar a atuação das agências 
governamentais_ em diversos uiveis. O programa social de meu Governo é baseado na 
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parceria Governo-sociedade e na noção de racionalizar a aplicação dos recursos. Na 
verdade. não há propriamente carência de recursos para os programas sociais do 
Governo brasileiro. Havia. sim. uso ineficieme dos recursos existentes. porque 
alocados segundo enfoque assisteocialista que. além de ineficaz. se prestava a desvios e 
maoipulacões para fins políticos. 

Corrigir desequilíbrios hoje em dia passa sobretudo por promover maior 
igualdade de condições no ponto de partida da vida de todos os brasileiros •. criar. 
essencialmente. oportunidade igual de acesso à educação e à saúde. Não se constrói 
uma nação poderosa quando grande número de cidadãos não têm perspectivas. Com 
uma população à qual se negue. desde o início. o direito à expressão de seu potencial. 
de sua capacidade de realização. 

Trago. enfim. aos jornalistas aqui presentes. a mensagem de um Brasil novo. 
revigorado pelo crescimento e pela democracia. Com uma agenda social importante. 
q::: [em por objetivo recuperar a noção .de cidadania no pais. É um Brasil que está 
dando certo. É um Brasil que quer mostrar suas qualidades e sua força. mas que não 
nega e não esconde seus aspectos negativos. até porque felizmente tem uma imprensa 
livre e ativa. Nisto somos parecidos. Um forte traço comum aos dois países é a força e 
a influência de uma imprensa criativa. efetiyamente livre. 

Espero que esta mensagem positiva que trago do Brasil atinja o maior público 
possível nos Estados Unidos. O_ trabalho da imprensa é importante para ampliar. nos 
mais diversos setores da sociedade norte-americana. a percepção do Brasil como um 
país capaz de oferecer parcerias novas e promissoras. 

Conferência do Senhor Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso 

"O Desenvolvimento: O Mais Político dos Ternas 

Econôrnicos" 

Center for Strategic and Intemational Studies 

Washington, 21 de abril de 1995 

Embargo até o momento da leitura 
Comparar com o texto efetivamente pronunciado 

225 



226 .iiNAISDO SENADO FEDERAL 

I-Introdução 

É para "mim motivo de satisfação poder~ encontrar-me ~com um público como o 
que hoje se reúne aqui, voltado não apenas para a reflexão, mas também para a 
formulação de estratégias de ação. Reconheço, no auditório, alguns amigos de longa 
data da vida acadêmica, o que traz particular alegria 

Penso que tenho alguma familiaridade com o tema que gostaria de abordar 
hoje, o desenvolvimento como a mais política das questões econômicas. E desculpem
me se vou iniciar minbas palavras com uma auto-citação. Mas veriio que, oeste caso, 
não é um tributo à vaidade, mas um recurso meramente analítico. 

Um dos livros que escrevi e que tentava sintetizar uma versão da "teoria da 
dependência" se intitulava Dependência e Desenvolvimento na América Latina. A 
dimensão "desenvolvimento" que eu ali abordava acabou ficando esquecida. Naquele 
momento, em meados da década de 60, a "teoria do desenvolvimento" se identificava 
com teses funcionalistas que o meu ensaio com Enzo Faletto criticava. Assim, até para 
deixar clara a contraposição, os analistas se concentraram no aspecto "dependência", 
já que essa era a novidade, a contribujção específica dos pesquisadores latino-
americanos para a reflexão sociológica. ·· 

Nio vou, .aqui, propor um "aggiornamento" da teoria. Ela teve, em 
determinado momento, importância justamente por esclarecer limites e possibilidades, 
bem como as características do desenvolvimento latino-americano. Meu objetivo é 
mais simples: procurarei fazer um exercício comparativo para mostrar o que mudou 
na perspectiva de desenvolvimento entre os anos 60 e os dias de hoje. 

. É da.-Ó ·também que não falarei simplesmente como um analista preocupado 
com os rumos do processo latino-americano, como fazia nos anos 60. Para mim, o 
desenvolvimento se transformou hoje em uma série de questões concretas, está 
incorporado a um processo político. Nos anos 60, perseguia mais a precisão analítica; 
agora, esse ainda é um objetivo, só que vinculado a opções que envolvem custos 
avaliados criticamente pelos setores sociais. 

Minha trajetória, primeiro como intelectual e depois como político, ensinou-me 
que talvez o mais dificil dos problemas de Estado é fazer com que a melhor reflexão 
esclareça efetivamente opções. ReOetir sem sensibilidade para o real leva à 
esterilidade. Como dizia Weber, "politics is made with the bead, but not with the bead 
alone". Agir sem o cuidado de esgotar o exame das opções possíveis e suas 
conseqüências seria, no meu ~caso, pecar contra Weber, contra a ética da 
responsabilidade. Enfim, o que aprendi é que a eficácia da gestão governamental está 
firmemente condicion11da pela qualidade das idéias em que se inspira. 
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U- O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO 

Volto ao meu exercício comparativo. E um primeiro tema é precisamente o 
próprio conceito de desenvolvimento. Na década de 60, talvez o desenvolvimento se 
identificasse essencialmente com o progresso material, com o crescimento económico. 
A análise de suas implicações tinha uma certa simplicidade: admitia-se que era o 
centro do processo sociaL Para alguns, o progresso material levaria espontaneamente à 
melhoria dos padrões sociais. Para outros, os "dependendistas", a relação era mais 
complexa. O jogo político intervinha e, em função das formas pelas quais se 
organizava, o crescimento tomaria rumos diferenciados, com efeitos também 
diferenciados na estrutura sociaL 

Hoje, observo dois fenômenos paralelos. Em primeiro lugar, o desenvolvimento 
parece um processo fragmentário. Deixa de ter a força fundadora e unificadora que 
tinha nos anos 60. Isto leva a uma multiplicação conceituai, nem sempre fácil de 
seguir. Fala~se de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento social, como agora 
em Copenhagen, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento com equidade. 

Ainda que, nesta tendência, haja o risco de se tomar o parcial pela geraL 
acredito que ela constitui claramente um ganho. O crescimento da economia passa a 
ser entendido como um elemento de um processo maior, e os resultados que produz 
não se traduzem automaticamente em beneficios na área ambiental ou sociaL Aliás, a 
rellexão sobre o problema ecológico é um dos fatores que desfez a simplicidade da 
hipótese originaL De fato, percebeu-se, mesmo nos países desenvolvidos, que o simples 
creScimento trazia problemas reais, que colocariam dificuldades para "sustentar" o 
progresso. Ou, ainda mais precisamente: era fundamental pensar sobre a natureza do 
desenvolvimento que queremos. 

. De mitro lado, . ai experiências autoritárias na América Latina m.ostrarilm 
também o descompasso entre o crescimento e a equidade. Os J)adrões de distribuição 
de renda se deterioraram em alguns casos. Ficou patente que as políticas de 
desenvolvimento devem ser estruturadas por valores que não são apenas os da 
dinâmica económica. 

m- INSERÇÃO INTERNACIONAL E DESENVOLVIMENTO 

Um segundo tema articulado pela "teoria da dependência" era a influência dos 
modos de inserção internacional dos países sobre as modalidades concretas de 
desenvolvimento. É, na teoria, a dimensão mais original, a da dependência 
propriamente dita. Aqui, também, a comparação entre os anos 60 e os 90 é 
interessante. É evidente que, nos últimos trinta anos, o capitalismo se tomou muito 
mais complexo. O fe~ômeno de globalização, que víamos, nos 60, mais no plano da 
produção, com a expansão das empresas multinacionais, agora se ampliou de maneira 
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extraordinária, especialmente no campo financeiro. Não preciso citar as cifras, bem 
conhecidas, do movimento das bolsas internacionais em um só dia. 

Então, os países agora são mais "dependentes" do que ocorre no mundo, não 
só na defmição de seus projetas de desenvolvimento, mas na própria gestão cotidiana 
da economia nacional. Uma diferença significativa é, porém, a que nasce do fato de 
que, em escala variada, os fenômenos de globalização não escolhem a identidade dos 
"atingidos". Assim, tanto os desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento 
ganham e perdem com a globalização. Dou um exemplo: A necessidade de criar 
"defesas" em relação ao jogo especulativo das moedas não é uma necessidade 
exclusiva dos paíseS em desenvolvimento. Se os fluxos de capital são disputados por 
países ricos e pobres, já que flutuam em obediência exclusiva às oportunidades de 
ganhos de curto prazo, todos encontram aí um nítido ponto de encontro de interesses. 
A comnnidade internacional tem interesse comum em dotar-se de mecanismos para, 
ao mesmo tempo, combater os efeitos adversos da globalização e preservar as 
possibilidades, que a globalização encerra, de geração de maior riqueza em escala 
internacionaL 

Um outro dado contemporâneo é o de que imaginávamos que -a dependência 
fosse um fator homogeinizador das possibilidades dos países em desenvolvimento para 
sair de sua condição de pobreza. Haveriá, lembro, diferenças nas possibilidades de 
crescimento basicamente em função do controle do processo de acumulação de capitaL 
Mas, em sua essência, os capitalismos central e periférico se afastavam. Mesmo que 
um País periférico crescesse - e meu livro foi controvertido porque admitia a 
simultaneidade da dependência e do desenvolvimento -, o faria de forma distorcida. 
Era como se condição peiiférici se tomasse fatal, um destino de injustiça. 

Hoje, sabem9s que isto não é verdade. Países que souberam gerenciar suas 
econo~ias co~ senSibilidade. para as transformações dos modos de produção do 
capitalismo e para as questões sociais tiveram rumos mais favoráveis do que -outros. O 
caso dos tigres asiáticos é notório. O que restava de "determinismo", talvez um 
resquício marxista, na teoria da dependência - e eu fui critico do determinismo -
certamente terá que ser fundamentalmente reformulado. O grau de influência da 
escolha política sobre a estrutura da economia é maior do _que nos parecia nos anos 60. 

Vista em perspectiva histórica, a situação é paradoxal Os efeitos da 
globalização parecem aumentar, de forma indiscriminada, a dependência, ao mesmo 
tempo em que as condições se ampliam para que a maior inserção internacional possa 
trazer benefícios em função de escolhas certas pelas sociedades nacionais. A 
sensibilidade para o internacional passa a ser um requisito indispensável do político 
moderno. De outro lado, a própria feição estruturante da globalização exige que esta 
sensibilidade se volte para as questões de longo prazo Mais do que nunca, as opções de 
política econômica devem ser feitas com visão de futuro. Os estímulos que dermos hoje 
serão decisivos para definir, no longo prazo, as possibilidades de progresso. 
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IV- MODOS DE PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Continuaõdo a minha comparação, tocaria, agora, nas conseqüências da 
terceira revolução industrial para as sociedades. Quando escrevi, já era claro que um 
fator central para o desenvolvimento era a capacidade de acumulação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos. Talvez a visão fosse ingênua pois não se 
ànteviam ainda, com clareza, os problemas derivados do progresso. Ou melhor, não se 
anteviam na gravidade que vieram a ter. Falo, especialmente, do desemprego que se 
tomou o nó da problemática social dos países desenvolvidos e gera, para os países em 
desenvolvimento, problemas agudos. Na realidade, vivemos. em países como o Brasil, 
o problema do desemprego derivado da modernização e, ao mesmo tempo, o que nasce 
simplesmente -do atraso, da falta de oportunidades. Para encaminhar o problema, a 
agenda é abrangente. Existem politicas de eduração e compensação social. Portanto, 
insisto, requer uma definição clara da sociedade que queremos. 

V- O PROBLEMA DO ESTADO 

Nos anos 60, tínhamos nma crençà: ainda forte, na capacidade que o Estado 
tinha de moldar o progresso. Era promotor, estimulador, e, acima de tudo, uma força 
potencialmente autônoma. Para muitos teóricos da dependência, a solução só viria 
através da exacerbação das atribuições do Estado ~ no limite, o próprio socialismo. 

Hoje, esta visão sé modificou radicalmente. Nos. anos 80, a identidade positivll 
Estado-desenvolvimento se dilui e o Estado passa a ser visto quase como um obstáculo 
ao progresso. Não é_só a i~t!!)l.ogia neoliberal que ganha uma hegemonia temporária. 
Mais do -que isto, é a própria falência material do Estado, , tanto em países ricos, 
quanto pobres, que leva a um esforço de reforma que não pode ser modelado 
ideologicamente. Aliás, um outro dado fundamental uasc:e da falência dos modelos 
ideológicos. O Estado tem que resolver problemas concretos, com os meios concretos 
de que dispõe. O segredo da boa divisão de tarefas com a sociedade não pode nascer 
de uma fantasia ideológica, mas de compromissos negociados. fundados em consenso. 
Caso contrário, não seriio efetivos. O Estado é ator fundamental. mas seu papel muda. 
Porque tem meios mais limitados, o que fará deve ser cuidadosamente escolhido. De 
novo, um paradoxo: até porque terá que escolher, tendo menos instrumentos a sua 
disposição, as ações do Estado tomam-se mais relevantes socialmente. 

O fiiD da Guerra Fria levou a uma transformação nos próprios padrões nos 
quais os modelos de desenvolvimento vão buscar a sua legitimidade. Já não se trata da 
boa aplicação de uma ideologia, mas de uma combinação complexa entre valores de 
moralidade, justiça, !Jem estar e sua realização efetiva. As ideologias, sobretudo 
quando se encontravam em confronto, como nos anos 60, permitiam uma atitude. às 
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conseqüências é a de que os Governos erram menos, tão forte e tão variado é o 
escrutínio da sociedade. Também se compreende que é impossível "realizar a 
democracia" sem que se estabeleçam parcerias criativas: para governar, entre o 
Estado e a sociedade; para produzir, entre Estado e o empresariado; para levar 
adiante as demandas sociais, entre o Estado e as organizações não governamentais; 
para aperfeiçoar as condições de trabalho, entre o Estado e o sindicato. 

Não temos mais a ilusão de classes sociais que liderassem unilateralmente o 
processo de desenvolvimento. Hoje, o desenvolvimento· é problema que obriga a 
mobilização social ampla. 

A democracia não "resolve'~ os problemas sociais, mas é uma condição 
necessária pafB encaminhá-los. A idéia de "transparência" não significa mais do que 
isto: a sociedade se conhece meihor, conhece melhor suas mazelas e dificuldades e, 
também, a capacidade efetiva de se transformar. As utopias ganham sentido realista. 
A vontade de transformação ganha contornos mais claros. Não nasce mais de um 
desígnio inexorável da história; nascerá do duro e cotidiano embate dos homens e das 
mulheres. 

VII-AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

A teoria da dependência não pretendia desenvolver uma visão das relações 
internacionais em sentido -estrito, explicar opções diplomáticas. Ainda assim, valeria a 
·pena lembrar que refletia alguns elementos do ambiente_ internacionaL Os anos 60 
vêem o início das negociações Norte-Sul e a perspectiva de que, através de arranjos 
negociados, balizados por algum critério de justiça - os pobres não se submeteriam a 
critérios de ~iprOJ:idade 7 ,. seriam atenuadas as disparidades internacionais de 
renda, Entendíamos que os Governos poderiam transformar as relações ecooõmicas 
entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. isto era a contrapartida 
de uma espécie de "subestimação" da necessidade de reformas no Interior de cada 
pais, derivada, como indiquei, de uma crença quase mágica no poder liberador da 
democracia. · 

Havia um outro elemento.- Subjacente à teoria da dependência, havia uma 
psicologia de "receio externo". De um lado, porque, de modos variados, ainda 
prestávamos homenagens, veladas é verdade, à teoria do imperialismo. Porém, além 
disto, havia um dado concreto: a implantação autoritária na América Latina, 
sobretudo em seus primeiros momentos, foi feita com a conivência das Potências 
Ocidentais. 

Com a crescente interdependência econõmica mundial, alteram-se as regras do 
jogo internacional. S~ o Estado ainda é um ator essencial para definir as próprias 
regras em que se enquadram os processos de interdependência, diminui em alguma 
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vezes perversa, de deixar ao futuro a demonstração de que os problemas sociaiS 
poderiam ser solucionados. Explico melhor: se ideologicamente a escolha é "correta" 
hoje, estaria garantido o sucesso do projeto amanhã. Infelizmente, sabemos que os 
sucessos antecipados levaram a üusões sobre a performance real de várias economias 
nacionais, que terminaram em colapso. 

VI- O REGIME POLÍTICO 

Talvez o ponto crucial da diferença entre os anos 60 e os 90 na América· Latina 
seja a questão do regime político. A teoria da dependência nasceu no contexto 
autoritário. A análise se sustentava no eume de como os países se inseriam no 
capitalismo internacional no marco autoritário. Este levava ao desenvolvimento 
desequilibrado, desatento às necessidades sociais reaís do povo. A democracia muda 
de forma radical a equação da dependência. 

Nos anos 60, era clara a oposição entre autoritarismo e democracia. Para nós, 
intelectuais naquele momento, a luta política fundamental objetivava o run das 
limitações aos direitos civis e políticos. Supúnhamos que a demorracia traria, quase 
como efeito automático, a melhoria das rondições sociais do povo. Armai, no plano 
teórico, admitíamos que os regimes autoritários ronstituiam um fator de distorção do 
rrescimento. 

Hoje, duas perrepções novas se formam. Em primeiro lugar, já não 
acreditamos que a. demorracia se resuma a uma conjunto de leis, a uma moldura 
institucionaL Continuam pressupostos essenciais da vida democrática. Sabemos, 
poréJ!l, · que a demorracia deve estar enraizada nas práticas sociais, tomar-se, à 
·Tocqueville, ·identifirada com a própria cultura de um povo. Penso que, no Brasil, 
estamos chegando a esse estágio, que traz enormes complexidades ao processo de 
governar, Sobretudo em uma sociedade ainda plena de contrastes como a brasileira. 

Diria que existe, de um lado, uma multiplicação dos atores que participam com 
vigor no processo de articulação de demandas. O campo político se amplía e passa a 
incluir, além dos partidos, as organizações não governamentais - que proliferaram de 
forma extraordinária no Brasil -, a imprensa, que exerce um vigoroso pa.pel critico, os 
sindicatos e soas centrais, os grupos empresariais, as comunidades. 

Esse fato traz conseqüências para a própria natureza do processo democrático. 
O diálogo democrático clássico entre o Executivo e o Congresso, balizado pelo 
Judiciário, se transforma e passa a ser um complexo jogo de equilíbrio entre as 
exigências da negociação política, as demandas sociais, organizadas em tomo de temas 
fortes, como direitos humanos, meio ambiente, direito dos índios, e a pressão dos 
meios de comunicação de massa. De certo modo, o ambiente político é fortemente 
influenciado pela "media", que trabalha com acontecimentos, com exigências de 
resultados diários, e as ações. governamentais, sobretudo na área social, cujos 
resultados só se alcan~am no longa ·iJrazo. A tensão é permanente e rica. Uma das 
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medida o controle das variáveis que afetam. como lá apontei. os projetos de 
desenvolvimento. De outro lado, as negociaçõeS internacionais se tomam mais duras. 
As regras um:tadianas de "não reciprocidade" praticamente desaparecem para um 
país como o BrasiL No campo comercial, a UNCTAD é substituída pelo GATT e, 
agora, pela OMC. Os países passam a ter que gerar poder econômico para conseguir 
obter resultados positivos em suas negociações internacionais. O fundamento da 
estratégia de regionalização - e menciono o MERCOSUL - está fundamentalmente 
ligado a essa nova percepção sobre as formas de projeção econômica nas nações. 
Afinal, se o jogo é de reciprocidades, é necessário ter o que oferecer, e a dimensão do 
mercado é o primeiro trunfo. 

De outro lado, compreendemos .que o desafio do desenvolvimento exige intenso 
·trabalho interno. As reformas são bem conhecidas: a estabilização' econômica num 
quadro de equili'brio de contas públicas, a privatização e a liberalização comercial, a 
criação de infra-estrutura adequada e de um sistema financeiro ágil e moderno, a 
disponibilidade de qualidade gerencial, a recondução do Estado ao sen campo 
prioritário de atuação na prestação de serviços básicos, em particular em educação e 
saúde. 

Sabemos que, do grau de progresso verificado nesses objetivos, depende, em 
grande parte, o sucesso dos países na disputá global por investimentos e mercados. Em 
suma, a "psicologia do receio" do internacional se transforma porque, hoje, ninguém 
duvida de que a competição internacional se concentra no estabelecimento de 
condições ·internas que determinarão de que maneira cada país se inserirá na 
economia internacional. 

Insisto que isto não pode "desguarnecer" o Estado. Não p11demos repelir o 
internacional como fazíamos na década de 60, nem adotar o que vem de fora como 
verdade inabàtiivet. O problema é justamente o de reforçar o Estado parit que se 
amplie a própria margem de opção sobre as oportunidades que o. sistema 
internacional oferece e, conseqüentemente, diminuam as vulnerabilidades diante de 
problemas concretos. 

A condução de políticas de forma responsável, com cuidado redobrado diante 
das conseqüências da globalização, é fundamental. · Não podemos agir com 
complacência e inércia no setor externo, reagindo a eventos, invés de encaminhá-los ou 
preveni-los. Nesse sentido, penso que o exemplo brasileiro diante da crise fmanceira 
recente nos mercados emergentes é sintomático, ao adotar m21lidas de caráter 
preventivo após análise cuidadosa das alternativas existentes. 

Vlll-CONCLUSÃO 

Não pretendi fazer uma excursão nostálgica à "teoria da dep~ndência" e ~im 
chamar a atenção para um problema ·central de nosso tempo, o desellvolvimento 
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Ainda mais do que nos anos 60, o tema se tornou político no sentido forte da 
expressão. A fragmentação e ampliação do conceito de desenvolvimento, os novos 
dilemas da inserção internacional dos países, a difusão, entre ricos e pobres, do 
problema do desemprego, a reforma do Estado, a complexidade da gestão do Estado, 
são todos paa-celas de uma questão central: o que queremos que nossas sociedades 
sejam no futuro. 

Hoje, existirá convergenc1a, quase universal, em torno dos valores da 
democracia, da justiça social. e da liberdade econômica. São valores orientadores e 
que estabelecem claramente o que não queremos. A volta ao autoritarismo, em 
qualquer de suas formas, é impensável no Brasil e na América Latina; desprezar as 
demandas por justiça social seria atitude irresponsável; recuar na c~mpreensão de que 
o crescimento econômico depende de um ambiente de abertura econômica e de 
presença forte da iniciativa privada está fora de questão. 

Porém, essa compreensão é um primeiro passo. Os outros- que significariam o 
desdobramento desses ideais - serão abertos pelo trabalho político, pela negociação 
cotidiana. Não podemos, porém, perder o ímpeto de mudar, de melhorar, de obter 
desenvolvimento e justiça social. 

Penso qne a minha disposição ut6pica, hoje mais temperada pelo realismo e 
pela responsabilidade. não se alterou. E, porque não é só minha, mas também é forte 
na. sociedade brasileira, tenho um efe_tivo mandato para transformar o BrasiL 

Conferência do Sr.Presidenteda Répública 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

no Council ol1 Fofeígn Relations 

"O MUNDO DO APÓS GUERRA FRIA: DILEMAS E 

PERSPECTIVAS" 

Nova York, 19 de abril de 1995 
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Senhoras e Senhores, 

Ao receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, Camus começa o s<eu discurso 
de agradecimento lembrando a antiga história de um sábio oriental que todos os dias 
rezava aos deuses pedindo que eles o poupassem de viver tempos interessantes. Como 
não tivesse sido sábio, concluía Camus, os deuses não o haviam poupado. 

Refletindo sobre nosso mundo, não posso deixar de pensar que nós também 
estamos sob a sina de viver em tempos interessantes. Não devemos, porém, temê-los. O 
>ábio de Camus talvez não tenha considerado que a maior aventura humana é 

. justamente a de procurar moldar o tempo que nos cabe viver. E, para isto, o ~~.meiro 
passo é buscar compreendê-lo. 

Ao ter a satisfação de ser hoje recebido no Councü on Foreign Rdations, 
gostaria precisamente de organizar algumas reflexões 'sobre como vejo nosso tempo, o 
que o faz tão "interessante", e de que forma um país como o Brasil se pode situar em 
um cenário em acelerada transformação. 

Ao tratar dos dilemas trazidos pelo fim da Guerra Fria, pretendo, desde já, 
deixar clara uma primeira convicção: existem condições claras para que o periodo 
histórico inaugurado em 1989/1992 seja éisencialmente melhor do que o mundo do 
conflito bipolar. 

Essa convicção parecerá a alguns como óbvia. Armai, a quem interessaria a 
tensão de um mundo mantido em equiliõrio pelo terror da confrontação nuclear? 
Uma breve leitura· em alguns textos recentes de analistas da situação internacional 
revelará, entretanto, que o óbvio .ainda precisa ser dito. Na verdade, ante as 
dificuldades in!!rentes a uma_ ~ova realidade em que mnito está por fazer, começam a 
surgir .os saudosistas da Guerra Fria. Recordo-me, aqui, de uma frase de Freud, na 
lual diz que o caminhante que canta no escuro pode espantar o medo, m~ nem por 
sso vê mais claro. Diante da dificuldade de entender o novo mundo que se !lbriu ante 
1ossos olhos, muitos preferem cantar no escuro. Eu prer~n~ tentar entender. 

A Guerra Fria constitui a moldura do pensllplento de minha geração. 
Amadureci, como professor e pesquisador, nas décadas em que o mundo parecia 
irremediavelmente preso ao conflito ideológico, cuja dinâmica organizava o debate 
externo e interno. Isto trouxe prejuízos mesmo ao trabalho intelectual. Tanw vezes o 
reducionismo imperava. Cansei de ver boas análises julgadas não pelos seus méritos, 
mas pelo duvidoso critério da adequação a padrões ideológicos. Quem perdeu, 
freqüentemente, foi a própria .capacidade humana de reflexão, de buscar 
criativamente caminhos novos para o pensamento e para a ação. 

Não deixa de impressionar, assim, a rapidez com que se encadearam os eventos 
que assinalaram o finai da Guerra Fria. Poucos o previram embora talvez muitos o 
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desejassem. por diferentes razões. A própria surpresa do processo leva a sentimentos 
de ~ma perplexidade e percepções contraditórias. 

O que sabemos é que aumentaram as fontes de incertezas. Para alguns, gera-se 
uma espécie de desconforto analítico devido à ausência de paradigmas claros. 
Problemas novos sugerem que o trabalbo político é mais complexo. De um lado, somos 
tentados pelo otimismo fácü, pelo triunfalismo, pela visão de que. em si mesmo, o íun 
dÓ confronto ideológico seria capaz de produzir automaticamente transformações 
para .aelbor no cenário mundial. Haveria uma espécie de "contaminação positiva" em 
cada um e todos os aspectos da vida internacional. 

De outro, o pessimismo se revela na constatação de que a GufllTB Fria ocultava 
problemas que agora se revelam de difícil eucaminbamento, tais como a impotência 
do Conseibo de Segurança das Nações Unidas para dar soluções e(u:azes a conflitos de 
natunza étnica e a incapacidade das instituições de Bretton Woods para prevenir e 
remc!liiar Crises resultantes do processo de globalização da ecouomiL Os que 
consideram a realidade internacional tecida pela necessidade de conflitos vêem ora ua 
competição económica o primeiro passo para impasses e dificuldades iosuperáveis, ora 
nos coailitos civilizacionais o substituto do cboque ideológico que se esmaeceu. Às 
vezes, penso que o político precisa de ini.Jn!gos óbvios para compor seus instrumentos 
de mobilização e legitimidade. E esses ininÍigos óbvios não existem boje. 

Os sentimentos contraditórios são naturais num mundo em que aumentam as 
incerteza. e pana o qual já não dispomos de uma matriz conceituai, como na Guerra 
Fria. qoe silva de referência comum para interpretações e decisões. Uma tentativa de 
atenaar as incertezas está na eriação de n9vos "modelos" do quadro internacional qlJe 
orpnizariam, de forma lógica, os eventos dos últimos anos. Estes esforços também são 
uatarais e têm. sua importâQcia. Mas infeUzmente não fornecem elementos suficientes 
para quem tem de atnar diretamente. 

Do ponto de vista de quem governa, o mundo pós-Guerra Fria constitui, por 
incerto que seja, um cenário real dentru do qual opções devem ser feitas. Precisamos 
ver q.e problemas concretos este cenário oferece. Não podemos esperar que situações 
neptivas se criStalizem para depois resolver agir. 

Sabemos também que o ÍIDI da Guerra Fria não teve o poder de recriar por 
completo a realidade internacional. O que mudou foram aspectos particulares, 
importantes, relacionados à confrontação ideológica. Afetam, em medida decisiva, a 
realidade contemporânea. mas não a esgotam. Nasceu antes da Guerra Fria o mundo 
que se nos apresenta nos dias de boje, especialmente se olbarmos para a sua dinâmica 
ecouômica, para ·os processos de globalização, para a importância das questões éticas. 
Algumas de suas dinâmicas, o comportamento de alguns atores, são dados conhecidos 
e co111 caráter de perntanência. 
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O maior desafio no mundo do pós-Guerra Fria é assim. entre elementos e 
sensações aparentemente contraditórios. reter os positiVos. especialmente o 
arrefecimentiL das tensões globais. bem como conjugar esforços para reforçá-los e 
ampliá-los. É preciso fazer com que os aspectos positivos influenciem o amplo espectro 
da agenda internacional. ao mesmo tempo em que se busca atenuar aqueles que se 
consideram negativos. 

O exame dos aspectos positivos do contexto internacional começa com o alivio 
pelo que deixou de ocorrer em virtude do conflito Leste-Oeste. É o caso da precária 
manutenção da paz pelo equilíbrio do terror, da corrida armamentista, da 
exacerbação de tensões regionais e conflitos internos, dos impasses nos organismos 
multilaterais, da legitimidade. sempre parcial, obtida pela impos,ição de matrizes 
ideológicas. 

O fim das tensões globais leva a que se afirmem umas tantas tendências que 
devem ser efetivamente exploradas. A primeira, e mais clara, é a convergência de 
valores no plano internacional. especialmente o predomínio do ideal democrático e a 
noção de que a liberdade económica é o caminho para o crescimento. Outra tendência 
positiva é de que se globalizam não apenas os processos económicos ou fmanceiros, 
mas também os conceitos e valores que delimitam as opções dos Governos, tais como a 
qualidade de vida. a preservação ambientai, a proteção dos direitos huDlllilos. Numa 
palavra, os problemas do cidadão estão no cerne do debate internacional. 

Há hoje consciência de que é preciso forjar sociedades em que todos tenham 
acesso a serviços sociais báSicos e nas quais a educação não seja privÜégio de poucos. 
Se as demandas por igualdade antes tinham motivação ética. hoje elas também foram 
incorporadas à prôpria lógica interna da economia. 

.. 
. Por outra parte. bá elementos que poderíamos qualificar como negativos. ou, 

talvez. de forma mais apropriada. . como problemáticos. · na medida · em que 
correspondem a novos desafios para os quais as respostas ainda não estão claras. Se os 
fatores positivos que antes mencionei criam um "marco de harmonia", não resolvem 
problemas concretos que a dínâmica da vida internacional cria. Se a democracia é um 
valor universal. como defendê-la na prática. como ampliar suas conquistas e 
consolidá-Ia no plano mundial? Se estamos de acordo em que é preciso preservar o 
meio-ambiente. são suficientes para este fim os mecanismos internacionais de 
cooperação existentes? Se a globalização económica traz beneficios, como evitar os 
efeitos perversos que decorrem do jogo especulativo nas finanças internacionais? Se as 
preocupações com a justiça social se desligam de modelos ideológicos e ganham 
universalidade. como criar mecanismos viáveis que permitam ·a atenuação da pobreza 
e o ataque efetivo aos bolsões de miséria absoluta? Como equilibrar o sentido 
universal das preocupações humanitárias e o marco das soberanias nacionais? Para 
essas questões não há respostas óbvias, abrangentes. 
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Outro problema deriva de que a extraordinária ampliação da agenda 
internacional, fragmentária e variada. gera incontáveis questões rotineiras. Por sua 
complexidade e volume. absorvem tal soma de energia e tempo, que acabam por nos 
desviar da compreensão de que são necessárias soluções amplas. marcadas por visão 
de futuro. As questões universais correm o risco de ficar condicionadas por visões 
estreitas, unilaterais, sem perspectiva de futuro. Um corolário perverso da comunhão 
de valores pode ser a acomodação, a complacência, o arrefecimento da vontade de 
mudar. O fim da Guerra Fria seria simplesmente substituído por um sistema-no qual 
a incapacidade diante dos problemas globais justificaria a exaltação das soluções 
particularistas. 

Esmmos assim diante de um quadro internacional que. sob. o risco de que os 
aspectos n.,.gativos contaminem-.o que de intrinsecamente positivo há no mundo pós
Guerra Fri2, exige a tomada de decisões dentro de um espectro de opções. 

. Mencionaria dois temas. No plano da segurança coletiva e da paz, para levar a 
comunidade internacional a compartilhar soluções concretas aos desafios correntes, a 
reforma do Conselho de Segurança é condição necessária, mas não suficiente. Sua 
atuação mais importante se dá após a eclosão de conflitos. É preciso, no entanto, 
implementar mecanismos ágeis de diplom~cia preventiva. o que muitas vezes exigirá 
articulações em nível regional ou subregioíial. 

Um outro exemplo lembra que a configuração de alianças em torno de questões 
especificaS, na linha daquüo que poderiamos chamar de arranjos de geometria 
variável, é um caminho válido também para reforçar a agenda positiva em torno dos 
valons so!lre os quais. há convergência internacional, tais como ·direitos humanos, 
meio-ambl~ute, combate à criminalidade internacional, não-proliferação. Creio que 
precisames ca!fa vez mais _ de entendimentos que estruturem soluções válidas e 
operacionais para questões específicas. -

Esse desenvolvimento, ·entretanto, não dispensará a necessidade de que se 
criem nov2s mac:ro-estroturas ordenadoras do conjunto das relações internacionais. A 
dificuldade inerente à criação de uma arquitetura institucional e ao estabelecimento 
de uma nova mecânica dos proceSsos decisórios, que reflitam as novas realidades, 
expüca em grande parte porque ainda não se materializaram as promessas de paz e 
cooperaçli!ll suscitadas pelo f"UD da Guerra Fria. 

Ni!lo pretendo, nesta conferência, responder a todas as questões que levantei. 
Meu objetivo foi mais direto. Em primeiro lugar, revelar a preocupação legítima de 
meu País com os rumos do sistema internacional. Subünhar que. exatamente porque 
vivemos um momento de transformações amplas do sistema internacional, um 
momento de criação de regras sobre a conduta dos Estados, não temos alternativa, ao 
formular política externa. se não a .de aceitar o desafio de pensar os temas globais. 
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Devemos ter presente. cada sociedade. cada liderança política. não importa a 
dimensão do País. o seu peso político, que uma ordem internacional legítima se 
constrói com_ contribuição efetivamente universaL No plano internacional, a 
legitimidade se descola dos projetos ideológicos parciais e ganha novo estatuto, o da 
universalidade. Será tanto mais legítima a ordem quanto mais representativa, quanto 
mais efetivamente universal for sua construção. Esse é, na realidade. o maior ganho do 
fim da Guerra Fria. 

Nesse sentido, a premissa da política externa brasileira é a da participação 
plena nos processos decisórios centrais das relações internacionais. Insisto. fara o 
BrasiL o fim da Guerra Fria é essencialmente positivo. Não que tenhamos respostas 
acabadas para cada uma das questões que coloquei. Mas temos propostas e. 
sobretudo, a disposição de participar. ' 

Quais são nossas credenciais? 

Iniciaria pela observação de que estamos à vontade neste mundo pós-Guerra 
Fria porque, de muitas formas, nossa política externa é conceitualmente orientada 
pelo que chamei das "forças positivas". Em primeiro lugar, os valores que podem 
tecer um mundo melhor correspondem a duas claras opções nacionais, a democracia e 
a liberdade econômica. Em seguida, t~os uma tradição de participação nos 
organismos multilaterais, que, hoje, recuperam influência. Tanto porque se 
constituem em foros necessários de construção de legitimidade, quanto porque, pela 
própria 11atureza dos processos de i11terdependência, a busca de soluções 
universalmente compartilhadas é absolutamente necessária se pretendemos uma 
ordem estáveL 

A diplomacia brasileira sempre foi critica de um inundo onde tudo se 
subordinava aos interesses . estratégicos de duas potências em conflito. Em um 
paradoxo trágico, nossa tradição pacífica fazia com que íossemos vistos com menor 
interesse. No mondo da Guerra Fria, nossa vocação para a paz e para o entendimento 
pareciam fora de lugar. Superada essa fase, tudo nos credencia a ter voz mais 
influente nos esforços de reestruturação do sistema internacionaL 

Apontaria ainda outros elementos. 

Temos em nossa tradição um acervo diplomático caracterizado por posições de 
equilíbrio. Somos um país de grande peso regionaL mas sem vocação hegemônica. A 
presença sul-americana do Brasü é exemplar. Temos excelentes relações com dez 
vizinhos, e relações marcadas por um esforço permanente de criatividade diplomática. 
Diria mesmo que a própria natureza do sistema internacional contemporâneo 
revaloriza as funções diplomáticas. Pois não há tema que não seja objeto de 
negociação e o Brasil tem tradição secular de valorização da diplomacia como meio 
privilegiado de encaminhar suas questões internacionais. Esse, aliás, é o cerne da 
presença do Brasil no continente. · · 
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Somos um país continental com vocação universal e interesses globais. Como 
indiquei. o sistema internacional exige participação com perspectiva do universal e, 
para tanto, estamos preparados. Hoje, do ângulo econômico, somos um "global 
trader" e nos interessa fortemente que regras estáveis e justas prevaleçam nos 
intercâmbios económicos entre os países. A dimensão de nossa economia exige atenção 
para os processos globais. De certa forma, a própria abertura para o mundo. que 
agora aperfeiçoamos e completamos, não é nova na história do BrasiL A presença do 
investimento externo vem do princípio do século e foi decisiva para dinamizar o 
crescimento brasileiro ao tempo de Juscelino. Do ângulo político, estamos estimulando 
e ampliando a participação em forças de paz da ONU, já que temos preocupações 
legítimas com a constmção de um sistema efetivamente abrangente e eficaz de solução 
pacifica das questões internacionais. 

Nossa sociedade abriga em convívio pacifico uma ampla. diversidade étnica, 
cultural e religiosa. o que nos dá especial sensibilidade para compreender alguns dos 
problemas éentrais do nosso tempo. 

Entre nossas credenciais estão também os valores que a soéiedade brasileira 
consagrou em seu desejo de reformas, consolidação da democracia, economia de 
mercado, respeito· aos direitos humano$, não-proliferação de armas nucleares, 
proteção ao meio ambiente. Nos foros enÍ. que esses temas foram discutidos tivemos 

· invariavdmente posições de equili'brio, em que a preocupação em articular consensos 
foi a regra do comportamento brasileiro. 

Somos um país ainda injustO, de muitas carências e, ao mesmo tempo. sabeloos 
que as soluções· para os problemas das disparidades de riqueza. tanto no plano 
internacional quanto nacional, não podem ser encontradas em" fórmulas mágicas, em 
disputas retóricas. ·Aprendemos que, para problemas concretos, há qne buscar 
soluções concretas e viáveis. Nio podemos aceitar, contudo, q11e valores de justiça se 
diluam. que prevaleçam atitudes de acomodação. Costumo acentuar a necessidade das 
utopias realistas. Não podemos abandonar o desejo de transformação, de criar ordens 
mais justa.•. Mas, se hoje há convergência nos ideais, ainda falta muito para que 
soluções efetivas sejam encontradas. 

Em suma. defendemos externamente os valores que consagramos internamente. 
· Neles está a matriz de nossa ação diplomática. E, também, do novo interesse pelo 
Brasil. Já não somos vistos de forma negativa, como depredadores de florestas ou 
violadores de direitos humanos. Ao contrário, a posição internacional do Brasil não é 
mais defensiva porque ficou claro que, se temos problemas, estamos buscando, 
sociedade e governo, formas .de encamiohá-((JS. E, neste sentido, creio que o grande 
tmnfo da política externa brasileira hoje é a democracia. É o sentimento de que as 
soluções nacicnais se sustentam em debate amplo, em que a transparência nos 
objetivos do Governo prevalece. 
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Se temos bons trunfos para participar no que imaginamos de~a ser o novo 
sistema internacional. caberia indagar quais seriam os grandes arranjos institucionais 
mais adequados ao mundo do após-Guerra Fria. Aqui, é preciso analisar 
separadamente a esfera política e o campo econôlllico. . - . 

Na esfera política, será preciso encontrar uma estrutura que seja fiel a um 
tempo em que a democracia se impôs como valor universaL Se as relaçõ~ dentro de 
cada sociedade devem ser democráticas, também devem ser democráticas as relações. 
entre as sociedades. Nesse âmbito, ao iniciarem-se brevemente os trabalhos de revisão 
da Carta de São Francisco, o Brasil acredita que esta é a diretriz incontornável. 

No campo económico, será preciso desenvolver os mecanismos adequados à 
globalização. .Uma economia global não pode ser vitima de surtos' protecionistas ou 
refém de medidas unilateraiS. Seu bom funcionamento exige a liberalização 
continuada do comércio mundiaL Na área monetário-financeira, será necessário, 
ainda, definir novas regras que permitam dar maior estabilidade aos regimes de 
câmbio e ao sistema financeiro internacionaL 

Gostaria finalmente de referir-me ao relacionamento entre o Brasil e os EUA. 

Ao analisar as perspectivas do· 'relacionamento bilateral, identifico uma 
mudança importante. No passado que deixamos para trás, embora partilhássemos os 
mesmos valores, nossas divergências eram marcadas por diferentes concepções sobre o 
encaminhamento de algumas questões internacionais e por uma série d!! contenciosos 
concretos. 

O novo cenário que emerge com o f'un da Guerra Fria remove esses 
constrangimentos e desenha um amplo horizonte de cooperação para Brasil e Estados 
Unidos. Partilhamos valores e perspectivas, temos uma longa tradição de interesses 
comuns, somos parceiros da integração hemisférica. Todos ~sses são caminhos que 
conduzem a um destino único: o desenvolvimento conjunto de uma nova agenda 
af'll'lllativa no relacionamento bilateraL 

Essa nova agenda já se vai desenhando em mais de uma área. Na esfera 
económica, o novo modelo de desenvolvimento brasileiro e um mercado interno de 
mais de 160 milhões de consumidores nos toma uma das mais importantes economias 
emergentes e abre amplas possibilidades de intercâmbio comercial e fluxos de 
investimento. 

No domínio das . relações políticas. a aproximação de nossas posições se 
manifesta em vários campos e nosso compromisso f'll'llle com a causa da não
proliferação é apenas um exemplo da sintonia de nossas percepções. 

Outro exemplo que julgo significativo foi o entendimento que alcançamos ao 
longo da recém-concluída Cúpulli das Américas. A lição que tiro da Cúpula foi o 
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amadurecimento da consciência de que o futuro da integração hemisférica exige uroa 
parceria desimpedida entre nossos países. O Brasil está firmemente comprometido 
com as metas de Miami. e entende que neste pais é irreversível a compreensão de que 
o melhor interesse norte-americano está na construção de uma zona de prosperidade e 
desenvolvimento das Américas. 

Senhoras e Senhores, 

Ao honrar-me com seu voto, o povo brasileiro me deu um mandato claro: 
concluir as reformas de que o País precisa para consolidar o seu novo ciclo de 
desenvolvimento com estabilidade monetária, combater a injustiça social, contribuir 
para a construção de um País melhor. Esse Brasil renovado nasce com um 
compromisso. de trabalhar por uma ordem internacional abertà, voltada para o 
desenvolvimento e que faça do ser humano seu valor centraL Esse é o norte que 
orientará a política externa brasileira. Esses são os valores que unem Brasü e Estados 
Unidos. 

..-

DISCURSO DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

"É TEMPO DE UMA NOVA PARCERIA" 

CERIMÔNIA DE CHEGADA À CASA ;BRANCA 

Washington, 20 de abril de 1995 
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Senhor Presidente. 

Eu sei que hoje é um dia em que celebramos a amizade 
entre nossos pãíses. 

Nesse momento, no entanto, permita-me expressar-lhe 
meu profundo pesar pelo ato de barbárie que fez tantas vítimas inocentes ontem em 
Oklahoma City. 

Em nome do povo brasileiro, trago-.lhe a mensagem de 
nossa solidariedade para com o povo norte-americano, e especialmente com a famõia 
das vítimas dessa violência. 

Senhor presidente, esse ato terrorista não· agride apenas a 
América, ele agride todos os que acreditamos na Paz. na Democracia, e na Liberdade 

. para todos. 

Senhor Presidente, 

Venho aos Estados Unidos da América com o desejo de 
aproximar ainda mais nossos dois países. Traz-me a convicção de que é chegado o 
momento de alçarmos as nossas relações a um novo patamar que permita a nossos 
povos explorarem plenamente as possibilidades de cooperação que oferecem Brasil e 
Estados Unidos. 

É longa a amizade que nos une. 
É amizade fundada em uma história de valores 

partilhados e empreendimentos comuns. 
A defesa da liberdade sempre foi o traço mais marcante 

dos-Estados Unidos da América. Esta terra recebeu todos aqueles que vieram em 
busca do Sonho Americano, do sonho descrito por Jefférson e!D 4 de julho de 1776: 
todos os homens tê~ direitos. entre eles a vida. a liberdade e a busca da felicidade. 

. Eu próprio~~Senhor Presidente, em tempos menos felizes 
da história de meu país, aqui busquei novos horizontes. Exilado por um regime que 
via ameaça em um Professor de Sociologia. testemunhei nos Estados Unidos o valor da 
liberdade. 

Tantos anos depois, tanta história depois, o destino me 
reser> a a honra de voltar a este país. 

Já não venho em busca dé liberdade. Liberdade nós 
conquistamos em casa. 

Venho como Presidente de um Brasil que se reencontrou 
com a mais verdadeira vocação de seu povo: a democracia. De um Brasil que está 
sendo capaz de construir uma sociedade livre que deseja ser justa, onde gente de todas 
as origens busca realizar, em paz. seu desejo de uma vida melhor. 

Para chegarmos à democracia consolidada. nem sempre 
foi fácil o percurso. Foi preciso determinação e serenidade. Hoje, com orgulho posso 
dizer: fui eleito no marco de um sistema onde todos os setores sociais são ouvidos e a 
vontade da maioria é ·respeitada. . . 
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A sociedade brasileira mudou: a prática democrática 
comanda as relações sociais. A eleição de quem representava um projeto efetivamente 
novo de transformação foi naturaL 

Sou o Presidente de um país renovado. De um país que 
inicia um novo ciclo de prosperidade. Derrotamos o processo inflacionário. abrimos a 
economia, promovemos nossa integração em uma economia global, voltamos a crescer. 

O povo brasileiro sabe que a liberdade não é só política: é 
também económica. Sabe que o desenvolvimento não se faz sem justiça sociaL 
Compreende que responsável e cuidadosa deve ser a condução do pro~ de 
expansão económica. 

Ao encontrá-lo em dezembro último, Senhor Presidente. 
soube que a integração hemisférica encontrara um defensor à alt!!ra dos ideais que 
sempre a inspiraram. A convocação da Cúpula de Miami assegurou-lhe lugar decisivo 
na história de nosso Hemisfério. O Brasil está comprometido com os resultados da 
CúpuiL 

Somos um Hemisfério em Paz, em que prevalecem os 
meiJÍores valores ocidentais e com extiaordinário potencial de parcerias económicas. 
Em nenbum outro lugar do mundo é tão grande a comunhão de perspectivas. O 
Senhor, Presidente Clinton, teve a ousadia de ver que, em um mundo 
interdependente, a prosperidade de todos os países da região é também do interesse de 
seu país. Mais do que sua visão, suas açôi!Í concretas também apontam nesta mesma 

direção. De nossa parte, a experiência bem sucedida do 
MERCOSUL m~u-nos que a integração aprofunda laços e o sentido de 
cooperação e solidariedade. 

Somos as maiores nações do continente, com~amos 
os problemas e as virtudes de nosso tamanho, fomos formados com· a contribuição dos 
mais diversos povos. Fazem parte de nosso patrimóniO comum os valores 
democrátiÍ:os, ·a promoção dos direitos humanos, a consciência de que as questões 
ambientais devem ocupar lugar central em nossas ações de Governo, a concordância 
na compreensão de que, entre os fatores de estabilidade internacional. estão a ill'llleza 
no compromisso do desarmamento e da não-proliferação e a aspiração a que se 
atenuem as disparidades entre ricos e pobres. 

Temos visões próprias e nítidas do mundo. Queremos a 
paz e a segurança internacionais em bases sólidas. Há cinqüenta anos, lutamos como 
aliados, na Segunda Guerra Mundial, na defesa da liberdade. Estarmos juntos é a 
vocação de Brasil e Estados Unidos. 

Ao iniciar, Senbor Presidente, lbe dizia que é longa a 
amizade que une nossos dois países. 

Mais do que o passado, entretanto. o que nos une é o 
futuro. É tempo de uma nova parceria. 

Trilbaihlirmos Juntos na: aproXimação aDida maior de 
nossos dois países. Este é o desafio que teremos pela frente. 

Couvi!lá-lo a aceitarmos juntos este desafio é a 
mensagem que lbe trago do povo brasileiro. 
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BRINDE PRONUNCIADO PELO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Fernando Henrique Cardoso 

POR OCASIÃO DO ALMOÇO OFERECIDO EM SUA HOMENAGEM PELO 

VICE-PRESIDENTE AL GORE 

Washington, em 20 de abril de 1995 

Senhor Vice-Presidente. 

Senhoras e Senhores, 

Seu país despertou esta manhã sob o choque de um ato infame. 
Ontem, a violência terrorista atingiu fundo este país. Minhas primeiras 
palavras são assim de sentimentos para a famüia das vítimas da tragédia de 
Oklahoma , bem como da solidariedade de todos os brasileiros para com a 
Nação norte-americana. 

Senhor Vice-Presidenté, 

Queria inicialmente manifestar-lhe 
agradecimento ao Governo norte-americano 
proporcionada a mim e à minha comitiva. 

minhas palavras de 
pela calorosa acólhida 

O que me traZ aos Estados Unidos da América, ainda no início de 
meu Governo, é a certeza de que estio dadas as condjções para que o Brasil e 
Estados Unidos desenvolvam uma nova parceria. 

Essa nova parceria é corolário natural das múltiplas convergências 
que nos aproximam. 

Os laços de amizade e cooperação que unem nossos países têm sua 
origeD! em nossa Independência Nacional, quando a entio jovem .república 
norte-americana foi o primeiro país a nos reconhecer como nação livre. Sio, 
ainda. laços que se traduzem na admiração e na amizade de nosso povo pelo 
povo norte-ameriéano. · - - · 
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Esse é um patrimônio de que muito nos orgulhamos. 

Nem sempre, porém, o relacionamento bilateral pôde explorar todo 
o potencial existente. em razão de algumas incompreensões mútuas, hoje 
amplamente superadas. A origem daquelas incompreensões talvez esteja na 
possível dificuldade de entender o processo de transição política e econômica 
empreendido pelo Brasü. O fato de as reformas no Brasil se terem processado 
talvez mais lentamente do que alguns poderiam esperar deve ser visto, porém, 
no que ele tem de positivo. Significa que o país nunca abriu mão de caminhos 
próprios. Significa que a sociedade amadureceu suas escolhas. Significa que 
reformas políticas e econômicas puderam caminhar juntas. 

· Orgulha-se hoje- a sociedade brasileira, Senhor Vice-Presidente. da 
coragem com que levou adiante os esforços de reformas dos últimos anos. 

Sem traumas e sem violências, meu País consolidou a ordem 
democrática, fortaleceu o pluralismo de sua sociedade e está forjando um novo 
modelo de desenvolvimento. 

É deste Brasil renovado qu~ trago a mensagem da amizade que-nos· 
deve unir ante os desafios da definição de um novo arcabouço político 
internacional que responda adequadamente aos desafios do após-Guerra Fria. 

Somos duas nações unidas pela História. mas somos sobretudo dois 
países unidos por um futuro promissor de cooperação. 

, Somos ambos países-continente. 

Ambos tivemos a felicidade de contar com gente de todas as ·partes 
do mundo em nossa formação. 

Estamos, sobretudo, unidos por um universo de valores partilhados; 
e que se exprimem na vida democrática e na liberdad~ individual. 

São os mesmos valores que nos levaram a lutar como aliados na II 
Grande Guerra; são os valores que saíram vitoriosos dos longos anos da 
Guerra Fria. 

Nosso acervo comum inclui ainda a promoção ampla dos direitos 
humanos e a proteção do meio-ambiente. Temos obrigações nacionais e 
internacionais nessas áreas. Permanecem válidos os compromissos que 
assumimos no Rio de Janeiro, em 1992, com a cooperação internacional para 
o meio-ambiente.: 
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Em um mundo que consagra a democracia, a economia de mercado 
e faz da.Paz uma aspiração universal, Brasil e Estados Unidos devem estar 
juntos na tarefa de traduzir esses valores em conquistas concretas. 

Ao longo da Cúpula das Am~cas, para cujo êxito sabemos que 
Vossa Excelênc:ia teve contribuição importante, a cooperação entre Brasil e 
Estados Unidos deixou claro qne qualquer projeto co..Sistente de integração 
hemisférica exige uma ação concertada das duas .maiores democracias 
hemisféricas. 

·Na área da não-proliferação, amadureceu o entendimento de que os 
mecanismos patrocinados pelo Brasil dão ampla garantia de nosso 
compromisso com a Paz e com o uso pacífico da energia nuclear. 

A Diplomacia brasileira tem tido papel relevante nos organismos 
internacionais, tanto na esfera econômica, quanto na área de solução pacífica 
de controvérsias. O mundo pós-Guerr:a Fria exige que repensemos o quadro 
das instituições multilaterais. A ONU precisa ganhar efetividade com base na 
representatividade de suas decisões. O sistema financeiro internacional deve 
estar ,preparado para enfrentar os efeitos da globalização. A OMC deve ser 
plenamente implementada e ser garantia de expansão dos fluxos 
internacionais de comércio • 

. Na esfera econômica, a armnação no Brasil de um novo modelo de 
desenvolvimento teve efeito positivo nas relações de com~rcio e nos fluxos de 
investimento entre nossas economias. 

Senhor Vice-Presidente, 

Ao manifestar-Jhe,minha confiança em que juntos seremos capazes 
de desenvolver uma agenda bilateral afirmativa, gostaria de convidar os 
presentes a me acompanharem no brinde que faço à felicidade pessoal do 
Vice-Presidente Ai Gore, à Senhora. Tipper Gore e ao contínuo 
desenvolvimento e bem-estar de nossos povos. 

Muito '!brigado. 
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BRINDE PRONUNCIADO PELO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

POR OCASIÃO DE JANTAR OFERECIDO EM SUA 
HOMENAGEM PELO·PRESIDENTE BILL. CLINTQN 

WASHINGTON, 20 DE ABRIL DE 1995 

Senhor Presidente. 

Este jantar foi um momento agradáveL No entanto, sei que seus 
pensamentos estão também com as vítimas da tragédia de Oklahoma. Aproveito 
esta ocasião para reiterar minhas palavras de sentimento e solidariedade para c:om 
Vossa Excelência e o J!~yo noq~americano. 

·Em nosso encontro desta manhã. tivemos ocasião de falar sobre a amizade 
que. sempre' ·uniu-nossos pôvos~ bem como sobre os-diversos pontos em comum 
entre nossos países. 

Este é momento para uma nota de caráter mais pessoaL Desejo 
estender-lhe desde logo m:eu agradecimento pela acolhida fraterna com que fomos 
recebidos, Ruth e e!J, nesta capitaL ~eja certo de que levaremos de volta ao Bruü 
recordações gratas desta visita. Reconhecemos nas -atenções que nos foram 
dispelllladas a importância que Governo. dos Estiados Unidos atribui não só a mim, 
mas sobretudo ao Brasü e ao sen povo. · · · · · · · 

Queria também expressar minha admiração e amizade por Vossa 
Excelência. S~ que, no centro de suas preocupações. está a busca de como 
combinar o necessário progresso· material com a promoção de condições de vida 
dignas e com a valorização da comnnidade. Também sei que sua ação como Chefe 
do Execativo pauta-se invariavelmente, em meio às demandas contraditórias de 
noasos tempos, peló caminho da razio e do entendimento. 
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Sio estas as qualidades exigidas dos líderes. nos dias de hoje, para 
que resgatem para a política sen sentido mais nobre de ser a basca do bem comam. 
Pois a política, mais do que a arte do possível, é a ferramenta com que são feitas 
as utopias e com a qual elas se transformam em realidade. 

Para manejá-la são necessárias a bumüdade. que ensina que para 
encontrar a verdade é preciso ouvir sempre o povo, e a determinação, que leva a 
perseguir um futuro melhor mesmo ante as resistências ·dos que temem as 
mudanças. 

. Sio essas, também, as virtudes que têm orientàdo a sociedade 
brasüeira em seu longo esforço de criar um Brasü que está hoje renovado. com 
crescimento, liberdade e justiça social. · 

Para falar à sociedade norte-americana deste Brasü que ingressa em 
novo periodo de desenvolvimento, tive a satisfação de ser seu convidado nos 
últimos dias. 

A mensagem que lhe trago é simples, Senhor Presidente, é a 
mensagem da amizade que sempre uniu nossos dois países, que deve ser a base de 
uma nova parceria, em que Brasü e Estados Unidos partüham uma aspiração 
comum à prosperidade, liberdade e paz. · 

No _plano pessoal. não poderia esquecer que. em 1964., quando 
com.~aram" ·a circular. rumores de minha prisão iminente. Ruth decidiu que 
deveriamos esconder-nos. A primeira visita que recebi em meu esconderijo foi a do 
então Cônsul norte-americano em São Paulo, que tinha chegado a nós por meio de 
nossos amigos. Vinha oferecer-nos vistas para os Estados Unidos, onde poderiamos 
viver em liberdade. Posteriormente, nos anos· duros do autoritarismo, foi também 
em universidades e fundações americanas que encontrei. estímulo e apoio. 

Senhor Presidenté, 

. A~ txpn!ssat minha confiaóÇli no aprofundamento dar. relações entre 
Brasü e Estado_s U:~idos, gostaria de .convidàr os presentes a me acompanharem no 
brinde que faço· à felicidade pessoal do Presid9te Bill Clinton e de Nh. liiiiary 
Clinton. · · · · 

. Mail<! obrigado. 
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DIS '"l"~Rsn nc· '-'1.-1'-' .. {0D FRJ?f.;!~·,h~ .. ·rv -uA ~ l.,..__. -~'( u,.í .. ,...,.;.,r .. ,.i, ... . u ....... u ... ~l _ -... 

REFÚ BL!CA FEDERATIVA DO BR>\S!L, EM 
SESSÃO SOLENE Dü_CONSELHO PERMANENTE 

I>A ORGANíZAÇ.J.O DOS ESTADOS AMERICANOS 

Washington, D.C., 21 d~ abril d'.? 199.5 

Senhora Presidenta do Conselho Permanente,. 
~:_-

Senhor Secretário~Gfral, 
Senhor Ministro das Relações ExteriQres rla República 
Argentina, 
Senhores Representantes e Observadores Permanentes, 
Senhores Representàntes deJ)rganismos Internacionais, 
Senhoras e Senhores, 

Agradeço ss referências que ao Brasil· e à 
minha pessoa fizeram o Senhor Secretário-Gtm11, 
Presidente César Gavia·ia, e a Senhora· Presidenta do 
C(l~sefho· Pei'maneltte, Embaixadora Marlene Villela de 
Tãlbot. 

A Vussas Excelências e a todos os 
Representantes Permaneutes, que~c transmitir a 
mensagem de amiz2de d~ povo brasildN a todas as 
nações amigas do nosso Continente. 

A amizade rios poyos d2 América é para nóst 
b 'i . ' .! • • ;( • • • .. -. ras1 e!r:>s .. umn ~~erança '.Je e:draormn .. na &tgmneaçao. 
uma f.ante ;~~n':~anente de inspiração para que r.ovcs 
bços de ltproxima';ãO s.ej.lm t..::ddús entre nossos pais~s. 
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Recordamos no Brasil, :1-este dia 21 de ãbril~ a 
morte de Joaquim José rla Silv~;, Xa,·kr, o Tir::~dentes, 
herói da ind~ptndênda brasileira. Uma palavra sintetiza 
a nossa !lomenag~m <l esse e a outros próceres deste 
Continente: Hberdade. 

E iii>erdade é ainda a força que nos move lla 

consirução de uma Amérka democrátic=t. com 
' . 

· sodedades mais justas e prósperas. 

Senhor~s Representaates Permallentes} 

A •risita de Presidentes brasileiros a esta 
Oi·ganizaçt\o é uma tradiÇãó que demonstra a 
impGrtinda qu~ 1) Brasil atribui 410 ~raba!ho aqui 
desen\'Qh•ido. 

Tancredo Nev~s. falecido hã exa·(:)S dez i:mos~ 
afirmou nesta mesma sala em jan~irc :!e 1985, na 
ecndiçã~ de Pr;:~idente·ekito, que: (passo acHar) 

"a importância. que o Brasil atribui à OE..4. <?stá 
na :nesrna n;edida elos t.'sjorçr.:s Cl~t.: j~i=~Jmos en: fodvs os 

r,...,. • .. ~,, I campos c<a:; r;;·taçoes ex!erwrf!s rk· r,ns para a.cançar seus 
!. • • • • J .J ' • Á ' t 

OO)"O:!!--.·os • .-;~ pa::, ae t~esenro;vzr:zei!:'•J e .. e ~'em-cs.ar 
.. '"'I(~ 1 • X ' 

.SOC!al" ,_um ••é ~lteiÇotOh. 
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Mais recentemente~ ,;m :;etemoro de !986, o 
Presid~::t~ José Sarney reafirmou, nest~ Sajão das 
Amédcsss •) fiime ~omprom!s.so ;hl BrasH ;:Qm a 
democr~d.1 e o apoia que o Pa!s presta à OEA. 

O apoio do Brasil :~ esta Organização tem 
sigaific~do muito especial neste mundtl em rápida e 
permanente tran~formação·política e eccr.ôndra. 

A globalização do sistema produtivo ~ 
rcaHdaci ... • !ntant•;stáyeJ, com r~per.:ussõcs ':!m todos os 
níveis da vida contemporânea. A interdt!pend2nc!a 
aprofunda-se ;: a ;ntegra~ão r~gional se atelera. 

Glob~llização e regior.afismo não devem ser, doe 
forma .=tiguma, impuls(ls_ contraditórios. . Sãô races da 
mesma , -'n!le&a, que zlp,Jnt~m para a exp;msão dos 
merradc:,; ;~ pam a 2sca!a HmpHada -das estruturas 
produti<:as. Para harmonizar çsses movimentos~ 
contudo; :: aç~a dM orggnismos muHUaterai3 é decis.iYà. 

Hoj~, todos QS temüs ;]a ::tgenda internadon:d 
ganh~t·:~m :.Hmr;!'li;?ío muhil!ltct·al. Pan~ iFJe <!sses temas 
avancem, paru que o trabuibo d:1s ;Jrgan.izaçõeE 
internacir~n::is fru::ifique é necessário ·~ue estes 

. \ 'I - , '" org;a~~~~:n~~ ~·~si;2ndan; ~"\;s d'fl<:~ss;{ a!:h:s ae ::;f!ü t:etnpo. 
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Há um ;la<!õ posi.tJv .. :; qu~ nos ~~·az othr.ismo e 
,. • A ,. d esper:::nça: ,;sta ~:~correno~ om~ :eo1rv;:rgenea ~:a a ~-ez 

mais ac<'r.tl;.)da de va!orçs uc piano mundi:d. 

É. contra esse ~ar. o de f1.1ndo que devemos 
avaliar o p::tpel da Organiz~ç:!o do~ Estados Americanos 
nest~ mcmento de transform:lção. A OEA deve 
renovar-se perman-entem-ent~, ~ fim de P?dcr influir 
naqueie-s t-:mas que·!:o:•mpõtm f1 {H"ópd-:J ~~rne d:t ag.:nda 
i.ntemacionni. 

Senhoras e Senhores, 

A atuação das organizações hJttrnadonais t 
vital para assegurar o resp~!to, por tod:;s os I:.;tados, ~s 
normas ::\~ ron-vlvêm:ia i;It~l"midona! das .:.tg:t~iz:lçih's 
muudia~s e n:gion:tis. 

O Br&sil luta p-elt.: fortah:dmento do imperw 
da ~-- r 11 -- -· •• • -- • • , - 1 • - • _.c: ~., t.-;1açües l.O.[t:rmlCtiJn.<us ;; pft:í üenwcratsz.:~ao 

do prof~t~~:so !::t~ru:lcional de ~o~!~da dt ~~eeisões ~ :;obr~ 
questõ~~ ~I,"J feg:i'timo interess-e de todos .; de ~,ada povo. 

Por .;;sta razã.v, o Governo br:üiieiro apoiou Ci 

processo de r-eforma da Carta da Organização, do qual é 
elementv fundamentai o ?rotoculo de \Vasbington, 
aberto à assinstura dos Estados memb!"OS em dezembro 
de 1992. Tive ó. privilégio àe-~~ssinar n:qudn ocasião estG 
instrumcntn, . na qu~lidad1: dê .Ministro das Relações 
Exteriores do Brasil. 
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É assim com grande satisfaç!o que anuncio 
que farei, ~m .segu!d~1, o depósito do !nstrumento de 
.ratificação do Protocolo r.!e Washington~ que institui 
mecanismo Jestinado a . ~onsolidar a dedkacão da . 
Organização <lOS propósito:; de defender a democr2cia 
represec.tat_i..-a em nossG hemisf~rio ~ de eliminar a
pobreza trrtica. 

Um dos primeiros exempics de <duação da 
OEA .113 ~nci!.minhamtenro de .;lçõ:;s i)<lnl restaurar :~ 
' . "t" 'd ' - ..( • l ".. . . • ~... f s :~g1 tm: .lúi' '.l~mocrat'H:a úeu-s.:: l:t:i nam. -...ongr2.uac-
me com ZH'2Wrno do Presidente Aristid;; ao posto que 
lhe c~1bi~ de \Hr~ito por havtr sido deito pel:l maioria da 
popuiaçik• haitill !la. 

O povo hras!Idro foi o :tgente de um 
movimentf.l tle mudança polHka qu~ hoje não aumit~ 
alternativ<Js ~ d~mot;!'2da e não wlera li corrupção. 

Também no terr~no ftonômico o Brasil deu 
grandes passos. E"stabilizamos a economia, <lue voltou a 
crescer. Estamtis iniciando as reto·rmas ~onstituciomlis 
que darã:: condições d~sustentabilidade ao Plano Real. 
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As transform:l,;õ;:s política e econômica :~e 

desenYO!Yl;~·am Je forma paralela. Uma ~~eforçou a 
outra. R~spomieram, ambas~ a um desejo de mudança 
que se ~onsolidou definitivamente no povo br~\sileira. 

Senhora.s e Senhores, 

A polítka exttrna de meu Covr;;rn!J atribui 
prior!dade 1:\s relações hemisféricas. 

Paz ~ çooper:-tçilo são as dire!dzes máximas 
que prt:sidf'm ;; ação da Jip!om2da hrasH!:ira nas 
Américas. 

O :\1F~COSUL ~o intc~c:;se hra~Heiro de que 
uuirn:. "s~r !X·m<iB de integra~ão n~~o.u.i se aprofundem 
sãü prov::: disto. 

,. Regis~ro, \:Om satio:;fação, o papei dos faísfs 
Ga-rantes do Protocolo do Ria de ,faneiro, no r~cente 
conflEto entr,; c Equador c o Peru. A paz ~ntre esses dois 
países l: uma certeza, 'om base no ·~umprimento e na 
efetiva imp!ementação das disposições rla Decbração de 
Paz do Hamaraty, de i 7 rle fevereiro de 199S. 

Nas convêrs~s que tive tom os Presidentes 
Sixto Dnrán-Ballén e Alberto Fujimori, ::mbos sempre 
manifestàram boa disposição para um ~ncaminh~mento 
construtivo da situação~ 
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Desde !?8St com o Jortslecirn~nto dos 
dispos5tivvs: da Carta da OEA relativos ao papei da 
Org;mitação na promoçãó ~ defesa da démacr.ada e, 
ma!s t-speciflcamente, ;1 partir do iuício da décad·a de 90. 
com o Comprom2sso de Santiago1 a R~sotu~ão 1080 oe o 
Protocolo de ';Vasbington, a Org:miznção dos· Estados 
Americ:::n:)S :ngrt!SS()u ~:n novo p2tamar de pruticipaç§o 
ativa 110 i)rocesso de demou~tHzação dos Estados 
Amecicf.nos. . -

O tompromis~ô com a preservação ~ o 
~·t' f..td ·· .... 'I d 10rta ecar.tn.•) "'a emccrae;a ;; patnr.:~om(} .smgu ar a 
nossa Or~aJ'i1Z:!ç!o n!g!onal. N~ss~ sentidv, quero 
manif~.;;t:•• me:; ;ipoio 1; nuJdidHs · qu;; v.:nham E~ reforçar 
a Unidadt:; pat~l •1 Promoção ds Den!')t!'a~i~. 

E b• - h • . -m cozn tnaç;;t: u:::·1nOnH.JSâ. C!irT ;.i. promOÇUO ~ 
a defesa d~1 J:;mo!:racia. está a :;ti..-idade dH Organizaç1o 
na prOiHCS'~O do respeito ~os direitos humanos. 
Reconhe.;;; a relevância dos trabã!hos 1la.Comissã~ e da 
Corte ínteramçrkaitas de Dii"eitos Ham:mosj bem tomo 
reitero a determinação do Govéno brasiieiru- de 
coo~erar :;;om essas f outras tutidad~~ internacionais 113 

promoção dos direitos funrlamcntais da pessoa humana. 

Es~ daro que o trabalho dessas i:ntídades será 
tão mais ?f\:tivc: quant;; mais univ~nal for a adesã!l dos 
Est~dos ·do Hemisfério l:\O Pacto d~ São· José ·e· ao 
cumpi'imi:nto· de suas di_sposições. 
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A situaç~o dos direitos humanos an meu pafs 
apresentli hoj~ s~nsíveis progressos. l\feu Gon~r.no está 
deth!ido -a ~ac:un!nhar o país p_ant soluções definitiv:u· 
pnrn. t;liúer ;;, ·violência e 5 impunidade ~:os grr.n:les 
centros ~' lUiS 2.onas rurais .. 

. As -riol.l;ões dos direitas humanos sãu, ~m 
grailde ;:art~. r1.1sult~do da wndição de pvb::ezn ~ de 
miséria· alndr. n~:uànt~s no Continente. A ~.:omunid~•de 

_ interam!:'.6c~n:i. f~m. um p3p~! .-~ des~mpi:nhar nesse tema 
tão sensi\·.::1 ~ quase rutsHd:iJ~ dos Estad:}~ membrG:i 
desta Org~~nb:ação. 

~ ... ,,.,-•• -·r··•s •· ~,.,.,·not•ç,.;:_ 
.. ~~ ... •' • ' ... :.....a..Jol - .... 1 

A OEA está se11rlo é<1tmHlà ~ desempenhar 
novas funções. 

RE-unido~ na Cúpul~ das Améi'icas, em ~!li:ami, 
os Cbetes de Estado e de Guverüo do Hemisfério 
deciJimm 1ue a OEA terá papel Importante no processo 
de seguim-enb da Cúpula, em parl."t'!ria com o Banco 
Interamerkano de Desen\'olvimento _e eom outros 

-org:utismos do S.istema l!Heramerkano. 

Em ~;~us dGcimH:ntos finais, a Cúpula abarcou, 
de form~ vig~rr)sa e direta, pnticam~nte t1d2 a ag~nda. 
dip_iomátita do.Crintine.nte. 
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Cabe mençãô especial ilo procl!sso Je 
O t - A • ... " J o 0 m .egraç •• o eeonomita. t.stou seg!.!rtl ... e <JUP., pe.a v:a ca 
integraç::'i,i ~ub-r.:gion2!, a meta d.e r;0ndusão, no anc 
1005., dv i-:ro;~esso negot!ltdor t que ;,. .. ~ahHiza~ã a tr:ação 

• 
da "Are.~ de Uvt·e Comérdo ,_!as AmérkasH; :;irá 
alcançada • 

.:\ Org~ni2~çã:J · -:ios __ -~st21dos · ~~merf~~nós _ t~rá 
um~ des1ú;.: d<!o c complexó1 P•lra tGrnu possível esse 
objetivo. 

Especüdmc:nte ,, .. .de 
~ é . l .. . --...om rcw~ ,,ue atu;:~ mente (G~trun;: p~n: a preparaçao 
da ReunHi~ Ministerial :ie Com~rdo clo Hemisf~rio 
Ocidenta~, n reaii.z.1r-s,: proximamente em D1.:r.-n~r • 

.Senhoras_!! Senhores, 

O Brasil atribui especial rete\'ãncia à 
cooperação S•)Hdári~ para ;) deser.v!J!vim~nto, objetivo 
hemisférico que rtccberá ímpuisi) _com a próxima 
entrada em vigllr do Proto<:olo rle Manágua~ d~ 1993, de 
ref:~rma. à -C'arta da OEA. Este · novo. instrumento 
encontra-s~ ~m f;;sc final. de aprcvaÇão p~lo Congrçsso 
brasileiro. 

F{}l ít:sp!rndo pel~ ;Jea! ~ia 
sotidárh~ flara 'J rlesenvolvim~nto que 

,_--onn"",.~H·f.n ......... -;:r~· ..... ~...,.·"" 

u GoYerno 

'2!57 
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brasHeiru decidh! ;:riar ---- e pr~t~Z-nd-e r.otncn.r !ogo ;;m 
funcioniim-tn!u --- o Fundo êrasíleh·~.) de Cooperação 
para fin:md;u· pn~jetos n sertm imph~m~ntldt>~, .;m 

. - O"" \ . d . . • . a:ssocut~:-t<~ ·~iH:i .-~ ii!.n, em areas • e mn:ress~ OúS p:wa:s 
üe menor dt:~~<lWJh•iment:; d,~ iws:;o H1;misfériü. 

VejG com sr:tisfa•;ãu ü ampibçric da. awação dil 
OEA em áre3s tão abrang~rttcs -e vitais parã a formaçi'ío 
das ger:1çô~s futuras, come l.< da prot~ção do meí·J 
ambier~t;~~ a ~ooperação intE!';"Hllerkana nos campos da 
educação, da dênda e da ..:ultura, ~ a do . combate ao 
tráfico de entomecentes. 

. . 

Se:!hora:; e Senhores, 

É com satisfação que temos acompanhado a 
atuação ·1:> Secretário-G~r!ll César Gaviria, ~om toda a 
sua exper~nci-2 ~ sua sensibilidade púlíticat · :1a bu.~(a üe 
um sistema interamet·icano fortalecido e 'renovado., de 
uma OEA adaptada aos des.tfios e às nçcessidades de 
nossa épo~a. 

QuHo :-egistrar !tinda uma pa!avra especial de 
apreço ~1i> Embaixador João Clemente Bafma Soares, 
que por dez anos dirigiu a Secrdada-G.;;rni úa OEA e 
deu impulio -;mtáve! à Orga:-:i:zsção ne ~r!>mo;ão dos 
ideais rle fia7.~ ue fortalecimento da democraci:: e de.. 
coopen<ção 5;cHdá.ria para o des;;u~;.:,:vimento. 
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Tenh<; ~onflanç~ 

smerkanas. Ha,·ert:mo:; de 
como \'Xfmp!r:. para todo () 
Hvres e ôemocrádca-s. 

no futuro das n~çõe:s 

forj~r ttest~ Hemisfério, 
mundo, sociedades justas, 

A OrganizaçãG dos Estados ,\mericanos tem 
um- pai;d fundamental <i ;:!~~empenhar na. rcaHz.\~ão 

desses ide:;is. 

Muit:J obrigado. 

Discurso do Senhor Presidente da República 

Femail.do Henrique Cardóso 

"O Brasil que volta a ser a terra das oportunidades" 

Almoço Oferecido pela Comunidade Empresarial. 

NovaY C?rk:, 19 de abril de 1995 
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Senhoras e Senhores. 
Membros do Comitê Organizador. 

Foi com satisfação que aceitei o convite para este almoço. Não poderia deixar 
de incluir, nesta minha visita aos Estados Unidos. um encontro com a comunidade 
empresarial. Neste momento em que o Brasil retoma sua vocação de crescimento e 
oferece promissoras oportunidades de investimentos. é natural que haja grande desejo 
de conhecer as perspectivas do país. As empresas que as Senhoras e os Senhores 
representam têm interesses concretos no Brasil. Muitas dela$ estão instaladas em meu 
país e ali geram empregos e riqueza. Trago-lhes a mensagem de um Brasil renovado, 
que encontra sua fol'ça nos valores democráticos e nos princípios da economia de 
mercado; a de um país que sabe que a contribuição da iniciativa privada é decisiva 
para o êxito de seu projeto de desenvolvimento. 

Ao escolher-me Presidente. a população brasileira fez uma opção clara por um 
programa de Governo. Um programa centrado na estabilização e no crescimento da 
economia. Nada me fará desviar do objetivo de preservar o Plano Real e de dar-lhe 
~ondições de sustentabilidade no longo prazo, promovendo, para tanto, as reformas 
necessárias. Para isto fui eleito. 

A sociedade brasileira sabe que a'éstabilidade é o caminho necessário para o 
crescimento. Talvez tenha sido difícil chegar a esta compreensão, simples e 
pragmática, da realidade econômica. Hoje obtivemos, no Brasil, o consenso necessário 
para implementar um prograiÍia de estabilização num contexto de equib"brio das 
rmanças. públicas. abertura para o exterior e redâmição do papel do Estado na 
economia. 

Tamb~1_11 compreend~os que os planos devem ser simples. democraticamente 
consttuídos. Enterramos, 'junto com a chamada "década perdida" de 80, os planos de 
combate à inflação de caráter autorit;írio, baseados na impÓSição pelo Governo de 
pacotes de medidas. Estes planos revelaram-se efémeros e ilusórios. Acabaram por 
retirar credibilidade à moeda nacional, por produzir uma situação de desordem 
macroeconômica em que os instrumentos tradicionais de politica riScai e monetária já 
não cumpriam sua função. 

Estamos prestes a completar dez meses do Plano ReaL A tua de inOação, qne 
por vários meses havia sido superior a 40% ao mês e aproximou-se. em julho de 1994, 
do nível de 50%, reduziu-se consideravelmente. A tua acumulada no primeiro 
trimestre de 1995 foi de 3.9%, a menor para este período dos últimos 26 anos. 

A economia está sendo gradualmente desindexada. Responde ao comando dos 
mecanismos de política monetária e riScai. As reservas internacionais elevadas dão ao 
Governo ampla margem de manobra para eventuais correções pontuais de rumo. Não 
há hoje pressões inflacionárias reprimidas como as que acabaram por destruir planos 
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anteriores. nem há ameaça de desabastecimentos. A safra recorde de 1994 deverá 
expa11dir-se ainda mais neste ano, alcançando cerca de 80 milhões de toneladas de 
grãos. As condições são. em suma, amplamente favoráveis ao êxito da estabilização. 

Fora da estabilidade, não há desenvolvimento e não há justiça sociaL O êxito 
do Plano Real dern~bou o argumento daqueles que o consideravam como um conjunto 
de medidas inconsistentes com o crescimento ou com a melhoria do poder aquisitivo 
dos salários. Em vez de recessão, tivemos expansão do Pm de 5,7% em 1994. Em vez 
de ~stas perdas, tivemos ganhos na massa salariaL ganhos estes que, de res*o, 
explicam o aumento do consumo e o crescimento econômico atuais. Estima-se que 
cen:a de USS 12 a USS 15 bilhões foram transferidos ao consumidor com a abrupta 
dimia.uição do imposto inflacionário. -

O Plano Real é reflexo de um Brasil diferente, De um país em que a democracia 
se consolidou plenamente. De uma sociedade que desejava a estabilização, mas que já 
não apera:va e não acreditava em milagres. Hoje, dispomos de base firme para 
pnasseguir. A democracia é a melhor garaniia do êxito do programa de estabilização. 

Contamos com o apoio da população, dos agentes econômicos. da grande 
maioria cbs forças políticas da nação. Sabemos o rumo dos passos a serem dados. Não 
há espaço para recuos. --

As reformas necessárias serão implementadas. Muitas passam por revisões na 
Coastitnição. A Carta de 1988 é um documento que reflete um momento histórico 
muito preciso na vida brasileira. Saiamos de um longo periodq de exceção e queríamos 
trm.sforinar o país. Escolhemos o texto constitUcional, de .cuja redação eu mesmo 
participei, para exprimir todos os nossos anseios de progresso .e justiça sociaL Refl~te 
assim uma visão intervencionista do Estado, do Estado como regulador das relações 
p~ do Estado como ãgente de mndanças e promotor do desenvolvimento, do 
Estado como provedor de beneficios sociais sem a correSpondente previsão de 
recursos. A Constituição inspiJ:ava-se. ademais, em um modelo autárquico de 
desenvolvimento. 

As rápidas mudanças ocorridas. no mundo e no BJ;'3Sillogo faeram ver, porém, 
que o texto constitucional necessitava de reformas. 

O Governo tem uma estratégia clara para levar adiante as reformas. Já remeti 
ao Congresso um primeiro conjunto de emendas relativas à ordem econômica. Visam 
eliminar as restrições ao capital estrangeirO e as reservas de mercado para empresas 
nacitmais, bem . como flexibilizar os monopólios na área do petróleo e das 
telecomunicações. A Carta de 1988 distingue, por exemplo, entre empresa nacional e 
empresa estrangeira.. Em vez de beneficiar igualm_ente todas as empresas que geram 
riqueza no Brasil, estabeleceu diferenças entre elas e inibiu o ingresso dos novos 
investimentos externos de que o país-precisa para continuar crescendo. 
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As reservas de mercado para determinados setores. como a de navegação de 
cabotagem e mineração, serviu para privilegiar algumas empresas que pouco se 
desenvolveram em matéria tecnológica e, portanto. deixaram de contribuir para o 
desenvolvimento dos setores em que estão instaladas. A flexibilização dos monopólios 
, estatais nos setores do petróleo e das telecomunicações é uma medida que visa a suprir 
a carência de recursos do Estado e canalizar investimentos privados para áreas onde a 
ausência de novos investimentos pode resultar em estrangulamentos. Nestes casos, 
embora possam ocorrer parcerias, trata-se de possibilitar também investimentos 
exclusivamente privados. 

As reformas na área previdenciária e tributária serão as próximas. No caso da 
previdência, a necessidade de mudança de enfoque não é um problema apenas 
bnsileiro. Af~ta grande número de países e é derivada de mudançaS estruturais como 
o "róprio envelhecimento da população e do custo crescente da assistência médico
hospitalar. 

Tenho de pensar com os olhos no futuro. Não posso imaginar que, num pais 
jovem conio o Brasil, em 10 ou 20 anos tenhamos mais pensionistas do que 
contribuintes à previdência. A reforma previdenciária não visa prejudicar ninguém, 
nem ferir os direitos assegurados. O saneamento financeiro do sistema previdenciário 
na verdade beneficiará a todos, porque dará condições de previsibilidade àqueles que 
deham o mercado de trabalbo, sem onerar excessivamente aqueles que continuam a 
trabalhar. 

A reforma tributária compreende dois aspectos. De um lado, um aspecto de 
natureza mais técnica que é a simplilicação dos impostos e redução da carga 
tributária, acompanhadas da ampliação do universo de contribuintes. De outro, um 
aspecto mais político e complexo relativo à repartição de receitas e responsabilidades 
nos três níveis "de GÕvemo. A, reforma tributária exige, assim, um diálogo amplo, com 
as lideranças políticas no Congresso e no nível dos Estados 'e Municípios. Estamos 
avançando rapidamente neste processo; 

A aprovação das reformas será obtida com base em negociação com o 
Congresso. O sistema político brasileiro assim o exige. Talvez não ocorram tão 
rapidamente como gostariamos. Poderão demandar, IJO que se refere à ordem 
econômica, três a quatro meses - pouco tempo para um País que tem tudo para 
melhorar seu futuro e já melhorou seu presente. E serão fundadas em consensos 
sólidos e duradouros, o que é essencial para a saúde econômica e política do país. Há, 
no Brasil, plena autonomia e independência dos poderes. Nosso sistema é muito 
similar, nesse ponto, ao funcionamento das instituições dos Estados Unidos. Estou 
seguro de que, em conjunto com o Congresso, saberemos construir os entendimentos 
necessários à aprovação das reformas constitucionais. Um homem de ação não pode 
limitar-se a expressar suas posições pessoais; não pode permitir-se exercícios estéreis 
de voluntarismo. Pre(isa, isto sim, encaminhar as mudanças que acredita serem do 
interesse nacionaL Precisa transformá-las em realidade. 
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A privatizacão é outro elemento central no conjunto de reformas a serem 
promovidas em meu Governo. Estou fazendo. nesta área. tudo o que a legislação me 
permite fazer. Um dos objetivos fundamentais da privatização é o equiliôrio do 
orçamento. Sabemos que é necessário conter a hemorragia de recursos públicos para 
financiar déficits das estatais. Com a privatização, estaremos também elevando a 
produtividade e a competitividade de setores .importantes da economia. cuja 
ineficiência se escondia atrás da proteção contra _a concorrência. doméstica e externa. 
No setor siderúrgico, por exemplo, inteiramente privatizado, -empresas antes 
deficitárias passaram a gerar lucros e a aumentar suas exportações. Isto num 
curtissimo espaço de tempo. 

Nada justifica a tese de que o Estado seja melhor empresano do que a 
iniciativa priyada. A sociedade brasileira está convencida disso. Podemos, portanto, 
ser ambiciosos. As privatizaçiies serio aceleradas. Estão incluídas na lista de 
privatizações para este ano 17 estatais, entre as quais importantes empresas na área 
de distribuição de energia elétrica (Escelsa e Light) e na petroquímica. Está prevista 
também a participação do capital estnmgeiro na privatização de bancos oficiais, 
inclusive os estaduais. Nilo me reflro aqui a parcerias, mas à venda de controle 
acionário. As privatizações abrem assim grandes oportunidades de investimentos para 
o capital externo. 

--
As concessões de serviços públicos serio outro fator de atração de 

investimentos. Com a aprovaçio recente da lei de concessões, a sociedade brasileira 
terá, nos recursos da iniciativa privada, alternativa concreta aos investimentos estatais 
para modernizar e expandir setores de úd'ra-estrutura. 

Ganharão os consumidores. com melhores ·serviços,· e_ o país, por passar a 
dispor de i_nstrumentos mais eficazeS para atender às crescentes demandas por obras 
de infra-estrutura que o próprio desenvolvimento acaba por gerar. No setor elétrico, 
já iniciamos, este ano, a nova prática de concessões de usinas geradoras. 

Estamos, em suma, criando as condições internas no Brasil para favorecer a 
continuidade do desenvolvimento. Estamos reorientando a atnação do Estado para 
onde ela se faz maís necessália, na área social, na educação e saúde, porque o 
desenvolvimento do Brasil nio pode prescindir de recursos humanos qualificados. 
Estamos removendo as restrições aos investimentos estrangeiros, eliminando a rigidez 
dos monopólios. Na era da economia globalizada, a competição não se dá pela 
intervenção direta dos Governos na produção, mas sim pela criação de um ambiente 
doméstico conducente à açio produtiva de indivíduos e empresas. 

É claro que, para couso6darmos e até expandirmos nossas reformas internas, o 
cenário internacional deve ser favorável. Como resultado de sua maior integração na 
economia mundial, diversas economias dos países em desenvolvimento tomaram-se 
mais vulneráveis à es~bilidade dos mercados financeiros internacionais, provocada 
pelas questões interligadas · da vOiatilidªde dos capitais, de ataques especulativos 
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contra moedas e de variações nas taxas de câmbio. Os choques nos mercados 
financeiros centrais atingem proporções muito mais graves ao propagarem-se para os 
mercados meJ!ores dos países em desenvolvimento. Toma-se assim necessário bave~ 
maior cooperação e coordenação entre as autoridades monetárias para conduzirem 
ações que previnam e encaminhem os problemas que, para os gov~rnos, pos:;am su~..r 
da instabilidade no sistema fmanceiro internacional. 

O Brasil apresenta-se hoje como um caso único entre os países em 
desenvolvimento. Se há uma üção a ser tirada das crises por que passaram 
recentemente alguns países do Sul, é a de que é preciso evitar as geuern!ízações. Sob o 
rótJJio genérico de "economias emergentes", escondiam-se, na verdade, situações 
profundamente diferentes, que não se prestavam a associações automáticas. 
Equivocaram-se os que viam nas economias emergentes iguais chançes de êxito. Assim 
como errarão· aqueles que, numa mudança abrupta de perspectiva, nelas passarem a 
enxergar riscos em vez de oportunidades. Nlo devemos e não podemos cair no erro 
das generalizações - sobretudo quando estão em jogo decisões de investimeeto, que 
afetam diretamente a vida de empresas e pessoas em diversas partes do mundo. 

O Brasil reúne caracteristicas próprias, um conjbnto particular de traços que o 
diferenciam • A começar pela sua própria dimensão. Estamos falando de um Pm de 
IIUii:i de meio trilhão de dólares e de um mercado de cerca de 160 milhões de pessoas. 

O crescimento da economia brasileira traduz-se em expansão con~iderável dos 
volumes de comércio com os demais parceiros. Ao crescer 5,7% em 1994, o Pm 
bnsileiro.produziu um aumento significativo nas importações proveniente; dos EUA 
.em relação a 1993. O dinamismo da economia brasileira tem também importm!te 
influência sobre seus vizinhos na América do Sul, em especial sobre os do 
MERCOSUL 

Por outro lado, as variáveis macroeconômicas do Brasil são consistentes. As 
recentes medidas de' elevação das alíquotas de importação para ruguillll produtos não 
representam sinal de retrocesso na abertura comercial do Brasil ao mlindo. São 
medidas pontuais e temporárias. Foram adotadas com sentido de responsabilidade e 
se destinam a preservar as condições de estabilização trazidas pelo Rem. 

O Brasil deverá gerar, em 1995, superávit comercizl menor do que em !Ul!IS 

anteriores, embora os números indiquem que nossas exportações neste primeko 
trimestre tenham marcado recordes históricos. O déficit em cosw corren~ será 
reduzido e perfeitamente fioanciável com o afluxo de capitais externllõ, O Br:a:~ilnue~:a 
desejou contar com capitais de curto prazo para esta fmalidade. Pelo coilririo, 
tivemos de introduzir controles seletivos sobre o ingresso de capitsis de natureza mais 
especulativa. que tinham efeito adverso e expansionista sobre a base monetária em 
Reais. Contamos, sim. com capitais de médio e longo, prazo, que revertam em 
fmanciamento para nossas empresas ou em novos investiJilentos produtivos. A geração 
de superávits comerciais é objetivo factivel para uma economia que soube adaptar-se 
aos desafios da competitividade e da produtividade. 
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Talvez até melhor do que eu, as Senhoras e os Senhores conhecem a qualidade 
gerencial existente no Brasil e o dinamismo de nossa iniciativa privada. No Brasil está 
o parque industrial mais desenvolvido e integrado das economias em deSenvolvimento. 

O terceiro elemento que caracteriza o Brasil é o vigor de sua democracia. Suas 
instituições são sólidas; os atos do Governo, claros e transparentes; a imprensa, livre e 
ativa; a sociedade brasileira. intolerante em relação à corrupção. Somos um povo que 
se identifica nos valores democráticos, que tem homogeneidade cultural. Uma nação 
sem conflitos internos ou externos. Que deseja apenas desenvolvimento e bem-estar 
social, bem como participar das decisões que levem a uma ordem internacional mais 
estável e justa. 

Entre. as economias do Sul, repito, o Brasil é, portanto, um'pais que reúne ao 
mesmo tempo três caracteristicas que o singularizam: grande dimensão, variáveis 
econômicas sadias e regime democrático pleno. 

O Brasil é um porto seguro. Este é o momento de investir no pais. Saberão 
tirar melhor proveito das oportunidades aqueles que antes chegarem. 

As relações do Brasü com os Estados Unidos constituem impulso adicional à 
expansão dos investimentos. Os Estados Unidos são os responsáveis por cerca de um 
terço dos investimentos estrangeiros no Brasil. São, individualmente. o maior 
.investidor no Brasil. O Brasil, por se.n lado, responde pela maior parte dos 
investimentos estrangeiros dos Estados Unidos na América Latina. Foi recentemente 
constituído pelos dois Governos, com o objetivo de impulsionar as relações comerciais, 
um Conselho de Desenvolvimento Empresarial. 

A integração das Américas em termos de comércio e investimentos é 
compromiSso.lhado na Cúpula de Miami. É um objetivo que passará necessariamente 
pela aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. 

Os acordos comerciais de que cada um faz parte. o MERCOSUL e o NAFTA, 
não poderão deixar de convergir. 

As duas maiores democracias do hemisfério têm oportunidade histórica para 
expandir os seus fluxos de comércio. Saberemos aproveitá'-la. 

Senhoras e Senhores, 

O Brasil é um pais cujas características estruturais favoráveis ao 
desenvolvim·ento encontram atualmente conjuntura extremamente positiva. 
Ingressamos em novo ciclo de crescimento sustentado. Para o qual a iniciativa privada 
e o capital erterno continuarão sendo chamados a desempenhar papel importante, 
particularmente na geração de empregos, na modernização tecnológica e no aumento 
da competitividade da economia brasileira. 

Muito obrigado 

265 
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O SR. PRESIDENTE (José Sainey) - Solicito aos Sts. 
Senadores que ainda não digitaram as suas presenças que o façam. 
pois vamos liberar o compu.tador para proceder ã votação nonrinal 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Carlos Bezena 
Onofre Qui.nan 
PedroPiva 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

lteml: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 39 , DE !995 

(Em regime de w:gência llOS tetlllOS do art. 353, 
parágmfo úníco, do Regimemo Intemo) 

Marise - Lucídio Portella - Lucia Alcant:â:Ia - Ludio Coelho -
Ney Suassuna - Osmar Dias- Pedro Simon - Roberto Requião -
Ronaldo Omba Lima- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Filho
VuSOil Klei.nubi.ng- Waldeck Omelas. 

. VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 

. Lauro Campos. 

ABS!.tM·SE DEVOTAR OS SRS. SENADORES:
Bemardo Cabral - Eduardo Suplicy - Emília Fernandes -

Esperidião Amin -José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaiam SIM 40 
~-rs. Senada:es e NÃO 1 Sr. Senador. -

Houve 5 abstenções. 
Total de votos: 46. 
O projeto foi aprovado. 
o projeto vai à Comissão Diretora para a redação rmat. 
Sobre a mesa. parecer oferecendo a redação fmal que será 

lido pelo Sr. 1° secretário em exerCício, Seriador Ney Suassuna. Discussão, em blmo ÚI!Íco, do ProjetO de Decreto 
Legislativo n• 39, de 1995 (n• 3%/94, na Câmara dos 
Deputados1 que aprova o ato que o1Jioria pemrissão à É lido o seguinte: 
FUNDAÇAO NOSSA SENHORA DAS DORES para PARECERN•376,DE1995 
exerutar serviço de radiodifusão sonora em fi:eqiiência (Da Comissão Diretom) 
modulada, com fms exclusivamente educativos, na Ci-
dade de Limeira, Estado de São Paulo, tendo Redação rmal do Projeto de Decreto Legisla ti-

Parecer favodvei. sob n°352, de 1995, da Comissão Vo D
0 39, de lWS (n° 396, de 1994, na Câmara dos 

-de Educação. Deputados) 

Em cfucussão o projeto. (Pausa) A Comissão Diretora apresema a redação rmat do Projeto 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. de Decreto Legislativo D0 39y de 1995 (n° 396, de 1994, na Câmara 
Em votação. - ... -dos Deputados), que "aprova o ato que outorga permissão à Fun-
A Presidência comunica que a votação. na fonria da Coosti- ·· dação Nossa Senhora das Dores para exeru.tar serviço de radiodi-

tuição. será nomiDal _fusão SOJJOia em freqüência mOdulada, com fm.s exclusivamente 
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. educativos, na Cidade de Limeha, Estado de São Paulo11

• 

(Pausa) Sala de Reuniões da Comissão, 7 de junho de 1995.- José 
Os Sts. Senadores já podem votar. Samey, Presidente - Ney Suassuna, Relator - Antônio Carlos 
Peço aos Sts. Senadores que não preSsionem a tecla, uma V aladares- Jútio Cumpos. 

vez qu~o~ ~='i ':"s":."t:'e::'~ a palaVIa, ANEXO AO PA.RECER N" 376, DE 1995 
pela ordem. Faço saber que o· CougreÓso Nacional aprovou, e eu, José 

OSR.PRESIDENlE Q'oséSamey}-Tem V.Ex•apataYilL Sarney, Presidente do Sena&> Federal, nos termos do art. 48, item 
A SRA. JÚNlA MAR!SE .(PDT-MG. Pela ardem.) - Sr. 28, do Regimento lnremo, promulgo o seguinte -

Presidente, apenas paracoiu'erir,estamosvotanilóoitem 1 da paU· DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 
ta da Ordem do Dia? -

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Estamos votanclo o 
itemn° 1. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. Senadores 
já podem votar. (Pausa.) 

Consulto aos Srs. Senadores se já votaram. · 
O SR. EDUARDO SUPLICY..: Sr. Presideme, peço a pa

lavta. pela ordem. 
O SR. PRESIDENlE (José Samey)-Tem V. Ex• a pahVIll. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf..SP. Pela ordem.)- Sr. 

Presidente. relativamente ao item I. registro abstenção. 

(Proc~tk-se à voló:lção) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Ademir Alldrade - Antonio Carlos Magalhães - Amonio 
Carlos Valadares - Artur da Tavola - Bello Parga - Benedit.a da 
Silva - Carlos Wüsou - Casildo Maldaner - CoutiDbo Jorge -
Edison Lobão - Elcio Alvares - Erna.ndes Amorim - Femando 
Be=ra- Freitas Neto- GeJ:aldo Melo -Gilberto Miianda - Gui
lheone Palmeila - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Jader 
Barl>alho - Jeffetsan Peres - João Rocha - Joe1 de Holl;mda -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José Fogaça - Júuia 

Aprova o" ato que outorga permissão à Funda
ção Nossa Senhora das Dores para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüêncla modulada, 
com fins e:tdusivauiente educativos, na ddade de Li
meira, Estado de São Paulo. 

. . 

O Cou!J!I'SSO Nacional decreta: 
. Art. I • É aprovado o ato que outorga permissão à Fundação 

Nossa SenbOia das Dores para executar, p:rr dez anos. sem direito 
de exclusividade. serviço de radiodifusãO- sOnora em freqüência 
modulada. com fms exclusivamente educativos. na cidade de Li
meira, Estado de São Paulo. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em cfucussão are. 
dação fmal. (Pausa.) 

N""ao havendo quem peça a palavra, encerro a disrussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria irá à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (JoséSarney)-Item 2: 

Votação. em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 58, de 1994 (n• 2.581/92, na Casa de ori
gem), que revoga artigos do Título V da Consolidação 
das Leis do Trabalho- CLT que tratam da organização 
sindicaL tendo 

Parecer favor.l.ve~ sob n•!S7, de 1994, âa Comissão · 
- de Assuntos Sodais. 
(Em virtude de adiamento) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo_ Sr. 1 o Secre-
tário em exerclcio, ST. Senador Ney Stiassuo.a. -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 880, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos lemlos do art. 315, combinado com a alínea c, do art. 

279·do Regimen!D Interne, requeiro adiameDtO da V9tação do-Pro
jeto de Lei da Câmara n° 58, de 1994, a fm de ser feita na·sessão 
de 3 de agos!D de 1995. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1995.-JoséAgripino. 

N"ao apenas no Estado do Rio Gcmde do Sul. mas no País 
todo, estudantes. alunos, professores, técnicos, professores univer
sitários têm também manifestado a sua preocupação. 

A propósito, gostaria de destacar que está em meu poder -
pretendo passar às mãos do Presidente da Casa - um abaixo-assi
nado com oito mil assinatuias de alunos, pais, professores e· cida
dãos da comunidade, enviado pela Associação de Professores da 
Umversidade de Rio Gr.mde. no Rio Gr.mde do Sul, manifestando 
preoaipação qUanto aos rumos do debate e em apoio aO- substituti
vo do Senador Cid Sabóia. já aprovado nesta Casa. · 

TeDho, tam.bém. e farei chegar às mãos do Presidente eh 
Casa. um outro abaixo-assinado, com cerca de sete mil assinam
,.., organizado pelos alunos da Escola Técnica Federal do Mato 
Grosso, em Cu~bá, que promoveu manifestações, inclusive greve 
por vários dias, em defesa de Lei de Diretrizes e Bases, particular
mente do conteúdo e do mérito do Substitutivo do Senador Cid 
Sabóia. 

Tenho, ainda, Sr. Presidente, inúmeros mallifes!Ds recebi
dos de diferenles recan!Ds do Rio Gr.mde do Sul e de fDdo o País. 
Não os lerei. para que não se tome enfadonho o meu discurso. 
Mas posso afmnar que são mãis de 80 manifestos contnúios ao 
substitutivo que está tramitando hoje na Comissão de Constitui

O SR •. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vo<ação o re- ção, Justiça e Cidadallia. 
querimento. E temos, entre todos os que recebemos, apenas dois ma..JJi-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- festos favoráveis. mas que também estamos incluindo no processo 
lados. (Pausa.) que faremos cbegar às mãos do Presidente desta Casa: um vem da 

Aprovado. Confedentção Nacional dos Estabelecimentos de Ensine (CONFE-
A maiéria voltará à Ordem do Dia, na data estabelecida pelo NEN). que entende que as questões colocadas no último substituti-

Pienário. __ __ _____ --- _ ..... vo favorecem a educação privada deste País e, portanto, se-mani-
0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- Voltamos à lista de festa favor.l.vel; o outro diz respeito à sociedade Tradição, Famllia 

oradores. e Propriedade, um grupo conhecido nacionalmente por V. Es's. 
Com a palavta a Senadora Emilia Femandes, que dispõe de Esse grupo faz alegações totalmente confusas, inclusive, em rela-

cinqüenta minutos. ção ao conteúdo do então substiru.tivo do Senador Cid Sabáia. 
A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PTB-RS. PronUncia o - Os representantes da sociedade advertem para a tentativa 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. 0 que de se invalidar o Substitutivo do Senador Cid Sab6ii; aprovado 
me traz à tnbuna. nesta tarde, é a tentativa de sensibilizar os Srs. pela Comissão de Educação do Senado, no fmal do ano passado. e 
Senadores para uma questão que está sendo debatida no Senado resultado de um profuDdo processo de integxação entre a socieda
Federal. que diz respeito não apenas aos professores e éstpdantes de e a CJmara dos Deputadps e o Senado Feperal. 
deste País. nras também a !Dda a sociedade, principalmente a nós, Argumentam, com propriedade, que, em mais de quatrtz 
parlamentares. que te:Ó:J.os o.dever e a oportunidade de oferecer ao anos, através de audiências públicas, foram ouvidas centenas de 
País uma nova ~i de Diretrizes e Bases. autoridades, entidades ligadas à educação pública e privada, inclu-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, assumi meu mandato com 0 sive; e aos i:novim"entos populares. entidades sindicais, esm.dantis e 
compromisso de contribuir de forma criativa. participativa e res- de _educadores e pesquisadores. · 
ponsável para tomar realidade uma das necessidades mais urgentes E alertam para o fato de que, por outro lado, em pouco mais 
da Nação bruileira, também um dos soobos acalentados pela oomuni- de um mês, após algumas poucas reulliões, e apenas uma audiên
dade educacioual do pals: a Lei de Diretrizes e Bases-LDB. cia pública, foram produzidas seis versões diferentes de um mos-

Nesse sentido, gostaria de reafmnar, mais uma vez,. miDha mo substitutivo. que, além de descoohecer todo processo democt:ático 
preocupação com a forma com que vem sendo cooduzido pOC esta anterior, não responde às atuais necessidades da educação Daciona1. 
Casa o debate sobre este tema vital pua a vida e o futuro do Brasil. Antes de eneemu-, Sr. Presidente, gostaríamos também de 

A persistir os procedimeritõs até 3.qui adotados, a Lei de Di- destacar que o descaso para com vários anos de debates, a urgêo.
retrizes e Bases, aprovada pelo Senado Federal, Dão resultará de cia repentina com que se vem tratando esta questão e as condições 
um racional,. democrático e objetivo debate de mérito e conteúdo de sua tramitação, contraria. os objetivos ftnais da existência _de 
com a comunidade educacional, a sociedade e os próprios parla- uma Lei de Diretrizes e Bases para a Edu_cação: 
mentares. A sociedade brasileira precisa., com urgência. de uma legis-

Apesar de limitada a apenas uma audiência pública, os seto- la~o que defina rumos e diretrizes para a educação nacional, que 
res interessados têm-~ manifestado, em sua absoluta maioria, se .)3m capazes de J.XePaiai as crianças para a educação. enfrentar o 
contrários tanto à forma de tramitação, quanto ·ao mérito do novo analfabetismo de jovens e adultos., oferecer um ensino fundamen
substitutivo. -tal de qualidade, formar mã<xle-obra verdadeiramente qualificada, 

Neste período, ·chegaram ao meu gabinete, Sr. Presidente, que os novos tempos exig~ e incentivar um ensino superior ino-
Sn e Srs. Senadores, dezenas de mallifestos de associações pro- vador • voltado pua as necessidades estratégicas do país. 
flSSionaís das maís variadas áreas de.lr.lbaihad<xes em educação, Taís objetivos, taii!D do ponto de vista pedagógico, politico, 
~e prefe~1turas, secretários municipais de_ edu~o ~órgãos gerais jurídico e, mesmo práticO, no entanto, não podem ser atingidos 
ligados a Educação. contra a vontade da sodeda.de. e, mais grave, afrontando e desres. 
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peitando exatamente aqueles que terão a responsabilid;lde direta Precisamos de uma lei que ganmta as nossas escolas técni-
de executá-lo na prática cotidiana das escolas e universidades. cas. O Brasil fortalecer-se-á como um Pais quando tiver mão-de-

A Lei de Diret:rizes e Bases, Sr. Presidente. Sn. e Srs:. Se- obra qualificada e competente para ingressar no mercado de traba
nadores. deve ser fruto do intetcâmbio e do respeito aos agentes da lho. Por que cogitar-se de terminar com as escolas técnicas fede
Educação, sem o que se transformará em mero papel. sem fOIÇa de rais neste País justamente no momento em que precisamos ofere
mobili.zar a Nação, porque, sem. o debate. não bá vida nem amor, cer ensino de qualidade. Segundo constatações do Govemo, o en-
valores que, apesar das autoridades, ainda mantêm brasileiros na sino de qualidade está sendo ministrado Das eSColas técnicas. 
heróica missão de educar. Portanto, é incoerência, Srs. Senadores, pensar em aprovar 

Por isso, Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senadores, estamos em nesta Casa um projeto que municipalizaria ou passaria para os Es
condições de lhes afirmar que a tramitação que vem acontecendo tados essa responsabilidade. A União deve preservar as suas esco-
no Senado Federal Dão COireSponde ao históriee trabalho desem- las lb::nicas-
penhado por esta Casa. qtfe tem estado atenta e acompanhado os Temos também alguns outros aspectos a considerar. Essa 
trabalhos feitos na Câmara Federal. Além das nossas atribuições lei assegura, clammente, o direito à gratuidade e a responsabilida
específicas de easa- revisora. nio podemos perder. em nenhum de do Estado na educação de jovens e adultos trabalhadores. O Es
momento, a visão de que há um Regimento que deve ser cumprido tado tem a responsabilidade de prover e acompanhar estudo públi
e observado. coe gratuito aos jovenS e adultos que não tiveram ocasião de esttl-

Alguns motivos alheios aos interesses da Educaçã<? deste dar na idade correta. Por que garantirmos estndo gratuito apenas 
País estão sendo colocados como prioritários na aprovação da I.ei _p_ara o ensino fundamental e regular? Queremos diminuir o mime
de :E>iretrizes e Bases. Com todO o respeito e consideração que te- rode analfabetos deste País ou apenas nos limitar à retórica de que 
mos com todos os Srs. Senadores, independenteme'nte do Partido estamos preocupados com esse grande número de pessoas margi-
polítiCo a que pertençam. 80sta.tla:m0s de dizer que este País deve nalizadas do coohecimento, da cultura e do esclarecimento maior'? 
ter um compromisSo único com a Educação dos nossos jovens e 0 substitutivo aprovado por esta Casa contempla, sem sub
das nossas: crianças e Com a val.oriução dos nossos proflSSionais terfiigios. medidas objetivas e claras para a função do Estado no 
de Educação.· - etiSino de caráter especial. O con.tin.gente de pessoas portadoras de 

É por isso que pedimos uma atenção eSpecial de todos os defl.ciência neste País é muito grande. Entidades estão clamando, 
Srs. Senadores: queremos uma Lei de Díretrizes e Bases. mas não batendo às portas dos gabinetes dos Senadores e dos Ministérios. 
podemos aprovar uma lei sem a devida avaliação por parte de cada perguntando como ficam os nossos jovens depois da extinção da 
um dos Srs. Senadores e pela sociedade. - LBA. Inúmeras creches. casas dedicadas a idosos e escolas para 

Temos um projeto que já fõí aprovado pela Comissão de, ... pessoas portadoras de defJ.ciência são trabalhadas através desse 
Educação. Por que hoje se buscam outros canais para a apresenta- instituto, já. extinto. E não estamos sabendo que mmos tomarão es
ção de um substitutivo a esse projeto? Se há falhas, se há COlpOI3.- ses convênios. Cotno podemos tirar do bojo de uma educação 
tivismo demasiado, como é dito por alguns Senadores. vamos cor- maior do nosso País a atenção e o compromisso do Estado para 
rigi-Io. vamos esrudá-Io. vamos verificar- em que :Põiitos estão com o ensino especial? 
acontecendo os entraVes. Mas vamos trabalbar com o que é legíti- - Entendemos que um Estado democrático não pode legar 
mo? legal, _com o que já é de CODhecimento da sociedade e que~ é apenas dois ou três artigos no fmal de uma lei. nas Disposições 
de conbecnnento da Câmara e do Senado, através da soa ComJS- Consti.tucioriais Transitórias, para dizer que existe um compromis
são de Educação, que fez um estudo no ano passado e o aprovou. so com a educação especial. Piécisamos aprofundar esse debate, 

O que se está propondo hoje. em nome de algumas pessoas, Srs. Senadores. 
ilustres até - com UM?. contribuição signiflcativa para o País, sem É necessário também garantir a autonomia da universidade 
dúvida - não pode ser aprovado, sob pena de se estar legitimando pública e o principio da gestão demoen\tica, eem o direito de esco
aigo que não foi suficientemente debatido. Poc que rejeitar o proje- Jba dos dirigentes, e defuie os requisltÕs mínimos pãra o creden
to apresentado sob a forma de substitutivo pelo Senador Cid Sa- ciamento de universidade$. bem como critérios abraDgeDles para 
bóia de Carvalho, onde ele fOimUia uma organização mais abran- avaliação das -instituições. Falamos muito em qualidade de ensino. 
gente da educação, com participação da ~sociedade, mais liberdade O Governo_, aliás, Se propõe em avaliar .a qualidade de ensino que 
de expressão e pluralidade das idéias? E o que se _tem visto nesta está sendo ministrado. Mas temos o entendimento de que esta ava
Casa: debates entre posicionamentos conttários. em que a liberda- _liação tem que ser efetuada de forma ampla e abtangeDte. Não po
de _e a participação são preservadas. demos avaliar apenas o quanto o ahmo aprendeu, mas também 

Este substimtivo traz uma divisão dos ciclos da educação, todo o sistema e .a estrunna das universidades. para sabermos 
de fonna a garantir um mínimo de oito anos de escola para todos. quais as condições que estão sendo oferecidas dentro daquela uni
com a uDiversalização da edUcação básica em todos-Os níveis e vezsidadeparaqoeoensinoteDbaaqualidadequetcxlosdesejamos. 
modalidades e eem uma claia definição do dever do Estado em re- -- A participação deJnOCiáiica de professores, ahmos e funcio
lação à Educação infantil Se queremos um povo esclarecido, nários na escolha dos dirigentes parece ser a fonna mais c:orre:ta-O 
consciente, que realmente consiga vencer as dificuldades da socie- projeto que está tramitando ultimamente, Clljo Relator é o Seilador 
dade injusta que al está, precisamos eemeçar desde eedo. Por isso Darcy Ribeiro, eeloca nas mãos dos professores 70% da responsa
a educação infantil deve ser priorizada_ - bilidade de decisão na escolha de seus dirigente>- Por que essa su-

Apresenta também este substitutivo uma definiçãO de eosi- pervalorimção dos professores? Vejam que são professores os qtiC 
no médio não terminativo, quer dizer, sintonizado com a perspec:ti- questionam, e ãs vezes somos acusados de corporativismo. Wao! 
va da contimlidade do esmdo. N'"ao pcxlemos aprovar uma Lei de Nós queremos é democracia, queremos a garantia que a Constitui
DiretrizeS e Bases que menciona ser pii:mitido aos filhos dos tra- ção nos resei.Va. O art. 207 da ConstibliçãO Federal dispõe que "as 
balhadores irem até o ensino médio. Temos que aprovar uma lei universidades gozam de autonomia didá:tico-cümtífica, administra
que dê futuro, esperança. mesmo àqúeles que não possam: -chegar ti~_a e ~_gestão fmancei!a e patrimonial, _e ~ao prillcípio 
hoje à UDiversidade. · · de indissociabilidade entre ensino? pesquisa e extensão". 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 269 

Precisamo.ner cuidado. Não podemos apreciar de afogadi
lho uma matéria como a Lei de Diretrizes e Bases, da qual o Pais 
tem pressa, sob a argumentação de que já decidimos, já discuti
mos, ponrue se está começando um novo processo de discossão .. 
Mas estamos engajados, preocupAdos, e temos dedicado muitas 
h~ tanto dos nossos dias: de trabalho como das nossas noites, 
para estudar o que está sendo proposto. 

Vejam, SIS. Senadores, como é importante o diálogo, o db
bate, a troca de idéias, mesmo as ca:Urariedades: seis sobstitutivos 
surgiram de março deste ano até a presente data, cada um melho
rando certos aspectos. Isso comprova que precisamos disaltir um 
pouco mais. 

Há en!Iaves amda do poD!o de vista constitucional. E esse 
projeto já recebeu parecer favorivel da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Sob pena de sermos responsabilizados llllD1 

futuro próximo, alertamos para o fato de que a PJ<Ssa. neste mo
mento, será, sem dúvida. inimiga da perfeição. E preciso,. então, 
parar. refletir e verificar. 

· Haveria outros tantos pontos a considerar aqui.. mas emendo 
que este assunto não IXde ser esgotado num único pronnnci3!JlC!lto. 

Faço este apelo desta tribuna em nome da sociedade biasi
leim, que se levanta para ser oo.vida e ter valorizada a sua partici
pação, por meio do tzabalbo realizado na Câmara dos Deputados e 
no Senado Fedetal, até o final do ano passado. 

9. Associação dos Supervisores de Educação do Estado do 
Rio Gr.mde do Sul- ASSERS 

Terezinha Carvalho Silva, Presidente; 
10. Abaixo-Assinado- 260 assinaturns (vários Municípios 

do RS) 
IJ. Associação dos Trabalhadores em Educação do Municí

pio de Porto Alegre- A1EMPA 
12. Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Federal 

de l'e2'Gr.ws-SINASEFE 
Dr. RinaJdo Ribeiro de Almeida, Coordenador Geral; 
13. Associação de Docentes da Universidade Federal de Pe-

lotas-RS -
Seçao Sindical da ANDES -Sindicato Nacional; 
14. Associação dos Orientadores Educacionais do Rio 

Grulde do Sul; 
Diretocia; 
15. Associaçao dos Ge6grafos Brasileiros 
Seçao Porto Alegre- RS , 
Neiva Otero Schaffer, Diretora; 
16. Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre- RS 
Maria Anunciação, Presidente; 
17. Secretaria de Estado da Collura do Rio Gr.mde- RS 
(AssociaçãO dos Amigos d.o CenlrO de Desenvolvimento da 

Expressão-CDEIPOAIRS) Direção, Professores, Funcionários; 
18. Associação dos Servidores da UnivCISidade Federal de 

Pe!otas-RS 
Pretendo, hoje ainda, encamfuhar a V. Ex•, Sr. Presidente, 

os abaixo-assinâ.dos, com um número de aproximadamente IS mil 
assinatuiaS, e c6pia dos mais de 80 manifestos-Oriundos de univer
sidades, alunos, professores, prefeituras, secretarias de Educação 
de todo o País, solicitando que o Senado estude com cautela a 
questão da Lei de Diretrizes e Bases. . •· • 

Conselho de Delegados da Associação 
19. Associaçao dos Docentes da UNESP 
seçao Sindicallda ANDES 
Emanuel Rocha Woiski, Presidente; 

lá dispomos de uma. lei que contempla muito do que a so
ciedade reclama. Se existem pontos que precisam Ser revisados, 
vamos revisar, pois é ftmçao desta Casa. Não podemos, coDtUdo, 
endeusar ninguém, poi:QU:e -esta Casa não foi coDCebida paxa isso, 
mas sim para defender os interesses da sociedade, do povo brasi
leiro e, sem dúvida alguma, projetar este País para a moclemidade 
eofulllro. - -- , 

A educação deve ser um dos pontos prioritárioS par.. que te
nhamos condições de competir em termos de igualdade, não ape
nas aqui dentro, mas também fora do Brasil 

Muito obrigada. Era' ó que tiliba a dizer, Sr: Presidente. 

DOCVMENTO A QUE SE REFEKE A SRA. 
EMILIA FERNANDES EM SE1/ PRONUNCIAMENTO: 

RELAÇÃO DAS ENTIDADES E PEsSOAS QUE 
SOUCITARAM A INIERFERÊNCJADA SRA. SENADORA 
EMILI:A FERNANDBS JUNTO AO RELATOR DO PROJEIO 

DE LEI DEDIREIRJZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL, SENADOR DARCY RlBEIRO 

Contrários 
I. Fórum Nacional ein Defesa da Escola Pública; 
2.FórumGaúcbo em Defesa da Escola Pública; 
3. Sindicato Nacional dos Docentes das !Dstituições de En-

sino Superior ANDES; --
Prof. Josevaldo Pessoa da Cunha, 2' Secretário 
4. Centro de Professores do Estado do Rio Grulde do Sul 

CPERS/Sindicato 
Prof. Paulo Egon Wiedetkehr, Presidente 
5. 10" Núcleo de Caxias do Sul- RS 
6.17'Núcleo de Bagé-RS 
7. 30" Núcleo de Vacaria- RS . 
8.31'Núcleodeljauí- RS 

20. Associação dos Docentes da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro- AD UNI 

seçao Sindieal- SAMIRA; 
Prof' Joanir Pereira Passos, Presidente; 
21. Conselho Estadual de Educação do Rio Grulde do Sul 
Roberto Guilherme Seide, Presidente; 

Secretarias Munkipais·de Educação 
22. Novo Hamburgo - RS, Maria Anlonienta S. Bachers, 

Secretária; 
23. Palmares- RS, V!lma Celanim Colares Braga, Secretária; 
24. Cacboeirinha- RS, Ervfuo Deon, Secretário; 
25. Montenegro- RS, Vera luiza Rubenicb Zancbet, Se-

cretária; 
26. Ton-es- RS, TerezinhaC. de ilaiba Quadros, Secretátia; 
27. Mostardas- RS, Anete Kaebiscb Terra, Secretária; 
28. Baiia do Ribeiro, Ana Maria Wurig Ribeiro, Seaetária. 
29. Associação dos Docentes da UnivOISidade Federal do 

Rio Grande do SuL 
Prof. RenatÓ de Oliveita, Presidente da seçao Sindieal da 

ANDES 
30. Seçao Sindical dos Docentes da UnivOISidade Federal 

de Santa Maria- SEDJJFSM- Seção Sindical da ANDES 
31. Associação dos Docentes da Universidade Federal de 

Alagoss-ADJJFAL 
Taís Bentes NO!lllallde, Presidente; 

Escolas Municipais de Bento Gonçalves- RS 
32 I • Gmllncanpleto Prof. Félix Faccenda (21 Professores); 
33. 1' Gnw Incompleto Dr. Walter Galassi- Linha Fernan

des Lima (2 Professores); 
34. 1' Gr.w Incompleto Itacolomi- 3" Seção do Rio das 

Antas 
Prof' Gladis C. Flanúa; 
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35.!0 Grau Incompleto Emílio Meyer- Prof" Teresa Guiz. 
zo Marini; . 

36.!0 Grau Incompleto Ouro Vetde(24Professoms); 
37. 1• Grau Incompleto Prof" Vânia Medeiros Mincarone 

(29 Professores); 
38. 1 o Grau Incompleto Emesto Domeles (7 Professçres); 
39.1 o Grau Incompleto Ruy Barbosa (4 Professores); 
40.!•Grau Incompleto Brnsília (2Professores). 
41. Prefeitura Municipal de Estâucia Velha 
Prefeito Frederico Edvino. 
42. UDiversidade de Brnsília- Instituto de Artes 
N Fórum Nacional de Avaliação e RefOIIDUlação do Ensi

no Superior de Artes e Desing. 

A!uoosda UDiversidadeFederal do RioGnmdedo Sol- UFRS 
43. Marcelo do Amaral Saraiva; 
44. Auché BI3Ilques de Farias; 
45.JardePimenta; · 
46. Cristiane Alves; 
47. Ticiana Congo Cardoso. 
48. Ellane Day 
Arlista Plástica, Joinville- SC. 
49. UDiversidade de Passo Fundo 
Prof. Elydo Alcides Guareschi, Reitor; 
50. Rosa Lizana Hemandez (Paloma) 
BlumeDau-SC; 
51. Prof. AnlôDio Caetano Nunes 
Santa Maria- RS (Problemas Brasileiros e Soluções) 
52. UDiversidade Federal do Par.má 
CeD!ro Acadêmico de Enfermagem 
53. Movimento Estudantes do Brasil (maDif.Sto) 

Escola de Agronomia da UDive.-sidade Federal de Goiinia-UFG 
54. ProP. Noga Neve Ribeiro Guimarães; - -
55. Prof" Magda Beatriz de Almeida Matteucci; 
56. Prof. Domingos Tiveron Filho; 
57. Prof. Humberto José KliemaJm; 
58. Prof. Wilson Mozena Leandro; 
59. Prof. José Garcia de Jesus; 
60. Prof" Miriam Fontes Arailjo Silveim; 
6l.Prof.JoõoBatisÍáDuarte; . . 
62. Prof.1)orival Gou= Geraldine; 
63. Prof" Dirce Regina G. de Azevede Melo; 
64. Prof. Joel Orlando MariD; 
65. Pl:of. Marcos Gomes de Omha; 
66. Prof" Mata Rúbia da Rocba; 
67. Prof. Renato Pinto da Silva JúDior; 
68. Prof. Armando Ramos; 
69. Prof. AnlôDio Henrique Garcia; 
70. Prof" Valquíria da Rocha Santos Veloso; 
71. Prof" Janete Martins de Sá; 
72. Prof. Panlo Alcanfor Ximenes; 
73. Prof. David José Caume; 
7 4. Prof. Lázaro Eurípedes Xavier; 
75. Prof" Maria Célia Lopes Torres; 
76. Prof. Alonso Salustiano Pereira; 
77. Prof" Rosângela Vera; 
78. Prof. Vicente Antônio Gonçalves; 
79 Prof. Jorge Luís do Nascimento; 
80. Prof. Panlo Garoez Pereira Leão; 
81. Prof.Panlo Marçai Fernandes; 
82. Prof. Rogério de Arailjo Alineida; 
83. Prof. Grig6rio da Silva Oliveira. 

84. Universidade Federal do'Rio Grande do Sul- Consei..l.o 
Universitário 

Prof. Hélcio Trindade, Reitor. 
85. Universidade Federal do Espírito Santo- UFES (Su~es-

lão de Emenda) 
8ú. UDiversidade Federal de Santa Maria- SEDUFSM 
Prof. Ricarde Rondinel, Presidente. 
87. Prof. Knrt G. H. Schmeling- FEEV ALE-ASFEUR 
88. Abaixo-assinado com 179 assinaoJras, do Fórum Nacio

nal em Defesa da Escola Pública. 
RELAÇÃO DAS ENTIDADES E PESSOAS QUE 

SOUCITARAMA INIERFERÊNCIA DA SRA. SENADORA 
EMÍLIAFERNANDESJUNTOAORELATORDOFROJETO 

DE LEI DE DIRETRJZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL, SENADOR DARCYRIBEIRO 

Favoráveis 
I. Comissão de Estudos Pedagógicos da Tracfição, Família e 

Propriedade- TFP 
Panlo Corrêa de Brito Filbo, Presidente; 
2. Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 

-CONFENEN 
Roberto Domas, Presidente. 

Sobre o mérito 

PL!Ol-SUBSTITCnTVQCDDSABÓIA 

1- famula e propõe uma O<gailÍZ3ção mais ahtailgente da edu
cação. com puticipaçãõ aa seriedade, mais liberdade de expressão e 
plmlllidade das idéias, articulada com o trnhalbo e as prit.icall sociais; 

2- traz uma cfivisão dos ciclos da educação de forma a ga
rantir ·um mioimo de 8 anos de escOla para todos, com universali» 
zação da educação básica em todos os níveis e modalidades, e com 
clara defmição do dever do Estado em relação à ~cação infantil; 

3- apresenta uma defmição de- ensino médio não terminati
vo, sintonizado com a perspectiva da contimlidade dos estudos; 

4 - integm as diferentes foimãs de eduCação profissional, 
assOciando formaçio tecnológica com ensino uniVersaL mantendo 
a responsabilidade do Estado perante as escolas técDicas federais; 

5- assegura clarame.nte o direito. a gratuidade e a responsa
bilidade do Estado na educação de jovens e adultos b:abalhadores;_ 

6 - contempla sem subte:rfiígios medidas objetivas e a clara 
função do Estado no ensino de car.iter especial; 

7 - garante a autonomia da universidaÇe pública e o princí
pio da gestão democrãtica, com direito de escolha dos dirigentes, e 
define os requisitos mínimos para o crerlenriamem.o de universida
des, bem como critérios ahi3Ilgentes para avaliação das instituições; 

8 - propõe a organização de um Sistema Nacional de Edu
cação, defmindo o Conselbo Nacional de Educação com função 
noonativa e critérios de participação da comunidade educaCional; 

9 - defme peroenlnais, formas e prazos para o repasse de 
verbas para as instituições educacionais em todos os níveis; 

10 - é uma lei capaz de mobilizar a comunidade educacio
nal, em virtude de ser expressão das idéias dos principais agentes e 
autoridades dos respectivos setóres do ensino; 

DwanM o discurso da Sra. Emília Fernandes, ,, 
Sr. José Sanzey, PresidenM, deixa a cadeira da. pr::. s&
dência, que é ocupada pelo Sr. Francelinc Pereira. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Prnsídente, peço a paL ·'<-• 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Fnmcelino Pereim)- V. Ex',,.,.," 
palavra, paxa uma comunicação inadiável. por S minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PL-SP. Para uma comuDico;" ' 
inadiáveL Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, desejo comu-
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nicar à Casa os sérios desentendimentos que tive COm a admiuis
tração mcional do PL. Acabo de me desligar do Partido e gostaria 
que a Presidência me permitisse ler a carta que enviei ao Presiden~ 
te Nacional do PL, Deputado Álvaro V alie: 

"Sr. Presidente, V. Ex• me encaminhou cópias 
das conespondências que a Presidência Nacicmal do 
PL recebeu do Presidente Regional do Partido em São 
Paulo (datada de 22 de maio) e do Líder do Bloco 
Parlamentar na Câmara dos Deputados (datada de 26 
de maio). 

Permita-me comentá-las uma a uma, para que V. 
Ex• possa melhor entender as distorções que estão mi
nando as idé~ os conceitos, os quadros representativos 
e as bases do Partido Liberal no nosso Estado. 

Na primeira carta, o Presidente da Seção paulista 
do PL refere-se às nodcias de que 'o Senador Romeu 
Tuma. qUe honra as i.ileiras do nosso Partido. pretende 
deixar a legenchr'. A cm;ta estranha que tais notícias •não 
foram jamais desmentidas foiiDa!mente pelo Senador'_ 

Referida COirespoildência tece ainda outros co
mentários e termina por cobrar da Presidência Nacional 
providências contra este S ena.dor, af.IIDJ3.D.do • que não há 
razão para ( ••• ) abrir-lhe exceção no tocante às normas 
de conduta partidária'. O texto afirma ainda que 'parece
nos importante que o Senador(-.) procure prestigiar a 
legenda(--). ao invés de coombuirparao seu desctédito'. 

Na mesma carta. a direção do PL de São Paulo 
solicita a V. Ex• que 'consulte o Senador Romeu Tuma 
sobre o "'P"'ido noticiário( •.• ), visando a um desmenti--·· 
do (-.)ou, se deseja ingressar em outra legenda, que(--) 
siga tal caminho o mais rapidamente possível'. 

Permita-me, Sr. Presidente, as_Sina4r a deselegân
cia que nio se esgota no texto..- EI3. tãmbém se marca 
pelo fato da referida carta ter recebido o despacho de V. 
Ex• no mesmo dia de sua apresentação (22 de maio), 
com as palavras 'Ao Senador Romeu Tuma, para pro
nunciar-se'. _:>,.ntes, no entanto, de chegar ao meu gabi
nete, cópias do texto já percorriam os escani:Iíhos da 
imprensa e- de, ~deranças escolhidas- - niuitas das 
quais alheias aó PL -. motivando riotícias distorcidas 
e, nãó raro, desprimorosaS. O result.1do dessa coniuni
cação enviesada deve ter alegrado os dirigentes ~ta
duais do PL, que agora pretendem ditar-me 'normas de 
conduta partidária' que .eles próprios demonstram não 
saber cumprir. . · - · -- ' 

A carta seguinte, do ·lider parudário na Câmara 
dos Deputados. recebeu despacho de V. Exã ('Ao Sena
dor TUma, para conhecimento') no mesmo_ dia em que 
foi datada. 1° de junho. Porém. seu texto. antes dessa 
~também já era do conhecimento da ÍlllJ'ft:_~ 

Essa c_oo:espondência do Líder repete e~pres_sões 
e comentários antes feitos pelo Presidente regiooal do 
Pa..'iido, em seu docume.oto de 22 de maio. O texto, no 
entanto, coloca na preliminar que· 'o Senador Romeu 
Tuma é homem público que merece nosso respeito e ad
miração·. Logo a seguir, no entanio: assinala que 'sua 
inércia e omissão com: relação ao insistente noticiário- é 
lamentável' • .Mais adiante, ·a lidexança afuma que o Se
nador Tuma., 'não tendo' Participado' de reuniões do Par
tido. sugeriu desinteresse por nossa ~da partidária·. · 

O texto vai mais aléiil. 3f'n:màndo que 'o Senador 
ROmeu Tuma. talvez entu~ias~~~lo s&i ii;tegávef 

prestígio, jUlgou-se acima de seu proprio PartidO. Um 
pouco de humildede politica teria sido bom, no caso, 
porque a democracia assenta-se em instituições e não em 
pessoas'-

Desnecessário dizer que não reconheço no signa
tário do documento autoridede para ensinar humildede 
ou dar lições de democracia. Afmal, o sen propósito 
com tudo isso fica claro no ftna! da carta, quando solici
ta que, no PL nacional. 'se inicie o processo de exp:~lsão 
do Senador Raneu Ttnna de nosso Partido'_ 

Se o objetivo dos signatária; das duas cartas era, 
como evidente, apenas afastar-me do PL. não era preciso 
que gastassem tanto papel e tinta. 

Estat, Sr. Presidente, pela presente e espontanea
mellte, deixando os quadros do Partido LiberaL Os fatos 
anteri9res e os documentos de agora reforçam a miDha 
coovicção de que não sou eu quem está deixando o PL e 
sim o PL quem está me deixando. 

Não posso fonnalizar minha atitude, nO entanto, 
sem levar a v. Ex& algumas consideraçõeS. 

Em primeiro lugar, devo deixar claro que não te
ria qualquer sentido estar desmentindo boatos de minha 
saída, se n!uitos deles eram passados à imprensa justa
meiJle pelos dirigentes partidários estaduais do PL. Assi
nalo ainda que o noticiário que registrou- e continua xe
gisfrandci - o interesse de lideranças partidárias de ou
tras siglas pelos desdobramentos de minha caneira poli
tica é honroso e, em muitos casos, gratificante. As ooti
cias e comentários decorrem de vários fatores, quase to
dos óbvios, mas cabe-me ressaltar b:ês deles: 

!. O debate sobre as refonnas politicas partidárias 
e eleitornis que hoje se instala no CongressO Nacional 
está sendo estimulado pela opinião pública e enriqueci
do inclusive por sugestões advindas da fCÕpria Justiça 
EleitoraL Já está claro aos observadores politicas que es
sas nmdanças levarão a rodos os partidos, especialmente 
os: de menor porte, a buscarem caminhos diferentes dos 
que hoje prevalecem e (pie consagram distorções como a 
que fiagmentou em !?legendas a representação partidã
ria em nosSO Parlamento. Convexsas sobre esses fatos e 
seus eventuais desdobramentos são cada vez mais m,: 
qüentes e se COJ!Stituem em obrigação das lideranças de 
todos os partidos, sejam grandes ou pequenos. A essa 
obrigação :não me tenho furtado. Sei também que outras 
lidexanças estaduais e nacionais do PL as têm mantido, 
em encontros públicos ou reservados. 

2. É do conhecimento da classe politica. especial
meiJle em São Paulo, que a direção partidária local tudo 
tem feito.para afastar-me e ao meu filho, Deputado Rob
son Tnma. das disrussões e deh"berações de legenda. Ja
mais nos ·omitimos. quando convocados, a contribuir 
para a vida partidária. mo poderlamos, no entanto, en· 
tender que em nossos gabinetes as infonnações e convo-. · 

. ~s para eventos e reuniões do Partido só pudessem 

. chegar na véspera, quase sempre através de recados ver
bais, em um tempo que tornava impossível remarcar 
compromissos Oll reajustar as agendas. · . 

. 3. A impm>sa e analistas politicas estranharam 
gue no processo de intervenção, que se procedeu no Di" · 
ret6rio paulista do PL, as portas tenham sido fechadas a 
mim e ao Peputado Robson Tuma. Coube-nos apenas .a 
única opção de referendar escolhas de nomes e decisões 
de. trabalho mOn~ no hl~fusco _pelos 'donos 00 
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Partido'. Exemplo bem visível desta marginalização foi 
o 'programa gmluito' que o PL transmitiu, recentemen
te, nos horirios do Tribunal Regional Eleitoml. Nem 
este Senador nel!.l o Deputado Robson Tuma fomo. in
fonnados sobre o n:ferido pmgrama de rádio e televisão, 
nem dele participamos sob qualquer forma. O PL pas
sou, assim, a toda a opiltião pública um recado nl1ido de 
que nossa presença. a de umSCDadorde 5.541.262 votos 
e um Deputado Fedetal de 167.492 vetos, não tinha a 
menor im~X'rtância para. a vida partidária.'' 

Por lUdo isso, Sr. Presidente, fonnalizo o meu pedido de 
desfiliaçio do Partido Liberal. Estalei materializando esta decisão, 
também, allaVés dos comunicados formais que, na data de hoje. 
serilo enviados à Justiça Elehornl e à Mesa do Senado Feder.d, 
para os devidos fms. 

Lamento que não me tenha =tado outro caminho. 
O Sr. Esperidlio Amln - Senado< Romeu Tuma, V. Ex' 

me~umaparte? 
O SR. ROMEU TUMA - Com muito prazer, nobte Sena· 

dor Esperidiio Amin. 
O Sr. Esperidlão Amln- Nobte Senador, com a certeza de 

Esses trés itens, Sr Presidente, expliaun bastante. Mesmo que posso contar com a compreensão da Mesa para uma btevissi
antes de ter ing=sado na vida partidária, eu já era um defeasor ma intervenção. desejo, nesta oportunidade, solidarizar-me com V. 
público das idéias liberais, CDriquecidas pela pm:epçio dos !'«>- Ex". Quero apesentar a miDha solidariedade, porque acompanhei, 
blemas humanos que afligem o DOS$O povo e obrigam os homens ainda. que em silêncio :respeitoso, o mal-estar. o incômodo e a atri
smos • estabele= a prioridade para o social na formu!açio das bulaçio que lhe assaltuam a partir desse jogo insidioso de =
ditetrizes nacionais. ponil!ncias que cobrou, coagiu e constrangeu V. Ex•. Ainda há 

Recordo a minha alegria, quando"""' filho optru pel8 sigla pouco, V. Ex' se referiu a isso. No interesse do meu partido, a mi
do PL ao dar início à sua Gmei:ra política, elegendo-se com brilho nha palavra deveria ser-lhe dirigida num outro sentido. Senador 
para a Câmara de Vereadores de São Paulo. &am naturais, portan- Romeu Tuma, também pela amizade que nutro por V. Ex', daris 
to, os caminhos que, tempos depois levaram-me também à filiaçio outm destinaçlio ao meu aparte. Deveria aqui diz<r que as portas 
no PL. Não me 81Iq)CDdi. Tenho, inclusive, convicção de que. na do "seu" partido, o Partido Progressista Reformador, estão ampla
dificil campaDha eleitoral de 94, em que recebi das umas a miss:io mente abertas • Se. evcntoalmenre, houves.ie a ventnra de CODtar
de representar o Estado de São Paulo no Senado Fedem!, dei uma mos com a sua anui!ncia, V. Ex' viria para engra.........,um partido 
cmtribuição sinoera à sigla partidária, ajudando a angariar votos que é seu de comçãi>. Mas não vou diz<r isso. Quero apenas soli-
para as eleições de depilados fedemis e estaduais e, mais do que darizar-me com V.&- no momento em que toma uma decisão tão 
tudo, a pra:nover a difusão do pensamento do modemo hOetaJis... difica ftuto de muita mflexão. 
mo beasileiro. O SR; ROMEU TUMA -Senador Esperidião Amin. agm-

Lembro, no entanto, can tristeza, que dunmte a referida <Ieça a V. Ex'. 
campmhi fui obrigado a levar à direçlio nacional do PL a minha··' Eiaoquetinhaadizer, Sr. Presidente. 
estmnheu diante de fatos que lmduziam o desejo de certas Jidb. 
moças estaduais que - não sei até hoje a que timlo - resolveram 
assumir a ''propriedade" da sigla partidária em nosso Estado. 

Partidos são do povo, dos í:iliados., de soas lideranças. e as 
ditetrizes e destinos da vida partidária precisam resultar do debate, 
do diãlogo, dos ajustes que cm:acterizam à vida democlálica e se 
cmsagram na prevalência da vontade das maiorias livres. É por 
isso que na democracia os partidos não podem ter donos.. 

Se, por delegação aquivocada oo. por fooça de omisSões de 
qualquer sorte, pessoas ou grupos 3$Silmem a propriedade ruo do
mínio das siglas, não há qU:é se estiaDbarquC as" lideranças autenti
camente demociáticas tentem lotar para reverter o estmnho quadro 
e para cotrigir clistoições. 

É o que vinha OCOirendo no PL peulislahá vários meses. até 
que ilustres companheiros como Joio Melão Neto, Viconto Cas
cione, Corauci Sobrinho, Junje Abbe, Gilberto Kassab, Estevão, 
Bruno Feder, vimm esgotados os seus esforços e se desligaram do 
partido, em alitude reoente. 

Sabe V. Ex• que eu estava com esses ililstms deputados fe
denais e estaduais, bem como outras liclemnças partidárias, tenlan
do uma solnçlio que preservasse a unidade partidária. Não conse-
guimos. e não foi por nossa culpa. · 

A saída de pessoas tão iinstres, naquele momentO, teve re
percussão significativa. Nos cometn:ários publicados e nas conver
sas políticas, não foram poucás os que estianhanim que -ainda eu 
tivesse ficado no PL, talvez espe13Ildo o que já parecia impossivel: 
a =:ooversão dos que não entendiem que dirigir o partido deveria 
ser uma at:ivida.de democtática.. · 

Mesmo assim, fiquei no· PartidO Libetal. Este Sesto, ao in
vés de motivar uma evolnção positiva, .S serviu para ampliar o 
meu isolamento e para estimular oméspondências como as que se 
materializaram nesta última semana de ÍD.a:io. . . ' . . . • 

D1ll'tlJJk o discurso do Sr. Ro~Mu Tuma, o Sr. 
Francelino Pereira. deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada JX!lo Sr. Júlio Canq:ios,2°Vice-Presidente. 

O SR; PEDRO SIMON- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Sena
dores. gostaria apenas de registar o carinho e a admiração que nu
tro pelo ilustre Senador !l.omeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (,Júlio Campos) - Srs. Senadores, 
gostaria que os Srs. Ude= se insaevessem como lide= partidários. 

O SR. PEDRO PIV A - Sr. Presidente, peço a pa!avni' 
como Líder. 

O SR; PRESIDENTE (,Júlio Campos)- Coneedo a pa!avr.o 
a V.Ex". · 

O SR; PEDRO PIV A (PSDB-SP. CoiDO Lider. Prouuncia 
o segninte discmso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's. 
e Srs. ~ o nobl:e Senador Romeu Tuma, que neste mo
mento :renuncia ao seu partido, não renuncia ao seu mandato, por
que o mesmo foi conquistado legitimamente numa eleição disputa
da e diflcil, da qual S. Ex' saiu vencedor com todos os méritos. 

O Senador Romeu Tuma ~ neste momento, a não ser 
mais um Senador do PL, mas um Senador de São Paulo e pelo 
Brasil; S. Ex' representa o seu Estado e a sua Naçio. 

Muho obrigado, Sr. Presidente. 
O SR; GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a 

pa!avm como Uder. 
O SR; PRESIDENTE (,Júlio Campos)- Coneedo a palavra 

a V. Ex•. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Como U

der. Pronuncia o seguinte discmso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em uome da Bancada do PMDB, 
em mziio de não estar presente o nosso Llder, Senado< Jader Bar
balho, qu..-q expressar toda a nossa solidariedade ao Senador Ro
meu Tuma pela deeisão que tomou. 
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É lamentável a posição adotada pelo partido a que S. Ex& oeste, ençetada pelo gcmde Presidente Getúlio Vargas; também a 
era filiado, como também as noticias publicadas pela imprensa. construção de Bras:í.lia pelo ex-presidente Juscelino K.ubitschek. 
Isso não se faz com um Senador da República. IDfefumente esse cujo ideal não era apenas edificar a c3pital. da República no centro 
partido não respeitou o SCgundo candidato mais votado DO pleito - dO Brasil. mas liaZer para esta região -o desenvolvimento, concen-
para o Seriado no Estado de São Paulo. trado, dui3.Ilte séculos, apenas no litoral Atlântico. 

O meu partido ap6ia integralmente o Senador Romeu Tuma - Este é o gmnde etro histórico do Brasil: olhar primeiro para 
e está de portas abertas pan recebê-lo no PMDB de São Paulo e a Inglaterra, depeis para os Estados Unidos da América; tentar co
do Brasil piar a experiência dos outros, enquanto a nossa situação piora dia 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr: PresidOnle, -peço a pala- a dia, ano a ano-
VIa como Líder. O Brasil ao olhar para o Centro.oeste. para o Norte., para a 

O SR. PRESIDENTE (JulioCampos)-Concedoapalavra América Latina. porque a integração latino-americana tambêm 
a V Ex• passa pelo Centro-Oeste, deve observar tambêm que Mato Grosso 

- o" SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-Pi Como Úcrer. Pro- - do Sul e Mato Grosso têm posições estratégicas quanto a essa inte
nuncia. o seguinte disa.Jrso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi- gração. Temos uma grande hidrovia utilizada por outros países da 
dente, sn. e Srs. Senadores, acabo de ouvir a proclamação do SC- América do Sul. e nós não a usamos. Usamo-la durante séculos e, 
nador Romeu Tuma e devo dizer que, naturalmente, S. Ex• assim nos últimos 50 anos, deixamos de usar essa importante hidrovia 
procedeu em função das rilzões qile expôs nas missivas dirigidas que é o rio Paraguai O Uruguai. a Argentina e o Paraguai a usam 
ao presidente regional e ao presidente nacional do partido ao qual muito bem. s6 agora começamos a usá-la. 
perfeDCia. Só me-resta manifestar a minha solidarietlade e, em que Também devemos lutar por outras bidrovias como Ara
pesem as observações do Senador Gilberto Miranda, dizer que as guaiafrocamins, oomo a Teles-Pires/Iuruena, como a hidrovia do 
portas do Partido da Frente Libernl encolllr.lm-se abertas para abri- Madeira, que são importantes par.l nós. 
gar o Senador Romeu Thma, até petque S. Ex•, quando promoveu O Centro-OeSte está mais próximo dos mercados intema
a proclamação aqui há poocos minutos, disse que era um bDernl cionais que o Sul do B=il. do que Santos, do queParanaguã. Es
por convicçãó. Como o nosso partido está defendendo amplamen- tamos muito mais próximos do mercado internacional, tanto do 
te as reformas:, todo o bojo de redução do Estado, pam entregar à mercado Asiático quanto dos Estados Unidos da América e da Eu~ 
sociedade tudo aquilo que não seja função do ~o Estado, _de- -~a. Apenas os nossos meios de comunicação estão obstruídos. 
sejo ratificar essas informações e deixar o partido inteiramente à Já temos uma estrada ligando Cuiabá ao Pacífico. Hoje já se 
disposição do nobre Senador Romeu Tuma que, pelo passado de vai de Cuiabá à Arica, no Chile, e ao Peru, por terra. Um trabalho 
luta, de glória. de traba.Ibo, de civilidade em favor do nosso País, .. pioneiro conseguido -quando éramos governador do Estado junta
realmente honra qualquer quadro partidário. "' mente com as forças políticas bolivianas. Mas esse tiabalho preci-

0 SR. PRESIDENTE (Jólio Campos)- Concedo a pala:vra sa ser apetfeiçoado,oomo o tmbalho dashidrovias. 
ao nobre Senador Carlos Bezena. O Setlbor Presidente da República, em sua fala hoje, disse 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mr. Prommcia o se- que é um ardoroso defensor das hidrovias, considerando ser fun
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e damental pano desenvolvimento do Brasil a preparação das hi
Srs. Senadores, acabamos de chegar de uma auc!iência com Sua drovias. Deixou isso muito claro na sua fala, o que tomcu-me 
Exoelência, o Senhor PreSidente da República, na qual estiveram muito feliz. 
presentes todos os Governadores do Centro-Oeste e a maior parte Sr. PreSiden.te, sry e Srs. Senadores, boje é um dia bist6rioo 
da bancada desta Região nO Senado e na Câmara. para a nossa Região, para o Centro-Oeste. lncotpoialDOS ao Cen-

Pela primeira vez na sua hist6ria política..,_ a nossa R~gião. o u-o::o~. porque são limítrofes ao nosso, que têm interesse cc
Centro-Oeste, esteve unida. O mai9r problema do Centro-Oeste - mn.llS conosco. os Estados de Rondônia e do Acre, o Estado dÕ 
o primo pobre da Repúbliéa; sempre despreStigiado, sempre preju- Tocantins e ainda BI3Sília. 
clicado -, foi a falta de unidade. Nunca houve conversações, mas, Assim, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, a nossa fala é 
desta vez., o Centro--Oeste conversou e CD.tregou, hoje, .ão Presi~- - para registrar esse acont.ecilnento. O SeDb.or Presidente Fernando 
te da República um documei:l.to de progçuna conmm de governo l:fem:ique Cardoso recebeu os documentos. Vai encaminhá-los aos 
para toda a Região. Ministros- para estudo, e S. Ex-s., ao lado dos Governadores, ao 

Esse progtama propõe ao Governo Federnl que desloque o lado da baneada do Cenlro-Oeste, haveriio de definii um progrnma 
eixo de desenvolvimento do Sudeste do Brasil, que já está incha- para o funno da nossa Região. - - -
do, cheio de favelas e de problemas sociais. Que se desloque a mi- - -Acredito ser importante um investimento na nossa Região, 
gr:ação interna para o Centro-Oesfe. mas num pro"gt'3IIli de desen- através de programas auto--sustentáveis; par-meio de -um programa 
volvimento racional, em que não se cometam oS erros praticados de desenvolvimento can cunho social forte, potque no Estado do 
no Sudeste do Brasil e em outras regiões, que provocaram o incha- Mato Grosso boje desenvolve-se o maior programa de reforma 
ço das cidades. . . . .. · agrária do Governo Federal, oom o maior volume de lem!S desa-

0 Centro-Oeste é a gr.mde solução para a crise btasileiza. Alia- propriadas do Cenlro-Oeste. Devemos racionalizar tudo isso para 
vés dele, o Brasil pode tomar-se o maior produtor mmdial de grãos- tnmsfoxmar a nossa Região e o BI3Sil para o futuro. 
como soja, mifuo, anoz, feijão- e de carne bovina, suína e avícola. . . _Eram essas as colocações, Sr. Presidente, que eu gostaria de 

Se o Brasil fizer esse investimento, será o detentor do mo- fazer. 
nop6Jio do romércio de alimentos do mundo nos próximos anos e !oduito obrigado. 
no milênio vindouro, porqile o Cellln>Oeste tem: COIIdições excep- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a palavra: o 
ciomis- que nenhuma região do mundo possui - para receber um nobre Senador Lauro Campos. 
progrnma dessa natureza. Temos a maior produtividade e a melhor O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF: Prommcia o seguinte 
qualidade na nossa produção. - discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr's. e SIS. Se-

O Senhor Presidente da República recebeu com bons olhos nadores, não poderia silenciar-me nesta data em que um plano há 
o nosso programa e relembrou, no seu discurso, a marcha"para o muito tempo unlido, a partir de um mícleo extemo que se tr.ms--
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plantou paza o Brasil, aqui cresceu albergado, alimentado, por um e equipamentos, aquelas máquinas, aqueles instrumentos de traba
processo de acumulação selvagem. - Ih<l' que, em 1785, foram queimados, sob o mando de D. Maria, a 

Entre 1890 e 1930, 32 milhões de imigçmtes dirigiram-se Louca. Três mil teares fOram incendiados; proibiu-se até mesmo a 
para os Estados Unidos da América. recebendo 17_0 acres do go- produção de artigos de ouro no Rio de Janeiro, na Bahia e em Mi
vemo norte-americano panl incentivar o processO m:igt'ãtõiiõ~- No- nas Gerais; destruiu-se o parque industrial nascente em 1785. E a 
venta por cento dos estados que compõem o middle west norte- Inglaterra. que nos destruíra em !785, agç::rra exporta máquinas e 
americano foram doados, em apenas 10 anos, entre 1900 e 1910. incentiva essa importaçãõ~ - -

Ao contrário, para o Brasil não vêm imigrantes estrangeiros O processo chamado de ''Primeiro Processo Brasileiro de 
e poucos vieram voluntariamente; os trabalhadores ~trangeiros Substituição de Importações" foi. na realidade. comandado pelos 
que para cá vierani foram õS negros arrancados da A:frica, para interesses do centro, pois tiveram que fazer a exportação das má
ocuparem os espaços abertos com o morticlnio da população indi- quinas, o que antes era negado pela Inglaterra por medo da con· 
gena aqui ex&ente. Em alguns pontos da América Latina não so- con:ência intemacional. 
brou um índio, [O.Ia.ID. todos sacrifiCados para que a produção de Todo esse esforço nacional, ou seja, dez mil quilômetros de 
álcool se desenvolvesse, como aconteceu em diversas ilhas do estradas, construídas durante o govemo de O .Pedro II e um surto 
nosso continente. industrial fantástico oconido em alguns pontos do Brasil, foi tt.u:lo 

Para aqui não viezam os imigrantes do norte, Ii.ettf õs- esco- desttuído a partir de 1900, quando o capitalismo cêntrlco, reto
ceses, que dirigixam·se para os Estados Unidos da América. Mas mando o seu nível antigo de produção, saindo da crise de 1873, 
a~ o capital excedente, que sobrava nos ~ Unidos e que precisou ocupar os mercados que já estavam sendo abastecidos 
ameaçava levar aquele país à uma crise semelhante àquela de 1929. pela indústria nacional. 

Em 1945, os professmes, os industriais, a cúpula norte- O que estou dizendo, portanto, é que esse movimentO se te-
americana que, desde 194~ muniam-se temerosos ~ que, com a pete nos anos 50, quando veni, para cá, o capital excedente, não 
redução advinda das compras feitas pelo Estado norte-americano porque tenhamos criado legislações fantasticamente estimulantes 
nos setores bélicos, a economia norte-americana voltaria a encon- o1.i pótque tenhamos cqnseguido fómmlas mágicas para atrair esse 
trar-se numa· situação caótica semeJhante ãquela oconida entre capital, através da CEP AL e dos nossos tecnocratas. Não. Como 
1929 e 1943. dizia naquela ocasião, aquele capital já estava com passagem com-

Em 1948, o setor de luxo, que é o dinamizador da economia pmda. N"ao era preciso oferecer inceD:fivos cambiais; nãó -era preci
capitalista e que encOntrou seu aliado no setor bélico e espacial. so oferecer reserva de mercados com preços extraordinariamente 
sofreu uma queda de 42% nQ volume de produção. Veio a GoCIIa elevados para que os carros, as geladeiras e depois os televisores 
da Coreia, e, com esse remédio keynesiano bélico, novamente se, ... viessem pata cá ser vendídos a preços astronômicos; não em preci
ativou a economia dos Estados Unidos da América. Mas. em _ soque o goveJllo fornecesse os incentivos fiscais que forneceu, 
1957, houve uma queda de 50% no setor de produção de cm:ros e tais colilo. a doação ae terrenos e todo contingente- de auxílios e 
duráveis, ficando claro e tnmspareDle pam todos aqueles que pen- estímulos que foram dados ao capital estrangeiro. 
savam e se preocupavam com. o destino dos Estados Unidos que Aquele dito nacionalismo dos anos 50 foi um nacionalismo 
era preciso transplantar capital E o capital norte-americ;ano, nes- equivocado, completamente diferente do mcioo.alismo que existiu 
ses setores, foi transplantado para a Argentina, para o M§xico. no séatlo passado. daquele capitalismo que aparece, surge com 
para o Brasil para o Canadá, para a Coreia do Sul, para a Africa cei1a virulência no govemo de Artur Bernardes, daquele capitalis-
do Sul e par.t a Europa. mo que caracterizou o Govemo de Getúlio V argas. 

Portanto, mais uma vez, repete-se um movimento 'P:le sem- Na década de 50 criçu-se uma: proteção, pela primeira vez 
pre acompanhou o processo de acumulação contraditório do capi- Da história econômica. do mundo, para que o capital estnmge~ 
tal e que já se manifeS~ p.o século passa9-o •• a.c;anetando verda- ,_.iesse para cá obter lucrOs fantásticos, uma remuneração extra.or
deiros tran.stomos à economia brasileira. transtomos estes cujo fui- dinária. E ao invés do nacionalismo brasileiro dos ãnos 50 prote
cro encontJ:ava-Se na economia cêntrica dominante. ger-se CODlia o capital estrangeiro, ele abriu as j>Ol1aS cada vez mais 

Para não nos alongannos m descrição desse movimento para a entr.t.da desse capital dominante, desse hóspede incômodo. 
global que preside o processo de acuiJllllação contraditório em es- Dessa verdadeira violenta.ção de uma economia atrasada, de 
cala. :mundial, basta lembrarmos que, até 1843, era proibida a ex- uma economia com uma renda per ca.pita muito baixa, com pro
porta.ção de máquinas por parte da Inglatetra.. A Inglaterra queria dutos de alto luxo, s6 poderia :resultar uma concentração selvagem 
ser a dona e se assenhorear de todos os benefícios decorrentes da de renda que foi o que assistimos como resultado desse processo.. 
revolução tecnol6gica, da revolução industrial iniciada em 1780. AI;) -Contrário daquilo que prometiam Celso Furtado e Pre
Portanto? era preciso uma licença prévia. Era dificílimo importar bisch, por exemplo, não bcuve um combate à -iDflação através da 
máquinas da Inglaterra. penetJ:ação do capital no campo e do aumento da oferta de produ-

Mas, em 1847, vai se io.stamar na ilha britânica uma crise tos agrícolas. Ao -contrário, a inflação se exacerbou. Cada vez que 
que é, evidentemente, a crise de um pais que não encofitia riiais o capital estrangeiro se aliava ao capital nacional e ao capital esta
dentro de suas fronteirns_estreitas o m~pam v.erii:lér máqui- tal aparecia a necessidade de redução de salário pata aumentar a 
nas? para vender meios de produção. Os empresários-~m:gleses já massa de lucro necessária para inigãr esse capital acumulado 
não eram mais capazes de comptar aquela capacidade produtiva, numa taxa superior àquela que se verificou no Japão nos últimos 
que cresceu Da InglateJJ:a quatro vezes mais no século passado do 100 anos. 
que o crescimento apresentado pelos setores de bens fma.is, de A partir daí verificamos que, ao -invés da estabilidade políti-
meios de consumo. ca e da democracia estabilizada como prometeram os ''cepa.linos'', 

Portanto, esse vertig:íD.oso cresCiinento iildiistiial_ü;i_glês fez entre eles se inclUía na oCasião Femand.O Heririq1ie CardOso,-esSa 
com que a Inglaterra fosse obrigada a fazer aquilo que ela antes siruação exigiu a presença de um estado totalitário, do estado mili
proibia: exportar máquinas. . - - tar capaz de segurar o paciente Bxasil a fim de que ele sofresse a 

E, no Brasil, em 1844, a Lei Alfandegária Alves .Branco anesteSia. anestesia de sua consciência, de suas forças vitais, para 
concede os estín:rulos e incentivos paxa a importãçãó de máquinas que fosse reduzido o salário da base, fossem reduzidas as disponi-
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bilidades orçamentárias destinadas à Educação, à Saúde e à prote
ção da vida, dirigindo todo o capital para São Paulo e para os cen
tros de concentração nacionaL 

Tal como se faz hoje, diziam que o capital esttaDgeiro a en
trar seria portador de alta tecnologia. O que desejo é enfatizar que 
atuaJmente no& encontramos Dllma situação bastaDte parecida com 
a OCOirida em 1950, cujas conseqüências oofustas e aDti-Sociais 
perdunun até hoje. 

Tais CODSe<JÜências não foram amenizadas nem mesmo 
agora, quando nova fase se inicia e fotÇa a altemção da Constitui
ção. estjmnlando a entrada do capital estr.mgeiro e abrindo Dichos 
para que ele aqui penetre, retir.mdo qualquer privilégio do sofrido 
capital nacional, que conseguiu sobreviver como auxiliar, como 
secundirio, como fomecedor de peças e equipamentos, alocado 
em médias e pequenas empresas. 

Verificamos que, de novo. repete--se o mesmo erro dos anos 
50, dando-se a impressão de que os ''atrasados" não querem.a nova 
tecnologia que se dirigiria pa13. o Brasil com o capital estiangeiro. . - --. - ---

"Shell aceita assis...,cia técnica da -Pettobrás para 
pesquisa na foz do Amamnas. 

A Shell aceitw a oferta de assistência técnica da 
Petrobrás, que colocar.i seus técnicos à disposiçllo da 
multinacional nas pesquisas que ela vem fazendo na Foz 
do Amazonas (área de risco)." 

desprezível que promoveo rnpidamente a gr.mdeza econômica do 
capitalismo japonês, mediante a Oigal!Í2llÇãi. sindical, que defen
dia as reivindicações dos trabalhadores? e a participação :tia direção 
das empresas. como ocorreu em 1946. Nesse ano. os Estados Uni
dos incentivaram a reforma agrária no Japão. não para-dividir.ter
ras, porque lá a propriedede fundi&ia média é de 8 mil metros 
quadiados apenas, mas porque 25% da mã<>de-obra em assalaria
da, o que cootrariava os princípios norte-americanOs. Os Estados 
Unidos estavam acostumados a ver a atividade agócola ser desem
penhada pela família e não pelo trabalho assalariado Julgaram. as
sim que 25% de trabalho assalariado na agricultura japonesa em 
demais. Então, resolveram promover uma reforma agrária parare
duzir o trabalho assalariado nesse importante setor da atividade 
econômica. Foi o aumento de salários que obrigoo o Japão e todos 
os países capitalistas onde isso se veri.ficou, como a AI~ a 
investir em t.ecoologia. Com o aumento de salário, eta preciso 
substituir a mão-de-obra, esse fator caro, por fator mais eficiente. 
Aí surgjiam as inovações tecnológicas que são contimmnente in

~ jetadas na economia dos grandes paises, onde os saJários consti
tuem item muito elevado no Cllsto da produção. 

No Brasil, os salários f= ad!atados pela elite, que Dão 
ccmhece e não tem a experiência histórica das outtas fOI:Illa:S de de
senvolvimento capitalista. Os capital.istas brasileiros fotam. incapa
zes de reconhecer os cami.Dhos que deveriam trilhar paza constituir 
um capitalismo aceitáveL Preferiram um capit3Usmo selvagem. e o 

Os americanos, que pesquisam petróleo no Brasil desde os resnltado foi o achatamento sa!ariai que se verificou desde !959. 
tempos de Sargeant, no século passado,~ ~gW:mm desco- Então, os capitalistas bzasileüus puderam deixar de investir em 
brir aqui uma gota de petxóleo. Quando. no Govemo Geisel, foram inovações tecnol6gicas caras, preferindo investir seU diDheiro mim 
abertas as áreas de pesquisa para o capital estrangeiro. como aca-:.... fato: barato. _oo .se~ na mã~de-obra aviltada. ;Portanto, se tivesse 
bamos: de ler em notícia publicada no Jornal do Brasil em 6/sns. havtdo um smdicalismo maiS farte, ao contrário de --·· como fo. 
a Shell quis valer -se da técnica da Petrobrás e per isso a co.nlm- ram chamados aqui hoje. ne~ plenário, os trabalhadores que rei
teu. Imaginem como hoje 4: Shell e as outras cincq_ iimis irão pre:- vindicam o direito sa~ à sua S?breviv~; se, ao invés de se
cisar da técnica que a Petrobrás tem na pesquisa em águas profun- rem chamados de ·--. tJ.vessem SI<Io respeitados os trabalbadores: 
das e em diversos seiores em que encabeça a tecnologia mundial. brasil~iro~ e ~s ao processo ~tivo~ _nãO COJ!!O_ ~m 

Portanto. não é verdade que precisamos de mais capital es- apêndice mcômodo. nao como um resqmcto de e_scmvos submis
trangeiro, nem que esse capital. como se dizia nos anos 50, irá sos. mas como seres humanos capazes de oferecer a ~a contribui
quebrar o circulo vicioso da pobreza e trazer tecnologia nova. É ção ao processo de crescimento e de soetgllimemo de uma Nação ver
mdo mentita. A Hist6ria do Brnsil provou que não enmi v~i- dadcirnmente ampla e sólida, 1eriamos hoje um Brasil muito difereote. 
ras aquelas promessas, que a tecnologia não se transplantou com o Quando o Governo se lembra dos tmbalhadores, é para apli~ 
capital Ela permaneCeu n,a centro-onde a indJJ,stria de pesquisa e car-Ibes., em nome de qualquer ~ípio falso. o _arrocho salarial. 
desenvolvimento - R & D - research and deveJopmeut - de,.. Uma hora, para promova o crescnnento econôiiiico. para fazer o 
senvolve-se coin recursos dos quais 68% são fmanciados pelo Go. bolo crescer. E esse bolo:.envenenado cresceu_ e. agora, mudaram 
vemo dos Estados Unidos. de desculpa: se aumentarmos o salário,. a Pievidência quebra; se 

V amos abrir nossa economia ao capital e3ttangciro. En- aumentarmos: o salário, a inflação volta. . 
quanto isso a United States Steel confirmou ao noS&O conespon- - E. assim. o Governo vai-se contaminando por uma crise de 
dente em Washington, Antônio Pimenta Neves. ter solicitado ao descrédito, de falta de legitimação. E_ agora. quando o capitalismo 
Governo brasileiro um_ ftnanciamenlo de US$1 bilh3o para participar apresenta sinais óbvios de uma crise que se aprofunda e se clescon
do Projeto Ca!ajás (Ga.eta-Meramtil, 11 de novembro de 1976). trela, o Japão está, neste mês, dando sinais evidentes de que Dão 

Em vez da entra~_ de ~pifcal ~eiro. o que vemos é o pode mais continuar a encontrar no ~ norte-americano e-no 
fornecimento pela América Latina de capital líquido para os países mercado comum europeu os mercados para o excedeDte de sua 
que aqui moDlaram. vãrias formas de exploração da economia. V e- produção de carros. computadores. FAX. telefones celulares etc. 
mos o capital produtivo explor.idor, que aqui usa e abusa da redu· O Brasil sempre foi exportador liquido de riqueza, teve sal
ção dos salários dos trabalhadores. Enquanto isso, sabemos, por do na sna balança comerciaL Quem vendo mais do que compra de
exemplo, que o salário míD.imo na França este m_~ é~ US$1.200. Veria seú~iOOor dos outros países. mas as relações de dominação. 
mas que o Govemo já promete elevá-lo para US$!.700. que Fernando Henrique Cardoso chamava de imperialistas até há 

Sabemos também que a reoda per capita no Japão é de pouco tempo, essas relações imperialistas de dominação transfor
US$33 mil. Desde 1945, a grande força dinamjzadom. da econo- mam um país- que deveria ser credor porque exporta. vende mais 
mia japonesa foi, sem dúvida nenhuma, as orgaoizações sindicais, do que compra, que deveria ter um saldo a receber em dinheiro e 
as orgaDizações dos trabalhadores. que promoveram as _greves. Os ser ~or dos outros países- em devedor permanente. Com ex ce
trabalhadores, movidos por ideais socialistas desde 1915, coosegui· ção dos anos 70 do século passado e deste século, o Brasil conse
ramocuparSO%dascátedrasde~noJapãoapartir-de 1946. guiu, graças ao endividamento extemo fantasticamente elevado, 

No Biasil dirigem apodos aos trabalhadores. que.são apeli- inipoitar mais do que exportar. alavancada essa importação pela 
dados de--· desprezível. Gostaria de Iembxar que foi essa·-- crescentedívidaextemaquenossufocouapanirde 1982. 
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O Japão, não. Agiu como se tivesse sido obrigado a inven
tara alquimia. a transformar suas matérias-primas, escassas e im
portadas, em minim=adorias- :l.jiniatm:izau a p<OOuçãl> e vende 
plástico e <hips a preço de ouro. E uma ve<dadeir.l alquimia o que 
o Japão conseguiu para oõter superávit "" balança cometcia!. Ao 
mesmo tempo, couseguiu montar, eulle O& quinze, cinco maiOies 
baocos do mundo, por ser, portaoto, credor e não devedo< do "'"" 
do mundo. 

O Japão conseguiu, tal como acooteceoJ com a Alemanha de 
Hitler, quebrar as duas relações de dominação como as que pesam 
sobte o Brasil Hitler couseguiu b:mlsfoanar as exportaçiles ale
mãs, feitas em gr.mdc escala para pagar a dfvida de gucna imposta 
à Alemauba pelo Txatado de Venalhes. Em o seu oposto, a A!e
mauba valorizou o maiCO e se tt:msfomiOO DDm gnmde impa:1a
dor líquido de riqu<=. 

Mauriee Herbert Dobb propõe que, ao inv&; de se chamar 
déficit "" balança comercial, c:llam>-se superávit de impa:1açiles o 
resultado líqoido dessas n::Iações jntmJaciona;s de c:omélclo. 

· Nós somos esvaldos sec:ulaimmte pelo excesso de exporta
ções sobre as uossas importações. Ao mesmo tempo, ao· invés de 
sermos credores, somos deveda:u da bmca internaciooal, que. 

por meio de joint veotures. é que estão sendo o alvo da atttbição e 
da cobiça das indústrias .-ng<iras. 

Justamente aquelas indústrias nacionais, como a Petrobrás, 
que constitui um exemplo de eficiência, produtividade e lucrativi
dade, e a Companhia Vale do Rio Doce, que o capila! estr.mgeiro, 
agcn, pretende apropriar-se, já que o resto é deles há muito tem
po: 100% da indústria automobilística e 80% da indústria famla
C49otica. 

E eles cootrolam, há !IIlitot=po, 38% do subsolo bnsileiro-
. Diz o Caderno de Economia do jomal A Folha de S. Paulo, 

de 14 de abril de 1987: 

O dheilo de exploração e pesquisa do subsolo 
bctsileiro já é exercido, em ta:moo "'lativos, por gcmdes 
grupos inlemociooais de nriuexação Com 473 empresas, 
os grupos estrangeiros t&n dheito& sobte 38,1% de uma 
extensão equivalento a 1.053.402 quiiõmetros quadxa
dos, """"' de 12% do teuitório, eoquauto 1.643 empre
sas uaciooaís de capital 'privado respondem por 35% e as 
estatais federais e estaduais, em mímero de 142, com 
26,9% daquele totaL. 

desde a doelaiação da independência, nos afoga com uma divida A mru ver, não podem reclamar. Houve aqui oo BI2Sil um 
="'· · uacjoooljsmo proloc:ÍOlÜSbl. scmelbaute àquele que os Estados 

Agora;. assistimos a um novo ato desse processo que se de- Unidos sempre US8I3ID. e qUe :mfOIÇ31'3lD. como lembm o GeDel2l 
semola com tanto sacrificio para as JlOPIIlaç<les periféricas do Sapa, oo jomal TribUDa da Imp......., de 5 de junho de 1995: 
mundo. 0 capital Veio para cá DO& aDCS 50 DOS selares de poola, de P,.."'" não inDt=m OS 3TIICOjamos quando desde 1932 roa
automóveis, de eletrodomésticos, o que nos obrigou a cooceotr.or a tamo Ameriam BuyingAct para defender suas~ uacicmis? 
renda para aiar o mereado para essa produção. Rapidamente, ,.,_ O naciooalismo dos Estados Unidos, que hoje vemos fun
cotdamos que ttis indústrias automobilísticas que viemm ~ cá • ciaoar em coollito com a economia japcuesa, data do século pas
uos anos 50 forun embora nos ancs 60, potqOe o moteado lDierDa sacio. O Genexal Ulysses Simpson Gtau!, ex-Presidente dos Esta
bctsileiro não c:ompo<tava aquela escala de produção. dos Unidos, dizia ao Imperador Meiji- que D10<l'eu em 1912 e foi 

Mas, a dm:as peoas, com o saaificio das bases da poplla- o I<Sp<lllSável pela Restamação Meiji, em 1868, no Japão- que,.,_ 
ção, dos mais pobres, dos m:uginaHzados, criou-se um moteado de petiu esse msimnmuto daxaute toda sua vida: "Nós não devemos 
10% da população qile aufere as benesses dessa indtlstria de luxo. jamais """"""" a ~ extemos. Se o fizelmos devemos 
O capital-gado DCSSC$ sctoo:s não é uaciooal, é capital.-n- pagli-Ios na v&;pexa de seu vmcimento. 
geiro supetp<t:tegido pela o:oo ,,;, nacioml, pelo Estado bnsileiro- ·-O exemplo do Egito e da Espanha devem estar sempre ~ 

Antalmente, oJapãopteeisa de novos mcn::ados pam a sua sentes na nossa memória, dizia Ulysses SimpsonGrant ao Impera
produção miniaturizada, promovmdo uma veuladeiia alcpimia ckr Meiji. Tr.lta-se de dois países que perdern.m tudo, inclusive a 
modema, tt:msfomtmdo matérias-(rinas, que DOS pagam a poeços sua sobernnia devido à divida ex tema. O BI2Sil soma a divida ex
aviltados. em produtos que vende~ a pn:ço de ouro. Precisam de tema à dívida inema; sana a peseuça. de uma ammJlaçio selva: 
mercado para a p<OOução que aesceu na Alemauba e nos Estados gema esta iucômcda presença dessa hóspede que aqui veio ocupaa
Unidos. Já não-podem mais fazer aquilo que fimcun no oolro ato espaços e que não sacia a sua fome de oovos. Isso o Presidenle 
do processo, não podem mais tr.msplaotar capila! paxa a periferia Femmdo Heurique Caxdoso já sabia. SDll Excel8ncia escrevera 
porque já temos capilal excessivo. Aqueles que hoje cJi2lcm que as que aistcm duas tendências :ocssas relações de dominação estran
mudanças na Constituição são de novo pam atnúr capital estlan- geiia.: uma pam ocupar IDCICados novos e a outm as fontes de ma
geiro veão que isso é uma balela. não plSSa ~uma.~ IDCD1ÍI:a. . térias-prima:s. Sua Excelência sabia disso, porque esaeveu essas 

Como é qae o Iapão9 os Estados.Uni.dos, a Ale::rmmha ao palavras.Porta.IXo.estáajudandonoprocesso. 
qualquec um dos advaueed copitalisl coaátrio:s poderiam IIaDs- Na década de 50, houve aquilo que Femando Henrique Car
plau!ar capital de oovo paxa o Brasil ou para a Aigenlina, para doso dJamoo de antiestado den!m do Estado uacioual; se capital é 
produzir aqui carros, produtos de luxo, telefooes celulares, compu- poder, o capital estr.mgeiro quaodo vem, obviamente, lra:z CODSÍgo 
tado<os? Paxa vender para quem? Paxa coocom:r com as ItlCl1:ado- o poder estr.mgeiro sobte o poder naciODal, potqOe capital é poder 
rias produzidas no Japão, na Alemanha e nos &ta.dos Unidos? sobre coisas e pessou. 

O que verificamos é que não vini capital desta v= Nem OSr.EduardoSap&ey-Pemrlle-meV.Ex• um aparte? 
para podiremp<éstimos ao Govemo brasileiro, como ocomu mm O SR.LAURO CAMPOS- Ouço V. Ex' comi""= 
outro ato desse dr.um: Seria louco o capital estr.mgcito que viesse O Sr. Eduardo Sapliey - Smadcr Laoro Campos. sinto-
para cá lDOlllar indústrias c:cnc:a:rent<s com ele pnJprio em Detroit me feliz por ta: a opodUDidade de <Xllllar, na Bancada do Partido 
oo em Tóquio. · dos Txahalhador:<s, com a peesença de uma pessoa como V. Ex", 

Pottauto, é falsa a promessa ~Jes que afumam que esse que é um exímio profemr, pesquisado< e OOIIbeecdcr da hlst6cia 
capital viria. para cá. A não ser? talvez, pom ocupar, com moedas COJDC'lmica do nosso País e cJ,os povos e que vem dando uma c:cn-
pod...a, os ni<:hos que per • o i a i i ÍiDme$ à iulrockição e à 00- trlbuição ião relevante a esta Casa. Ainda -...., qwmdo, m ...,. 
minação do capital es1I:uigeiro. uião de nossa Bancada, V. Ex' exteruava aiguus dos cooceitos e 

No famoso tripé que se c:oustifuiu na década de 50,_ as em-~ que hoje coloca da tribuna do SeDado, fiquei peu
presas .....,;,, aquelas que não se aliatam ao capital estJ:mgeiro saudo oomo selá hupo<taote a sua <Xlllln"boição em cada uma das 
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decisões que temos pela frente. AgOia, por exemplo, estamos deci
dindo sobre o que fazer com a Petrobrás. com o gás, cem a cabota
gem. com o conceito de empresa nacional e de empresa intemacio
nal. Em verdade, só à Jnz do profundo conhecimento, é que pode
remos tomar decisões mais acertadas. Também é importante o pa
r.tlelo que V. Ex' faz mlativamente às .:eflexões do aluai Presiden
te da República Fernando Henrique Cardoso expostas em seus di
versos livros; refitO-me,. particulano.ente, à análise que S. Ex• fez 
sobre a Escmvidão oo BiaSil, sobre a Teoria da Independência, so
bre a Na~u>:eza do Capitalismo. Semdor Lauro Campos, confOime 
V. Ex' DlD5tta, o Presidente Femando Henrique Canloso ali soobe 
compreender as IliZões pelas quais, por exemplo, o capilal inglês, a 

Hoje, o""""' dinheiro é o jióprio dólar, e nós nos orgulha
mos disso. Que orgulho é esse? Como conseguirnm fazer o I!J:asil 
e os brasileiros se orgulhamn de ter um dinheiro que se à:tama 
>:ealmente dólar? 

Naqueles anos 50 Juscelino Kubitschek nmdou a História 
do BI3Sil. Aqueles principias zw:iooaiistas que herdamos do sécu
lo passado, que não fomm enforcadas com Tndcntes, não fOI3lll 
esquartejados com Tiradentes, esses princípios de independéncia e 
de ombridade estilo p.:esentesem vários governos. 

O SR. PRESIDENI'E (Levy Dias)- V. Ex' dispõe de um 
minuto para encerrar seu pronnncimrmro. 

certa allma, contril:uiu por seus pxóprios inte,..., pua que aqui O SR. LAURO CAMPOS - Mas o capilal estc!JJ8eiro en-
fosse extinta a escravidão. Uma pessoa que pôde estudar e com- troo de roldão nos anos 50, sendo que naquela ocasião o Govemo 
prcender isso em profundidade tem agora muito maior respon- Kubitschek foi o primeiro da ant:ina.ção brasileir:a.. Mas aquele foi 
sabilidade.. até potqUC foram muitos os seus alunos, muitos um govemo inconsciente. A dose que agora se repete neste ato fi-
aqueles que estudm:am. em seus JhTOS e têm a esperança ~e que na! é a instalação de uma antinação dentro da Nação bwilcim, 
o Presidente Femando Henrique esteja com a sua lucidez no esta conscientemente pteSidida p01' aqueles que ocupam o poder e 
mais alto nível. Seria de· se espe= isso. Aqui fn:amos peusan- qu=m cleseoostitucionalizar, dese-gar brasileiros. 
do que forças sio essas que conseguem cercar O Presidente Fer- Vejam estas maDCb.etes: ''Climco. agtadece FHC por empre-
nando Henrique Cardoso a ponto de parecer estar ele se distan- gar 20 mil americanos11 - esta da Trilxma da Imprensa. Outta.: 
ciando daquilo que poderia ser visto como o seu camiDho nato- ''Multis prometem investir em São Paulo US$4bilhões.'' Aqui. tra-
ml. Estava lendo algrimas das pãgiuas do pronunciamento que ta-se doo empregos criados a1mvés do Sivam. que mereceu o agm-
V. Ex• me elicaminhou hoje e gostaria de reafirmar que vou, se decimento de Clinton. · 
me permite V. Ex•, escrever uma carta ao Presidente Fernando Então, 0 que vemos. realmente, é um processo que, não-po-
Henrique Cardoso, dizendo como considero importante que dendo =!ver o problema do desemjxego de 820 milhões de pos
Sua Exceléncia. pano sua própria "'flexão, leia o pronuncia- soas, gemdo pela robotização, gemdo pela ~<:enologia VotliZ, agom 
mento tio bem e~bomdo que V. Ex• fez há poucos dias no Se- preteiJde fechar os nossos empregos periféricos para criar empre-
nado Federal. . . ~- gos no centro, nos paises capitalistas avançados. 

. Espero qu~ contnõua para ~e lhe acenda uma ~ a maJS. Este é, portanto. um:processo em que se afirma a antinação 
Imagino que sentimento tet:i o ~dente_ F~ Hennque Car- dentro da Nação. Infelizmmte, o Govemo alUai, ao contzário da
doso ao vec um de seus IllaiS próximos ~ aqw no ~ Fe- ele dos anos 50, tem a consciéncia -•-· do canlter deliluOSo do 
dera!. aquele que lhe está quenmdo dar a maJor_ snstentaçao poss.i- qu . ya.ua. 

vel, adjetivar como .:.._ trabalhadores que v&n aqUi com a vootade ato que~~ .... ..:~.... .dent 
de acomponhar uma decisão tão importante como o destino da Pe- .Muito~ • ._...., Sr. Presi e. 
trobtás. Claro que o Partido dos Tnbalhndores procurou acalmar 
aqueles que tanto queriam chegar às galerias. Houve ali um inci
dente, que nio estamos aplaudindo. Apenas estamos dispostos a 
compreender as IliZões que movezam os tmbalhadores a ~
rem a perta do CongP:sso,._ Viemm de tão )onge. porque queriam 
a:;s;stir à sessão. Gt-aças, ri:pito. à inteimediação do nosso L!der na 
Câmara JaqueS Wagner, o Presidente Luiz Edwudo Ma8aJbães 
pemlitiu, numa atitude de bom senso, que as galerias fossem ocu
padas no limite da sua capacidade. Agaa, eles estão assistindo à 

. importante decisão que se vai tomar. São trabalhadgres dignos, 
como quaisquer outros cidadãos deste País. Apenas estavam 
angustiados diante da dificuldade que se ~rpwili_a para que 
assistissem à importante .decisão que o Cong=so Nackml está 
per tomar. 

O SR. LAURO CAMPOS - Recebo e incorporo ao meu 
disc=o as palavras ilnminadas de V. Ex'. São pa1avias que vém 
acolchoadas com o carinho de quem sabe ap>:eeiar o valar da lin
guagem; de quem sabe que a ~S""' e o trabalbo são consti
mintes do =humano; de quem sabe respeitar, de um lado, o 1m
bolho em suas várias manifestações e, de outro, a exp.:essão da lin
guagem. que V. Ex• cultua e expressa com tanta proficiência. 

Para terminar, gostaria de dizer que, nas anos 50, hoave no 
I!J:asil nma manifestação clara daquilo que Fetnando Henrique 
Cardoso chamou de antiestado nacional. 

Quando o Bmsi1 abriu as portas e estimnlou a entmda do 
capilal, obviamente o Estado alioo-sé ao poder do dúlhe.iro_ estcm
geiro e foi dominado por ele. 

DOCUMENTO :A QUE SE REFERE O SR. IAU
RO CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Aos excelentfssimos senhores deputados c seoado:res 

DESINFORt..iA,çÃ9 E CO~NCIA 
OUMA..FEETRAIÇAO 

Andrada Serpa 

Problema da maiO< gravidade está sendo transferido pano as 
futuras gernções brasileims e para n6s mesmos,. na votação das 
emendas Iiberticid:!s prq>ostas aos senhores congressistas pelo se
nha presidente FHC. Em ''tempo recon:ie'~. como prometeu ao 
''amigo" Clinton, vão sendo aprovadas as quebras dos monopólios, 
a dife.:enciaçio entre empresa nacicual e eslmngeiia. o controle 
absoloto de nossas riquezas minerais pelo estrangeiro, o uso e abu
so dos países rioos na navegação de odxtagem e no gás c=matizado 

Lutas de .quase 70 aoos, ~ e dos que jã se facun desde 
1927 na refama coostitnciooaJ do Presidente Bematdes, vão !iiOldo 
PJS'ergadas ~~ ':iágmhoo'.'pa:raseniodizel'o ''Oba! Oba!". 

Evidentemente, fica jp:stamada a grave qncst:ão da legitimi~ 
dade do Poder· face à aparência e legalidade. GuilhCime H= 
em livro clássico, estudou o assunto com profundidade. O cami-
nho da ilegitimidade não tem volta~ No nosso caso, a inexperiência 
dos chefes militares, antevista em ~b~ dos minis-
tros da Mamiba c Aeronáutica e na · .. r • o pOlicial do Exér-

' . 
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cito nas favelas e nas xcfmarias, ao fazer os pobres e os trabalha
dores olharem-no com descoof13D.ça, pode levar o Brasil· à ''fuji.
morização", com o próprio presidente FHC. 

No ootro extiemo, quando os militares. o úhim.o baluarte do 
amor à. Pátria, se capa.citarem do que vai ocor:rendo: o caminho da 
perda da soberurla e da intogridade dela, a perda da identidade 
culiUiai do BrasiL certamento teremos novo colapso instituciooal, 
que não intetessa a n.e:rili.um patriota lmtsilciro seja qual for o seu 
credo. ideologia. cor da pele, classe social, profissão oo asccondêncja_ 

Os militares zossentidos e cabisbab:.os pelo desgasto de 20 
anos do poder, baixos vencituentos e pelas provocações diãrias, 
com origem no pr6prio govemo, e por ele estimuladas, não dese
jamneDhuma destas altemativas infaustas que tr.uão novos sacrifí
cios ao sangrado e ressangrado povo brasileiro. O observador par
cial e canto do cmso das emendas no Congresso flCa na dúvida en
tre a desinfon:na.ção, o egoísmo, o imediatismo de vantagens COll

cedidas pelo govemo e o próprio conhecimento de causa alicerça
do pela má-fé e a lr.lição. 

Em primeiro blgar, ocultam e ímgem Dão existir o que salta 
aos olhos do mundo: a pressão das nações ricas sobre a única na
ção viável do Terceiro Mmdo na conjuntuia e capaz de capitaneá
lo-o BrasiL 

A vantagem dos países tropicais e pobres é a energia da 
biomassa, álcool e óleos vegetais,. único substitutivo válido do pe
tróleo indicado ao Mundo pelo BrasiL Por decisão políti~ o Bra
sil não precisaria itupcrtar uma única gota de petróleo. O Proál
eoo~ descenttalizado pelas faundas em pequenas destilarias. não 
somente tomará inútil essa importação como det.enninará o reflu
xo das populações polxes das grandes cidades par.t o campo, a 
acumulação de capitais no interior do Brasil, significando tudo re
fonna agrária paciÍICa. 

Só os cegos não vêem o risco da descoberta de grandes len~ 
ç6is petrolíferos n<> BrasiL A Guerra do Gulfo nada significou 
par.t o presidento FHC? Ignora que a América do Norte só tom pe
tróleo para os próximos sete anos? N"ao percebeU o aguçamento 
das pressões sobre o Btasil se esta descoberta OCOit'CI'? Por que 
abrir o monopólio de nossas reservas estratégicas quando há solu~ 
ção btasileira atual do álcool e dos óleos vegetais, já tostada e 
comprovada, poupaDdo-nos cinco bilbões de dólares anuais de im
portação do petr6leo? Por que suà excelência quei' abrir as comu~ 
nicações a empresas poderosas, do porte da ATI americana, de 
competição itupossível pela Telebris, o que detemriilar.í a deslrui
ção do nosso sistema de comuriicações em menos de um ano? Por 
que proelama que precisamos de 35 bilbões de dólares de investi
mimos? sem cjue boovCsse nenhum planejamenio préVio. quando 
já dispomos de 24 bilbões & dólares do sistoma Telebrás-Embta
tel pai3. ser investidos nesses pOOximOs quatrO anos? 

O governo do presidente fHC não tem wmptouússo com a 
Pátria brasileira- é servil e subserviente ao estrangeiro, sobretudo 
ao majs interessado em inviabilizar o Brasil: essa única supexpo
tência, todavia, império decadente? a América do Norte. 0 histo- P~ que entregar o ''í.detmignon"- telefonia c:_Iular, bandas 
riader do fulllro, ao co_.lsar os jornais e as deelatações dos bo- de saté?tos etc - à A TI. quando. ~ a """:' pocçao ren~ o 
mens do govemo e da poderosa mídia que eles estabeleceram na nosso Sistema supre o que é deficitário: telefoma às pequenas Cicia
imprensa no rádio e na televisão ficará atônito ao verificar quao:·· .. de&. orelhões ao povo e a maiDltenção das comunicações com a 
poucos.~ an1o pi3ZO. en~ todos por todo 0 tempo. Atri- Amazônia e o ~~Oeste?_Por que deixar a7ele~ fi~ com 
bui:cio a responsabilidade m.aicx i classe média _ profiSSionais li- os encargos deficitário:-pe~ a renda desse 'fllet ~ '? Pc:r 
berais, funcionários. militares,. metaltllgicos cúp1las sindicâis e que enganar o povo, nao lhe dizendo claramente que nao tem :maJ.s 
estudantes _ só preocupada com as dificul~ do dia-a-dia, 05 te:efone em razão da sua ~breza, ~to da conpuls~va concentra
baixos salários, a ''lei de qérson" e esquecida de que ascendeu e se çao de renda em pou_cas maos, continu~ no ~ governo 
educru com a concellll:ação de renda e 0 sacrificio do povo blasi- FHC? ~or que fmge •gn"?" que, ~ologi~, equ~~IDS 
leiro. Perdeu a noção de pátria brasileimao deixar-se enganar pela provementes de co~"!''as ~~gemas dife:__entes preJ.I~O a 
desinformação da uúdia, que a aliena e a faz, omissa em relação à ~·a manu~çao e e:oguao ~os ~lllpamen!DS de .mter
entrega e venda do Brasil ao estrangeiro à face dos seus ollios. faces · Por que IJaO recóDhecer que JamatS houve mcnop6Iio ab-

. . . • . _ • _ soluto de minérios, senão a única reStiição de que 51% do capital 
Modemidade, glo~ -etc., são s~Ie~ flatu~ voa.s votante permanecesse em mãos bplsilefras? Pcx que engamr o 

para _enganar ~ to~ desinf~ La Fontaine já .exP.li~va 0 povo falando em aumen~ o faturamento da produção mineral 
~~to do leao com o conlell'O e os nossos pus diziam da com ajuda do capital est:Cmgeiro, quando é :verdade :reconhecida 
eonVIVênCia da panela de feno com a panela de bano. de todos a ituposição do preço vil das exportações dos países po>-

Entregar o Brasil ao estnmgeiro e aos oligopólios priyados bres? Por que omitir que minério não dá duas safras, razão pela 
não vai resolver o problema da dívida social, pois as grandes qual o Canadá e a Austrália estabelecernm leis rigorosas? Pqr que 
empresas que comandam a política ViSam· exclusivamente ao esquecer que o minério de manganês de Minas Gerais está em ex
lucro, obtido pelo aumento da automação e informatização ge- tinção pelas exportações desordenadas,. o que, no futuro, encarece
radoras do desemprego crônico. O capital estrangeiro nunca foi rá o preço do transporte de Umcum. ou de Carajás? Por que escon
impedido de entrar no Brasil. Em 1993 entraram 28 bilbões de der do povo brasileiro que as nações ricas, com exeeção da Ingla-
d6lares. No ano passado, mais de 30 bilhões de dólares, simples terra, não privatizaiam as suas ccmuriicações? Poc que não lhe di-
eapitais especulativos. Desses, apenas 2 bilbões lei:iampeniianeci- zerque todo nsuldos EUA é seiVido por poderosa. companhia es
do no Brasil. O povo brasileiro pagou e coninua pagando com a tatal de eletricidade? Por que não Jhe explicar que não há monopó
mágica dos economistas de FHC, dando tempo ao l1i:i.i1istro da Fa- lio do petróleo nas nações ric:as uma vez que elas não têm petr6-
zeuda. Ieo? Por que omitir que a Petrobrá.s, em 40 anos~ investiu 80 bilb().:. 

O bem econ8mico mais precinso que possuituos é o nosso 
mercado intemo. Jamais nenhum país entregou ao estrangeiro esse 
mexcado. São necessários, boje, = de 80 mil dólares par.t, in
vestido~ gerarem. um emprego industriaL Com. esse projeto anti
brasileiro em disalssão.; o presidente FHC obterá inveStimentos 
parn indústrias polui.doo!s e torá entregado o palrimllnio póblico à 
custa de nada nos setores essenciais de eletrici~ petróleo, mi-
nério e coillllllÍCações. . · . . · · · 

es de dólares no Brasil e poupou a importação de 100 bilhões de 
dólares depois da crise do petróleo, quando todas as multinacio
nais na total existência delas só investiram no Brasil 72 bilhões de 
dólares? 

Por que para destruir as empresas estatais os"tíltiD:Ws goVer
nos brasileiros criaram e criam todas as dificuldades pam o nmmal 
fimcionametlto delas e as vilipendiam peiliille o povo brasileiro? 
Ao invés, por qué não fazem conl!atos de gestão que pennitam às 
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nossas e:mpresas estatais, orgulho do pavo.brasileiro, competirem, encalhados; o fechamento de apuxjrnadamente dois mil postos de ... 
em igualdade de coodições, com o setorprivado? Por que não imi- trabalho na indústria paulista., apenas na primeira semana de maio; 
tar os ameôcanos. quando desde 1932 crim::am. o American cada vez maicx uúmero de empresas utilizam o preocupante expe
Buyiug Ac:t para defender as suas emp<eSU naciouais? Por que dieme de férias cole1ivas ~ das sucessivas demissões; 
não dizer ao povo brasileiro que empzesa nacional na Am6rica do emp!<Sários de Blllsllia ameaçam ..mar em greve por impossibili-
Norte 6 apenas a que permite a participação estrangeira pela quima dado de continuar manlendo seus neg6cios honestameute, obriga-
parte? Por que os norte.-amelicanos e os japoneses, à vista do dos que estio a apelar pam a desobediSnci3. civil, ao deixar de pa
Milndo, moslram o proteciaúsmo exace:tbado, a negaçilo da libec- gar impostos em ~ da queda acentuada uas vendas; cou
dade de mm:ado o as ~:eta!iações punitivas dos mais fracos? Tem sumido= endividados reduzem suas ~. simlizando para o 
cabimento o BNDES usar as reservas? A Petrobms.6 competitiva ca:n&cio o início de uma recessão; empiesários não têm como 
para ODÍmltar qualquer uma das Seis lrmis, por6m seni desttuída manter capital de giro, tomando-se inadimpleutes por não paga
pela mmiio de todas com essa fimlidado. Por que assistir ioorto ~em seus 01Dp1'6stimos bancários; poupallÇliS ..alizadas com gcm
ao nolator da Lei das Palmles dizer cm sou ~ela tório c1aramonte rer de saaificio são destruídas; omp<esas, omitas vezes coustituldas 
ap«sentado a lei COillra o iuten:sso brasileiro, todavia em obedi&l- polo esforço de várias gerações, estio iodo il falência ou à concor
cia ao IIlltado da O<ganizoção Mundial do Coméreio? Por que os- data; milha= de pequeuos o médios agricultores do interior do 
CXDdel' que o Senado norte-americaro apmvcu o dito tmtado oom a Pais se encontram em grave crise, porque o Governo Dão hõexa os 
ICSSalva: ••deseJe que não COIII:mrie os int.ea'esses nacicoais bmsileiros''? recursos pua financiamento da safra; peqoenos agricultores, endi-

. Excelou1fssimos Sophores Deputados 0 Senado=! o BiliSil vidados junto aos bancos, são obrigados a vender suas tenas. mi-
e a China são as uações do mundo futuro desde que não pel'CIIDlOS gGmdo para as gcmdes cidades, empobrecondo-se, marginali2an-
a. nossa integridade naci0114!. a :oossa identidade coltaral c 0 amor ~se. favelizando..se. passando de classe média para a. pobreza e 
da Pátria- Entretanto, o BiliSil não tem projeto naciorial que defen- até mesmo para a miséria- · 
da os interesses do povo bmsileiro. ADies, o Govemo FHC. aliado Cresce, oxpouencialmeuto, a divida da União, Estados e 
dos giaDdes banqueiros,. empresários e mnbinaciouais, forceja de- Municípios-
cl.atadamente em trausfODI!llr o Brasil em quintal das nações ricas Sr- Presidenle, 51's e Srs. Souado=-
uo mais curto ptaZO. O Plauo Real, oo qualquer outro plauo, não O que esti por trás de tudo isso, de todas essas condições e 
tem a menor~ de dar certo, m.e<lim)te medidas paliativas & situações apam~t<:mente não nolaciouadas? Qual o elo de ligação 
demagógicas contra a inflação: juros altos que çonrinTarn a multi· emre todos esses problemas e desgraças mencionados? 
plicar a espeotlação fina1"K"ita em proveito da classe dirigente. . . . 
CCllltençio do cousumo, lincoia cambial artificial, distribuição de·' Existe_ um fator comum, subJllc:ellto,. que esti ~"' em 
cestas básicas etc.. mágicas de economistas fracassados que se SD· todas essas ~tuações. O ~ comum em todos es~s fenôme-
oodem DO Poder, de costas voltadas pom o povo brasileiro, reali- uos, V~Jro fator de causalidade, chama-se taxa de~· 
zando experiêucias financoiias que ..,.,ntam os Juaoo dos ricos 0 • Evideut<:mente, não se ":'fa daquele f"!a: de produçao cias;-
sangram o povo. Sem enfrentar. com soluções brasileiras flceis e ~ estndado ~ ~ de Econama e cotrespondeme a 
exeqüíveis. as questões substantivas da ciíVida extema., divida m. :tmDJDeF'Dção do capital produtiVo. 
rema e divida social não M a menor possibilidade do Plauo Real Tmta-se, de<grnd•çad•"""'"'· de um fator pen>eiSO, da dos
dar certo. O que uos t<:m faltado são estadistas que amem a pálria virtuação de um insttumento de política econômica de govemo. 
bl3sileiia e sobr.un-nos os amvislas sem a menor visão lia grande- Tmta-se, ua vetdade. de um subproduto dos Oll.elcicios ecollOillé
za do B12Sil. aos quais faha a coragem de tomar as ~ polti- tricos do Bauco Ceulml do .l!(asil, para produzir recessão. 
cas unindo a voutade .nacional poderosa dos brasileiros ua conse- Estamos falando de taxas de juros indecentes, tiranas, estta-
coção de um projeto nacional - tosféricas, subversivas, descoladas da realidade econômica do 

São essas as intenogações que submeto à COilSideração dos muildo cm qile vivemos; ~as de pras provocadoras de falências, 
Seuhores Deputados e Senadores, pedindo a Deus que ilumine o coucardatas, destruidçr.ls de postos de trabalho; taxas de juros que 
voto de Vossas Excelências' a fim de que o povo brasiloifo nãO S. inibem, reduzem, estagnam e, finalmente, eliminam a produção in
tome escravo das nações ricas, não seja esquecido uo seii sofri- dustrial, agrfcola e de serliços; taxas de juros que encarecem as 
men1o e seja poopado de uovos traumas instituc:iouais e P.,.. que mercadorias e S<OViços, elevaudo os custos de produção, levando 
Vossas Excelências leguem a seus filhos e netOs um Brasil sobem- empresas e cidadãos ao dec:cumprimento de seus Compromissos fi. 
no. democrático e íntegro! - nanceiros. à falência e até mesmo ao suicídio. 

Bcxda do Campo. 3 de jw:lho de 199.5 . , 1 __ _ 

G:u::nl-dc:-Ex&cito lcl'crmldo Ant&io Cadm de ADdrada Sc:q:.. v~ da Cam
,.WdaMJa. 

Durante o discursO do Sr. Lauro ~ o Sr. 
Júlio Campos, 2" Vice~Prisii!ou, deixa a càdeira da pre* 
sMilncia, que i ocupada pe/o,Sr_I.evy Dias, 3" Secmário. 

O SR- PRESIDENTE ~ . Dias) _:. Os Srs. Senado= 
Júlio Campos, Emmdes Amorim, Mauro Miranda, Odacir Soa= 
e Teotonio Vdela Fdho, euviar.un discursos à Mesa, para = 
poblicados na foanado disposto uo III!-203 do R~Intano. 

s_ Ex's ..mo atendidos. . · ... 

O SR- JÚLIO CAMPOS (l'Fi,.Mr-)- S~. Presidente, Sr's 
e Srs. Senadores, vemos no Bia.Sil de hoje indóitrias com esloques 

Tiata...se de lllD. remédio que aumenta a doença. Essas taxas 
de jo:ros escandalosas, simplesmetlte, têm um efeito contráiio ao 
qu,e.pn:screve ~.bula Qo !Iledic:amento: ~las aumeolam a inflação, 
por Yia da elevação das despesas .do Govemo, das emp<eSU e dos 
cidàdãos 

.Sr.~Sn~Sr.;.S~ . , 
O Brasil. infeHznv"tJ'e, vive hoje· uma das piores ditaduras: 

a ditadum dos juros absurdos, um vououo que vem seudo introdu
zido. c:uelmente nas veias econômicas do País pelos fommladores. 
dessa equivooada-polltica monetária, que certament<: deixarii se-. 
qüel.as ilreversíveis em todo o· crga.niSmo econômico nacicaaL 
deSm!indo e~ 'cJeS~in<)ó ~. e ~itiunido a produ-· 
ção, peualizaudo aqueles que· trabalham,. aquei,Oll que ptÇduzeJ!l. 
favorecendo, perv=ameuto, os adeptos da chamada' "CÍI3nda fi
nanceira'"·· inclusive aquela prov'eniellte ·do ext.erioi:. dos chamados 
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capitais voláteis intemacionais, improdlltivos, especulalivoo, apá-
tridas e amorais. - -

A insensibilidade polilica dos jovens tecnocratas fommla
dores dessa política mooetária levani o Bnsil falalmomlell:mv:mao, 
pois já é insuportável o Q1StQ soc:ial da tirania dos juros elevado& 

A desallpa apxesentada é de que se IIala de pogar o ''pteço 
da transição", de um regime de inflaçãD alta pom um de inflação 
reduzida. 

Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores: 
O tal ''preço da transição" significa simplesmente que a 

moeda vai bem e o Brasil vai mal: um sortsma? uma heresia, insus
tentá.vel até mesmo DO curto prazo. 

O ptesidente da Federação do Comércio do Distrito Feder.ll 
afirma que "a situação 6 insuportável e o clima é de desespero'~ 6, 
litecdmente, uma questão de vida ou morte para empresas e traba
lhadores, que não pode ser !!atada por moras explicações ~ 
de pootulados económicos que variam confo:tme o cmpo de dou1n
naalnçado porcada um desses fmmdad<res de política IIlOOdária. 

A Economia não é um exerc!cio n<u1ro de cálculos mate
máticos. estatfstic= ou econométricos; a Economia é, antes de 
mdo, nma ciêu.cia social, originariamente denominada ~ 
Política; a Economia se destina a servir ao homem e não a se setVJI 

dohomem.aexpk:d-lo,a=vizá-loouanogarsuadigaidade. 

O Programa de Governo que nos levou a dar apoio e a ~
tnõuir decisivamente pama eleição do Presidente Fernando Hean
que Cardoso não elegeu a teceSSão nem a estagnação nem. tam-
pouco, a estagl1ação CODJD instrumento de ação do Govemo. _ 

Estoo convelrido de que o Presidente Femando Henriqué· 
Cmloso não se deixaní tomar refém nem de gteVistas, nem de mo
uetaristas~ nem de recessionistas, nem de detrctistas. 

Quando Ministro da Fazenda, o Presidente Fernando Henri
que Cmloso soube pCrleitamente separar o popel do politico da la
rua do leaiOallta. Como Presidente da Rep!blica certamellle sa
berá tomar a decisão polílica adequada para não deixar a econo
mia brasileir.l ser destruída por taxas de juros perversos.. 

A economia brasileira COD:"e sérios riscos de desestabiliza
ção e de I<tomo da iDflação por causa das laxas de juros elevadas. 

Tenho a convieção ~ que .; P=ideilte F.imando Henrique 
Cmloso certamente tomani a decisão polílica adequada para 1iviar 
o Br:asil da tinmia das laxas de juros absurdas, determinali<!o a 
imediata revisão da politica de juros do BancO Centnl, a fnn de 
que o Br:asil poosa lr.lbalhar, poosa produzir, ge!lll' e-~ e ofe
recer condições para que as noVas gerações possam realizar o so--
nho msi!eiro de gr.mde nação. . 

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PDT -R o:)- Sr. PreSiden" 
te, SyAs e Srs. Senadores. ttago. para o coob.Ccimco.to da Casa; gra
ve denúncia contta o Governador" do meu Estado. Rondônia~ · · 

Noticiou o jomoJ Diário dá Amazônia, no dia 6 do coo:en
te, à página 3, que o Governador Woldir Ranpp estaria 'dispOsto a 
ceder porte do teirit6rio do Eslado de Rcmdôuia ao Estado do Acre 
can o inmito de enceaar a polêmica. envolvendo os limites de.· 
Amazonas, Acre e Rondônia na região ~Extrema;. · · · T 

o assunto; sn e Srs. Seo3dores. 'en~~:.se :sob a ~g;.pe do · 
Poder Judiciário, oos procesooo de _ações origÍD,á!Wi 414-~ e 415-,. 
no Supremo_TribuÍlál f'eder3(. . · · · 

Diz o l'rocucldor-Gerai da Rq.J1>Jiã. na inicial da AOJ 414-S' 

'7ais divergências são notórias e do conhecimen
to naciooal, poique. de uns tetnpos para cá. ganbar.om . 
espaço em toda a imjnnsa do País. De modo particular, 
~m, elas vêm relamdas em doounento fmnado pelo 
Seczotário-Gend do Ministério da Justiça, dalado de 31 
de agooto de 1989, documento esse constante do proce
dimento adminislmlivo anexo (pág. 'llin8) e que fica fa
zendo porte imegr.mte desta petição. 

Cabe ressalmr que, pam dirimi-las, a Secretaria
Gemi do hoje extinto Cocselho de Segurança Nacional 
solicitou a contribuição do IBGE, ainda em 1980, 01jas 
infa:mações, em oficio de 1981, foram conside!adas in· 
satisfatórias e insuficientes pam afasmr todas as dúvidas 
em tomo do problema. Tanto assim, que o próprio 
IBGE, por sua Diretoria de Geodésia e Cartografia, em 
oficio de 1982, houve por bem em deixar claro. oo to
cante aos limites do A~ e Ron~ que: 

''O limite em questão é de diticil defmição, po
-ctendo. contudo. set objeto de locação :no ~o". {doe. 
cit.. p.28). 

Pmistindo, pois, a dúvida, novo pedido de escla
recimento foi feito ao IBGE, pelo oficio n• 921/5a. SC, 
em 27.10.82. onde se dizia, verbis' 

''Os eoclotecimontos pn:stados por V .Sa. embora 
precisos. nio cooseguiram dirimir a dúvida a respeito 
das coordenadas geográf'!Cas dos poutos em que a linha 
geodésica que, partindo das nascentes do Rio Javari até 
ezxxmaar a confluência dos rios Mamoté e Beni pam 
formar o Rio Madei:m. servindo de limites entre o Esta
do do Acre com os Estados do Amazonas e Rondâo.ia., 
corta a linha geodésica que limita os Estados do Amozo.. 
nas e ROildôma. e corta o rio Abunã na fronteira com a 
Bo.livia". 

Mas as partes in-.sadas não se mosuavam !Dllito dispos
tas a aceitar passivamente as conclusões do IBGE. Queriam cola
bolar e i:nfhlir nas decisões. Fa:mou-se. então. uma Comissão com 
~'aas tt€s • uDidades federadas pa13, junto com 'i! 
IBGE, resolver a questão. Isto, já em 19.02.1986. 

Várias foram as reuniões reaiiza.das por essa Comissão :no 
ca:rer de 1986, sendo de-ress3Itar-se a insa$fação do Estado do 
A=, Iilanifestada chuante a 7'. retmião, quando fomm registradas 
as atividades de campo desenvolvidas pelo WGE até aquele mo
meDIQ. ·estando seu protesto fommlado nos seguintes termos: 

. "lO) que levou o conhecimento. por escrito à dire
ção do IBGE, da necessidade do rastreamento do Marco 
existente.na foz do rio Abunã, oriundo do Tratado ~de 
Petiópolis, que pôs fnn l guena entre os Eslados inde
pendentes do A~ e a República da Bolívia, além de se
rem omitidos. o que estabeleceu o arL 5° das Disposiçõ. 
es Getais e Ttansitórias da Constituição Fedetal de 
1934. O Decreto Fedei:a! n• 5.188, de 07 de abril de 

·: 1904, e os elemeittoo ConstitutivO. do Uti Possidetls, a 
ocupoçãó, pela conquista, pela posse, pelo povoamento e 

· · pela explotaçio dos rioo, bem assim a farta documenm
ção real so1xe a ma. · 

z? Deu-se prioridade ao )ralado =Iuco ~ Ó35. 
· (Tralado de Madri) realizado entre Portugal e Espanha, 
com o único objetivo de ser piojetada a Prete.osi Lioha 

. Colll>a Gomes, quando os limiles do Acre com a Bolfvia 
e o Peru fOia.Dl materializados: em 1903" e 1909 em defi-
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Ditivo? tendo iDício na foz do Rio Abunã até a-cidade de 
Assis IIIasil e, dali, alé o Marco do Javari, com a Repú
blica do Pem. E assim sendo o nio IaS1reamento do 
Marco Inremacioruil da Foz do Abunã, onde começa o 
Estado do Acre, causa espécie e, o Acre não concOrda. 
O Acre espera e o seu povo anseia que o IBGE, no pre
sente, repaxe o em> do passado, pois, ao elaborar o Mapa 
do Acre não levou em considetação o Tratado de Petró
polis,oDecreto n• 5.188, a ocupação serularea pOOpria 
Constituição de 1934". (Doe. cit., págs.2&'29). 

Dos Trabalhos Tóaricos do ffiGE. 

Os txabalhos t6cnicos jamais obtiveram, ~-toda a sua Ple
nitude, o consenso das partes quanto às suas conclusões, conforme 
registta o Diretor de Geociências em nota tóarica da diretoria, da
tada de 20 de novembro de 1987, especialmente em suas conside
rações ímais,. verbis: 

''Olmpre .destacar que das atividades desenvolvi
das pelo ffiGE peidura Ullla pendência, relativa às divi
sas entre os Estados do Amazonas e do Acre, quanto ao 
abandono da linha geodésica Beni-Javari e adoção de 
uma poligOila.l que considere em. território acreano as ci
dades de Cruzeiro do Sul, Sena Madweirn, Tarauacl e 
Feijó. Em parte. os pontos determinados pelo mGE e 
aceitos pelos repeesenlantes dos Estados, atendetn à re
gularização dos limites constimindo exceção a falta de 
um entendimento quanto à passagem dos limites nas vi
zinbanças de Cruzeiro do Sul e Feijó. Confonne acoroa
do em :reuniões com representanteS; o IBGE se propõe a.·" 
detennmar as coordenadas dos novos maroos, tão logo os 
govemos dos Estados conmniquem a solução consensual 

Atento ao escopo do convênio firmado, essa nota 
lécnica sumaria os elementos essenciais à análise d2s de
mandas fronteiriças, cabendo destacar que as mesmas 
podem ser agrupadas segundo interesses bilaterais, caso 
dos Estados do Amazonas e do Acre, ou mnltjlaterais, 
diante da pretensão aczeana que atinge os limites íiXados: 
na legislação vigente, dos IIis Estados envolvidos. 

No Éstreito cumprimento ,dos tennos convenia
dos. procedeu-se aos levantamentos geodésicos e ma
peamentos que infonmm a simaçáo expliCitada em di
plomas legais e a ocupação atual da área. Em caráter 
complementar ao previsto no convênio, procedeu-se a 
uma pesquisa geogr.lfica quanto à estruhna espacial da 
ocupação humana. Tais pesquisas objetivaram ger.rr in
fonna.ções complementa.tes quanto aos movimentos so
ciais e econômicos, em princípio necesSárioS i tomada 
de decisões por parte dos Senhores Representantes dos 
Estados e outras autoridades quanto às divisas de direito 
ou de fato". (Fis. 88199). 

do especificamente de coordenar "as atividades do siste
ma estatístico nacional, bem como os de nanueza geo
goíficas e cartogfáflCaS, realjz;mdo levantamentos e es
tudos naqueles campos". (Art. 1"). 

Assim. o mencionado documento que insttui o 
processo, sob o ponto de vista lécnico, ilidiu as dúvidas 
anterioimente tidas como existente, e foi objeto de ho
mologação pela Assembléia Nacional Constituinte, na 
fonna doart.S•, § 12, do A.D.C.T_ 

Desta. forma não_ seria razoável supor que pudes
sem outros órgãos de engeziliaria. promover o levanta
:r;nent.o das mesmas linhas e concluir diferentemente da 
conclnsão extraída peloiBGE no meocionado cicóiipento,'' 

Os dcx:nmentos existentes nos autos. as mnclnsões técnicas evi
clencíam <Jle o teni16rio cm lilígio pet1ence ao Estado de Rcmdônia. 

Ora, Sr. Presidente, Sr's e Sr.;. Senadores, a conf'JDDaÇão da 
presença, no pnlximo sábado, dia 09 do COil'ODte, do Governador 
Waldir Raupp, em Extrema, pela parte da manhã e em Nova Cali
f6mia, na parte da tarde, par.t formalizar um aconio que contruia 
os interesses do povo e da ge.ote de Rondôoia... evidencia a irres
ponsabilidade do nosso Governador. 

Senador e1eito por Rondônia, não posso concordar com a 
perda da sobernnia do meu Estado. 

O Governador desonra o Estado que deveria defende<. 
O Governador pode capitular. 
Eu nio VOU capitular. 

0 JX>VO não COncordará coni. essa prevaricação, eis a i"azão 
por que estou recom:ndo ao Ministério Público par.t impedir que 
Rondônia perca parte do seu território. 

Quem vai decidir esta qucitio é o Supremo Tn'bunal Fede
tal, sob cuja responsabilidade ttatuitam as ações que, por decisão 
do pnlprio Poder Judiciário, foram apensadas por trntarem de as
suntos correlates. 

Como pode um gàv~, em matéria tão delicada, ultJ:a
passar o Poder Judiciário fepresentado na lide por sua mais alta 
Corte? Como ficad a independência do Poder Judiciário, já que é 
certa uma decisão a favor de Roodônia? 

V amos agnardar a 'decisão do Supre~ Tn'bunal Fedeml. 
Espero, pois, como Senador eleito par.l representar o meu Estado, 
que o Governador, mim ato de bom senso e de equilíbrio, reveja 
sua posição e agn:urle a decisão finai da Justiça. 

Ela o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO.)- Sr. Presiden
te, 8n. e Sxs. Senadores. em elogiável iniciativa. o Conselho Cura
dór do Fundo de Garantia do Tempo de Sexviço- FGTS divulgoo 

Adetnais a propositura da União foi originada do aviso mi
nisterial n• 00380, de 04 de dezembro de 1989, do então Ministro 
Saulo Ramos~ eis que resultada "frustrada a tentativa do Govemo" 
de solucionar o assumo "mediante j:Jízo m:bitral". 

· as Resoluções de números 178, de 28 de abril de 1995, que "apro
va o Prognuna de Atendimento Habitacioual a!Iavés do Poder Pú
blico- Pro-morada" e 179, do mesmo dia. mês e ano, que ''aprova 
o Programa de Saneamento- Pró-saneamento". 

Sustenta o Estado de Rondônia, por intermédio de seu ad
vogado, que: 

"A questão demandada, qual seja as alegadas dá
vidas acerca das liohas de divisas entre o Estado do 
Acre, de Rondônia e do Amazonas, foi objeto de levan
tamento e laudo pericial elabotado pelo mm;. fundação 
criada pelo Decreto-Lei n• 161, de !3/00/ôl, eiiC=ega-

Sancionado pelo Ministro Paulo Paiva, titular da Pasta do 
Tiilbalbo e Presidente daquele Conselho, o primeiro desses atos 
tem por fmalidade o apoiamento dos podetas públicos - cenamen
te aqueles das j:JriSdições estaduais e municipais- 10no desenvolvi
memo de ações integradas e articuladas com outiaS políticas selo
riais", que venham a resultar na promoçãO da qualidade de vida 
das famílias pobres, nas vertentes de "soluções habitacionais, da 
regnlarização fundiária e da urbanização de áreas". 
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Nessa conformidade, as opetações do Programa pretendem !ais que cncartram recepçio tiDãnime do corpo social, quando pre-
incentivar a ''produção e aquisição de lotes urbanizados; a constru- tendem. estatuindo conseqüência válida e proveitosa aos ·rcansos 
ção. aquisição, conClusão e melhoria de unidades habitacionais; a amealhados pelos trabalhadores, investir na melhoria do baixíssi
=uperação de áreas degxllladas para uso habitacional, COillp[OOD- mo padrão de sol=vivência das populações desfavorecidas-
dendo ações de url>'nização fundiária de áreas 001padas". Para Basta ver a reoen1e tragédia da Capital baiana, onde as chu
tanto, fJXa entre as suas diretrizes a de compatibilizar essas ações v as fizeram desmoronar.. em deslizamentos sucessivos. as encostas 
com as políticas governamentais de cada setor, especialmente diri- dos morros, m::rastando na queda os baD:acos que abrigavll'.m ho
gidas ''pala. o atendimento da população carente" das áreas identi- mens, mu.Jberes e m.tmcrosa.s crianças, produzindo cerca de cinco 
ficadas pelo Programa Comunidade Solidária; a de que se venha a mil desabrigados e dezenas de vitimas fatais. Esse tipo de acidcn
cnquadrar o projeto no Plano Diretor MunicipaL ou semelhante, e te, que pode ser evitado, ~ oom regular freqüência em to
nos Planos SetotWs de Desenvolvimento Urbano das regiões. dos dos os cantos do País, deixaDdo um rastro de tristeza e dor para as 
Estados e da União; a de atender, de modo específico, as popula- famílias compelidas a viver em situações de risco. 
ções das cidades, em áreas oodc predominem os ~>segmentos popu-
lacionais de baixa renda.'~ a de utilizarem-se preferencialmente os Existissem há muito tempo os Progi3Dl3S, sem dúvida esta-

riam reduzidos os números COD.tundentes dos desabamentos de vazios urbanos, nos quais existam infra-esttututa e equipamentos, 
com isso promovendo a redução dos investimentos e 0 maior uso ~Salva.dor.Em todo o Brasil. como se viu há pouco. áreas tesiden
da malha urbana já implanlada. ciais desse tipo, por igual submetidas a condições perigosas, se-

riani as t:ribut.árias naturais da ação preventiva do Govemo e .. quem 
. Incluem-se, ainda,. entre as diretrizeS do EJ:ó..moradia a sabe, te:r-se-ia evitado esse novo drama, de tão grande e grave re

aplicação de tecnologias que produzam "ganhos de eficiência e re-
dução de custos'~ a utilização das micro. pequenas e médias em- permssão. 
presas locais; e a implantação. quando economicamente viável. No entanto, se por suas 'fmalidades os Programas só mere-
''de soluções que tomem 0 empxeendimento a.cessivel às pessoas cem aplausos, não podem remanescer sem reparo os critérlos que 
portadoras de deficiência"- afiDa1 vieram a ser adotados pelo Conselho Omldor, quando da fi-

A Resolução 178 instimi os pré-requisitos básicos para a xação dos pereenlllllis de recursos do FGTS destinados i. execução 
oontratação de recursos por intermédio do Programa, inclusive dos projetos. Pois não é que, também nessa oportunidade, a autori
quanto às exigências de preservação do meió ambiente na área a dade ~blica termina recaii:tdo no antigo vicio de privilegiar as re
ser utilizada e'no seu entorno. Obedecidos esses. assim cano ob- giões, ou os &tados .. mais desenvolvidos, em detrimento daqueles 
servadas a política urbana federal e as ammciadas diretrizes e con- outros que lutam para alcançar um futuro de maior progresso? 
dições oper.tciooais, seriio habilitadas as propostas que tenham.- O quadro infonnativo da Programação de Contratações, 
como objetivo o atendjmentcf das populações de áreas sujeitas a confcrme previsão do Oxçamento do FGTS pE3. 1995, consigna, 
desmoronamentos, inundações, processos de erosão do solo, po- por exemplo, para a "'gião Centro-Oeste, a verba total de não mais 
luição de mananciais e outros fatoreS de degradação ambiental, que· lo milhões e 15 mil mais, no perlodo oomptecndido enlre os 
que importem em rl$co para a saúde ou mesmo à vida dos inte- __ :Ql,C~ de julho e dezembro. Não bá explicação para o fato inaceí
gmntes da comunidade. . tável de o Estado de Goiás estar nele contemplado eom.lmilhão e 

Igual sorte SOlá resexvada ás operações que objetivam aten- 700. mil =is, enquanto o Distrito Fede<al é beneficiado eom 6 mi-
der ás populações de áreas sujeitas a doenças endêmicas oo onde lhões e 98 mil...,._ 
se concentram elevados índices de mortalidade infantil; .que ofere- Quais as ~ determinãntes de o Sudeste receber 47 mi
çam maior contrapartida; que tenham previsto a permanêucia dos lhões e 426 mil mais, eni C<Jntraste oom as dotações reservadas ao 
beneficiários finais, antigos ocupantes da área do projeto, OU que CelJtro..Oeste? Que argumentos sustentam a opção, aí implícita', 
exijam menor rematl.Cjaménto pari. outros ·espaços;- que rtgUlari- para que essa Região venha a usufruir de tão-somente menos de 5 
zem o uso e a ocupação da área; que requeiram maior investimen- porcento dotctal de 2A3 ID;ilhões e387 mil reais a serem. aplicados? 
to em iDfra-est:rutura e equipamentos comunitários, na hipótese de I>ecteto, a esta altUia, o Ministro P3lllo Paiva, revendo os 
interVenções em áreas desocupadas; que sejam executada.s · em tennos das portarias em comento, estará discutindo, com os de
áreas já fntanciadas com teCUISOS do RITS, nessa mesma hip6te- mais membros do Conselho Cuiador do FGTS, as f6!mulas mais 
se; e que ostentem a melhor relação e:otre custo e especificações aceitáveis para a distribuição dos recw:sos que se vão investir nos 
por metro quadrado de edificação. · Programas. 

Já o Programa a que se refere a Resolução 179, Pró-sanea
mento. tem por fim. acrt:scer "a cobertura de serviços e abasteci
mento de água e esgotamento sanitário", e de servir de suporte ·~ 
ações de saneamento integrado para a população de baixa renda, 
alvo dos programas do FGTS. bem como a melhoria da eflciência 
e eficácia dos age~es prestadores de serviços". 

Assim, o Pró-saneamentO atenderi às áreas de abastecimen
to de água e de esgotamento sanitário, apoiando também os setores 
de Saneamento Integrado- Prosanear e de Desenvolvimento Insti
tucional- DI. Ás duas primeiras fmalidades. os adiantamentos cir
cunscrevem-se "a empreendimentos fmanciados por agências 
multilaterais de crédito", Jjmjtados à metade do valor da. contrapar
tida nacional, e objetivando a conclusão de empreendimentos que 
importem em benefícios imediatos par.t a população-alvo. 

Como se vê, Srs. Senadores. as portarias do Conselho CW:a
dor do FGTS inscreVem-se entre aquelas iniciati.Vas--govemamen:. 

Pois se o aperte migrat6rio dos deserdados e a existência de 
pobreza são fenônieoos collliiiiS às grandes cidades brnsileiras, a 
apontada discriminação ao meu Estado reveste critérios intoleci
veis. A ssitn nHo se revendo os critérios de distribuição dos recur
sos do FGTS .. como om se prop0e. estar-se-á. contrariando a políti
ca de desconcentração populacional das m.ettópoles e frustrando, 
de fonna irremediável, todo o aho objetivo dos Programas. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO.) - Senhor Presi
dente, Senhores Senadores. pela segunda vez. neste ano. volta a se 
reunir a bancada parlamentar da Amazõnia Legal desta feita, o en
cootro deu-se emPa:to Velho, nos dias 3 e 4 recém-transcooi 

Hâ certos eventos, Senhor Presiden1e, cuja avaliação há de 
ser encetada, pre!iminaunente, pela abotdagem dos signifiCados e 
ào alcaDce que eles logrnram exprimir. 
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No caso do Encontro de Porto Velho, o que, segundo meu 
entendimento, ganhou maior relevo foi, em prini.eiro lugar, o apro.. 
fimda'IM"Dto da coosciência regiooal..nos Parlamentares amazArriros 

A par dessa tanada de consciência. e tão relevante quanto 
ela, foi a percepção geiii:iifuada da iuic:esSidade de integrar a 
.Ama.zônia ao Brasil e o Brasil i AmazAma, mediante medidas 
concretas iDseridas em projetas de envergadura globaL 

Daí, a descoberta de que a estralégi.a mais indicada para si
blar os anseios e os desafios da .Ama.zônia em posição privilegiada 
na pauta das gi>Ddes prioridades nacicmais é 3pmlentá-los como 
expressão de uma politica desejável de desenvolvimento "'giaoal, 
de tal fOima integrada ao ;rojeto global de desenvolvimen!o bmsi
leiro, que se tome impoosfvel cogitar de uma sem dar at<lldimeoto 
à OUli:a e vice-versa.. 

Noulr.!s palavms, ao lutar pam ser ouvida e pua vec devida
mente cousidea'ados seus desafios c potencialidades.. a AI1;1azônia 
amaduieceu na consciência de que, se ela far acatada, e nio ex
elulda, como prioridade nacional, quem muito tem. a ganhar, mais 
do que a piÓplÍa região, selá o Brasil em seu todo, e os bmsi.leiros 
em sua totalidade. 

Foi, peis, dentro dessas linhas de pm:epçiio que a bancada 
parlamentar da .Ama.zônia Legal trabo.lhou infatiBável e frulifem
mente, nos dias 3 e 4 do COirellfe, em Porto Velho-

É vadade que o sucesso do Euconlro foi decisivamente fa
vorecido pela expressividede dos participantes que a ele """""""' 
- os Ministros de Estado da Justiça, Nelson Jobim, e dos Trans
portes, Odacir Klein, os Govemad<l<os dos Estados do Aae e de 
RondôDia, os V>ee-Govemadores de Ror.Uma e Mato Grosso, os 
14 Senadores e 40 Deputados Federus, integrantes da bancada·' 
parlamentar amaz&jca, sem deixar de mencioaar~ evidcntcmcute, 
os representantes dos MiDistros da Agriailiuoo, do Abosleeimeoto 
e da Reforma Agrária. do Meio Ambiente e da Arnazônja, da Saú
de, assim como das agências de desenvolvimemo regiaoal (SUfia
ma, BNDES, BASA) e reprc:seobções da Elelronorte, do DNER, 
da Caixa Ecooômica Feder.d e do Incm, seedo de ressaltar, por úl
timo e obviamente, a participação maciça e atuante das autorida
des govemameotais de Rondôuia, assim como de suas lideranças 
políticas, nas pessoas de seus Deputados ESiaduais, ÍDIÍD>eros Pre
feitos e Verea.da:es das ~mi<fa<les inlerinJana!! 

Se tais ~nças ~to COilOOD:Ct3Dl 'paã. ~ br:ill:to e sucesso 
do evento, a a=lhida e hospedagem dos participontes, a cxgani2a
ção impecável e o bom anQamen1o dos trabo.lhos devem, de justi
ça, ser aecliU!dos ao Governador Waldyr Raupp e sua esposa De
putada Marinha Raupp, caheedo, também, meução especial ao De
putado lldemar Kusler, que foi infatigável ua mobilização e articu
lação da Bancada Padameotar da Amazôoia_ 

Deve-se registiar, por ÍDD, como ineslimável, a contrihlição 
do MiDistério da Aeronáutica que Jmi'O'CÍOUOU o transpo<1e de 
cetta de 90 participautes de Brasll.ia pam Porto Velho e de Porto 
Velho pua BiaSilia, num Boing 7rJ7-

No que tange, SeohO< Presideute e senhores Senadores, aos 
IIaha!hos propriamente ditos, dois destaques logo se impõem: os 
pronunciamentos na Sessão de Abe2:tura, feitos pelo Govcmador' 
Waldir Raupp, e pelos Miuislros da Justisa e dos Transportes, .,._ 
sim como as lllliDifestações e intetvenções dos participautes, mais 
especiíJeal!leD!e dos integrantes da Bancada Parlamentar da Ama
zlniaLegaL 

No que ~aoprommciamcotodoGovemadorWaldir 
Raupp, feito oa manhã do dia 3, assDJaie-se sua total afinação com 
aqJCla lioha de percepção. vincada na necessidwie de. in,tcgrnr a 
.Ama.zônia ao Brasil e o Brasil à Amazôola, 

Com efeito, Sua Excelência foi enérgico e incisivo ao Con
denar o histórico abandono a que tem sido relegada, por sucessi
vos govemos, a região amazônica.. Disse textualmente o governa
dor J;taupp: 'Wao podemos mais silenciar ante o descaso e a indife
rença com que nossa região sempre foi-tratada. Regionalmente so
mos ricos e p.Ijantes, muito mais do que qualquer ootra região do 
Brasil e do Mundo". 

Do MiDistro Nelson Jobim. ouvimos as afJllD3tivas e os 
compromissos de que: aiDda. neste mês. seria iniciado O processo 
detulm:atá:io das áreas indlgeuas, que dever.l sa iniciado nas ter
ras tradicioualmente habitadas pelos silvícolas da .Ama.zônia, Ou
vimo-lo, também, assegumr sua expectativa de solução dos pro
blemas de deseucontro entre agências fedetais, tais como o IN
CRA, na promoçl!o de assentamCJJtos humanos, a FUNA!, ua de
fesa dos espaços ocupados pelos silvícolas e o WAMA uo zelo pe
Jas áreas de proteção ambientaL Procurou, ainda, sua Excelência. 
demonstrar-nos o empenho de seu ministério, no trato dos proble
mas do nattotr.if"ICO, sendo de deStacar a ênfase toda especial, con
eeub:'ada nas -áreas de fronteiras da A mazêuia 

Do MiDistro Odacir Klein, tivemos deelazações expressas 
de que o poblema de falia de recmsos pam a refOima e ampliação 
da malha viária regiaoal estaria seedo soluciooada pela deeisão de 
Sua Excelência o Sr, Presidente da República de repassar pam o 
MiDistério dos Tr.msprotes parte dos recursos provenientes da ta
xação soiR impoltações de peti6leo, n=bndodessa decisão o apor
rede ceo::a deUS$ 36 a 40 milhões pama recuperação das rodovias. 

Disse mais Sua Excelência, que dentre as alternativas em 
exame pam a solução do problema viário, a privatização s6 é váli
da pam a região Sul e Sudoeste: a robrança de pedágio, pam a Re
gião Centro-Oeste e Sudeste. Quanto à região Amazôoica, a solu
ção única e imprescindível é a da presença da União e de seus re
cursos substanciais. 

Ao t=r cousidemção soiR os pleitos dos div=os Estados 
(fran;Samaz&ica, Oiiabá/Santarém,. Manaus/Cuacaraí/BV -8Ne
nezuela e ligação pua o Pacífico), Sua Excelência chegou a quaa
ti!U:ar, afirmando que o·Govemó Femaudo Henrique Cardoso pre
tende investir entre US$ 160 a 200 milhões na construção e recu
peração de estiadas na A mazôoia, cem ênfase- acentuou o Minis
tro- ''no Estado do Governador Waldir Raupp", Das lllliDifestaçõ
es dos n:pmsentantes ~ agências de desenvolvimento: Sndam,. 
SUfiama, Basa, BNDES, -resultou a conclusão de que aa preciso 
atuação vigorosa na <tiscnssão do Orçamento de 19%, de sorte a 
assegumr o reforço de= nio apenas pam esses órgãOs; mas, 
também, para instituições públicas fedetais de pesquisa e experi
memação, sediadas na Amazônia, tais c:Omo Ellllnpa, lnpa, Mu
seu Goeldi, Ceplac- instituições em fase de empolrecimento e até 
de dec:a.dêucia, <pJ.e, no entanto, precisam ser "revitalizadas, com 
fundamento Da premisa. de que sem a cobertura do conhecimento 
científico, pouco, muito pouco se pode&i fazer no tocanre ao in
cenrivo e ao fmanciamcmto aos produta:es Itiiais, seja na agricul
tuno, pecuária e ua atividade agrollorestal, seja na vinculada à 
agro-indústria.. 

Fmalmeote, quanto ao$ prommciamentos e intetvençiles dos 
integrames: da Bancada Pmiameotar da Amazônia é óbvio que elas 
foram múltiplas e ~vas de eofoques regionais diveiSifi
eados, peculiares e até disp=ivos, 

Dai, terem sido sulmetidas à tentativa de ordcoamento, se
gundo sna 0011vergência, parn um destes planos de intel-esse: 

a) o da Política Global de Deseu.volvimemo Regiaoal parn a 
Amazônia; 
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b) o das Re<:omendações pa>:a ações do Govemo Federal de 
alta prioridade para a Região, tomando como referências as reivin
dicações abxangenles por Estado (propostas apresentadas pela 
Bancada de cada Estado); 

c) o das sugestões Fstachnlizadas. propostas pelos Parla
mentares de cada Estado. 

É evidente que muito me seduziria a pOssibilidade de co
meDtar as propostas agrupadas em cada um dos planos de interesse 
acima referidos. 

O tempo, potém, Dão m'o pemlite, I3Zio pela qual !imitar-mo
ei a emunerar as 16 propostas enquadradas no nivelA, isto é-na Po
lítica Global de Desenvolvimento Regíooal para a Amazônia Legal: 

I- reinclusão das emeodas dos Par!ameotares da Amazônia 
Legal. aprovadas pelo Cong=so Nacional, relativas ao OGU/9S 
(OtçamentoGetal da União) e cortadas em 90% (noventa porcen
to) pelo alnal Ministro do Planejamento; 

II- investimentos no Setor de Geração de Energia Eelétrica 
e eXpansão de stJas Redes de Transmissão e de Distn.õuição, em 
espedal, pata viabilização do LiDhão Tucmui; 

m - recuperação da Malha Rodoviária já existente e inves
timentos Da abertura de novas estradas; 

N - fortalecimento das Instituições Fede<ais de Desenvol' 
vim.ento e Pesquisa na Região, especia.Imente a Sudam; Suframa.; 
Basa; INPA; Eletronorte; E!Jlbrapa e Musen Emilio Goeldi; 

V - implantação efetiva do Levantamento Econ&nico -
Ecológico e de mecanismos de incentivos a exploração e industria
lização de produtos de manejo da Floresta Amazõnica. 

VI- manutenção dos incentivos (lSCais da Suframa e a sua·" 
globaliução na Região, com o tértuino da sepa13ção da Amazônia 
(Ocidental e Oriental); 

VII- apreseotação de um projeto global que büsque a apli· 
cação de uma Política de Desenvolvimento Integrado com o obje
tivo de nortear as ações da llllião e dos Estados na .Amazônia 

VIl!-D:oplantação de um progilllllll de fomento ao Eco-Tu
rismo na região, promovendo a nível nacicmal e internacional, a 
importância desta indústria pata a cooservação ambiental da natu
reza e em especial a valorização da qualidade de vida dos habitan· 
tes da Floresta; 

IX - autonomia do~ Estados ~s .quanto ao geren
ciamento fundiário de seus tetritórios. 

X- implantação de uma Refmarii de Petróleo na Amazônia 
Oriental; 

XI - Viabilização das hidrovias Teles Pires- Taj>aj6s e 
Araguaia- Tocantins; . 

XII - Implantação da Rodovia que ligatá a Amazônia ao 
Pacífico Transpacífica; 

XW- Implantatação dos Projetos SIPAM e SN AM e for· 
taleci:mento do Projeto Caiba Norte. 

XIV - Formação de um Grupo de Tiabalho composto de 
Parlamentares da Bancada da Amazônia e de Técnicos do MW.isté
rio da Justiça. com o objetivo de dar celebridade ãs propostas de 
leis que dizem respeito i Amazônia, já em trnmitação no Congxes· 
so e sugerir novas propostas de regulamentação de artigos liga
dos a temas importantes, tais, como áreas de fronte~ meio am-
biente, questão indígena. mineração. etc. -

XV - Garantir os direitos e tratamentO isonômicO dos fun
cionários públicos fede<ais dos Extintos Temt6rioS Fede<ais. 

Devo subliDhar. Sr. Presidente; que alguma das recomenda
ções enquadradas seja no nível A, seja no nível B, ou coDstltuíram. 

sugestões por mim apresentadas ao então Senador Femando Hen
rique Catdoso, em 8 de setembro de 1994, em plena campanha 
em prol de sua candidalnla i Presidéncia ~ República, na carta a 
ele endereçada. na qual eu solicitava ao ilustre candidato que as in
corporasse ao seu Programa de Govemo, ou foram sustentadas por 

- mim em pronuncia.mentos recentes no Plenário desta Casa, e reite
I3dos no Plenário do Encontro de Porto Veibo. 

É o caso da Implantação da Rodov;;. que ligatá a Amazônia 
ao Pacífico - Transpacif""' - reivindicada na citada carta, onde 
emm aduzidos enfie 01.1tros. os seguintes fundamentos: 

"Já que entre as inúmems vaDt.agens oferecidas 
pelo citado emprendimento destacam-se os benef'lcios 
que ele acaJretará não apenas -pam o desenvolvimento 
dos Estados da Região Norte, mas também pa>:a a expan
são do Comén:io do Biasil, em seu todo, na dii<ção dos 
portos e mercados do Pacifico, sobxelndo os silnados 
nos prcmi.ssores países ,do Sudeste Asiático''. 

A definição de uma política regjonaljzada de assentamento 
fundiário pata~ Legal e ;,plantação de um programa in
tegrado de apoio e incentivos ·ao desenvolvimento agroindustria.l, 
figurou também na citada carta.. como primeira sugestão. 

De fato, após ter lembtado ao candidato que a Amazônia 
Legal. depois do Noroeste, é a região onde se concelllram as maio
res fatias de tetraS cUltiváveis, embora inexploradas do Brasil, 
apontava a Região como: "alvo possíveis de um amplo programa 
de mfonna agrária que contemple igualniente projetos de assenta
mento e colonização puôlicos e privados nos tennos do que pres
creVe o Estatuto da Ter:m e legislação agrária complementar''. 

Outra recomendação que tive a satisfação de apresentar e 
de ver aprovada oo Plenário do Encontro de Porto Vefuo foi are
ferente à :redivisão territorlal da imensa região amazôoica. 

Na carta ao então Candidato Femando Henrique Canloso, 
a citada reivindicação foi assim concluída: 

"Convencido de que a efetivação dessa medida há 
de constituir passo ~vo para a octipação racional e 
efetiva do território amazônico, rogo a Vossa Excelência 
incluí-la em sú.s cogitações proguunãticas, determinan
do que sua assessoria se debruce sobre o rico acervo âe 
snbsídios recolhidos pela citada Cotuissão de Redivisão 
Territorial e Pqlitica Demográfica, buscando os cami
nhos da efetivação do que determinou o art. 12 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Consti
tuição de 1988, que assim dispõe: 

"Art. 12- Setá criada dentro de noventa dias da 
promulgação da Constituição, Cotuissão de Eslndos Ter
ritoriais com dez membros indicados pelo Congresso 
Nacional' e cinco pelo Poder Executivo, com a fmalidade 
de apresentar estudos sobre o teiritório nacional e Ama
zôoia Legal e em áreas pendentes de solução." 

Por fJ.m, as recomendações referentes a "Apresen
tação de um Projeto Global que bnsque a aplicação de 
uma Política de Desenvolvimento Integrado com o obje
tivo de nortear as ações da União e dos Estados na Ama
zôoia"y assim como às referentes à ''Implantação dos 
_Projetos Sipam e Sivam e fortalecimentQ do Projeto Ca
lha Norte", obtiveram meu apoio integral e antecipado 
no discurso por mim proferido neste Plenário, versando 
sobre as controvérsias que envolvem o SiVam. 

Hão de estar lembrados Vossas Excelências desta 
passagem do referido pronunciamento: 
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Para escoimar o Sivam do risco de se transfOrmar 
num "elefante branco", seria indispensável que o Gover
no o integrasse DUm macroprograma destinado a provo
car impactos imediatos na qualidade de vida da popula
ção na frágil economia local da Amaz<loia, na frágil eco
nomia local e na precariedade dos :recursos materiais e 
humanos com com que contam os órgãos e agências go
vernamentais sediados na região. em detrimento da efi
cácia. de suas ações..'' 

Ontrossim, Dão será descabido para os objetivos desta parte 
de meu prommcia:mento, tra= ã lembrança, de Vossas Excelên
cias estas rutias passagem: do já citado prommci!IJ!tentcx 

"Conquanto aceite o Projeto como capacitado a 
adotar a Região Amazôoíca de certas pt6-coodiçóes para 
a eclosio de um processo de desenvolvimento auto-SU$
teDtável, confiro-lhe, todavia um gr.m de Jrioridade en
qua.drável no médio pmzo" .... 

"Paxa o cnrto pi3ZO, considero de primeila urgên
cia à captação de recarsos cm.cionados pam ~
mentes que constituam resposta. imediata às. ifem;nvJas 
prementes da. educação, da saúde. do saneamento básico. 
do bem-esw'social, do tr.msporte, da produção de ener
gia,· da produção de tr.msporte, da produção de alimen
tos ou para quaisquer outros empreendimentos ca:pa:zr::s. 
de responder com a oferta de mais empregos: pam a so-
frida popalaçãó amazonense. · · · 

de que a Bancada Parlamentar Amazônica está solidameDle imbuí-, 
da do propósito de == para que a Amazônia seja efetiva
mente integrada ao Brasil,. e o Brasil a Amazônia. 

Muito obrigado.- Sc=dor Odacir Soares.. 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB-AL.) - Sr. 
Piesidente, sz--s e Srs. Senadores, a conch1são da AchJ.tma do 
Agreste, ganmtida pelo Presidente F"'lllUldo Henrique Cardoso. 
vai ter os recursos viabilizados pelo Ministério do PlaDejamento. 
Ontem tive a _.-tunidade de acompanhar o govemador de Ala
goas, Divaldo Suruagy, a uma audiêJJcia coni o Ministro José Ser
ra. O Ministro afirmou que a obra tem catáter de dupla prioridade 
uma vez que o Presidente da República resolveu concfuir obtas 
iniciadas em govemos anteria:es e. neste caso, a obra dará suporte 
à castigada região do Agreste para enfrentar, com dignidade, os 
próximos perlodos de seca. 

A nova Adutora já tem 70% dos trabalhos coit.cluídos e am
---pliaz:á em quatro vezes a oferta de água para os municípios de Aia
piraca. Sio Br.is, Campo Grande, Girnu de Poncíano, Feira Gran
de e Lagoa. da Canoa. Para esses municípios a oferta de água passa 
de 1651ilros por segnndo para uma vazio de 6351ilros por segnndo. 

Feli2mentc_ o Govemo do Presidente Fernando Hemique 
Cardoso UXDjJitlWI<lou a necessidade imperiosa da cooclusio da Adu· 
lOC1 do Agreste, garantiDdo a expansão mbaDa e econõmic:a da região. 

O Agreste alagoano, e sobretudo Axapiraca, nio podem 
mais hipotecar ao abastecimento incerto e a expansão duvidosa de 
sua rede de água, seu futnro e todas as principais alternativas de 

A menos que,. CODCOmihmfemente à implantação desenvolvimento. Quantas indústrias. iuclosive de bebidas,. Aiapi-
da infia.estrutwa eletro.elell&ica do Projeto Sivam. o,- raca já petdeu, somente pela falta oo pelo precário abastecimento 
govemo desencadeasse programas ágeis de investimen- d água? Quantos negócios não f<Xam perdidos porqoe Arapiraca 
tos consagrados à melhoria e modeminçãri da fufra-es- não pode oferecer um dos principais insumos básicos- a água? 
IIUtura. humana e material dos serviços públioo.s sedia. O Presidente Femando Henrique Cardoso decidin garantir 
~s na regijío. assim como à ~ de. sua e:cono- recm:sos. para uma obta que já tem dois terços dos serviços con
nna e à-~ ~ melb"':" da_ qualidade de v~ da clufdos. Só a inCompetência do Governo passado pôde wmprollhl
~laçao amazo_mca. tu~ ~ ~grado um prOJeto ter e ati:asar uma obra que custa muitc :nenos concluir do que dei
maror no qual o Stvam estivesse inserida_ xar parada. Além do risco da perda de investimento, 260 mil pes-

Neste particnlar..louvo o projo:tcCalha Norte que, soas dependem. diretaménte,.da ima < "clusão. Só assira pcderio 
entre sete objetivos básico:s a ele consignados. pelo Gru- superar a incerteza de trabalho e a; ... ,J.enlo~ deixando de viver .i 
po de Trabalho Inter-ministerial que o f<>r!I~Il!o!l, nada m=:C das chuvas. 
menos do que qiíatro inCoipamm. as- picoCapaç(5es. que Feli2mente a decisão ão Governo vr: ..1 num ano de chuva 
agora:manifesto. regola:r cm todo o N~te. Esperamos. e romo esperamos. que 

Na verdade. 0 Projeto propirgria para. a iegião- ao:- essa decisão do Governo inicie e seja o mar 6 de uma ziova: posbi
nortc das. calhas dos rios. So.limõe3. e Amazmtas estes ra..em rela.çã.o ao Nordeste. Ou seja,. o de se ntecipar ã emergência 
quatro objetivos: realizando obras. sobreiUdo obrns de in:fra-esttutura. hídrica.. em· 

anos dechuva xogular. 
- Aumento da oferta de Semços Básiccs;: 

- Expansão da Infra-Estrutwa V"nirià; ' 

-fortalecimento dos. Órgãos. Oo"\CenratiJentais: 

- PromoçãodaA«istêncía e ProtcçioàsP"f"Iaçõe< 

E teDho notícias. senhor Presidente. de que tais 
objetivos vão sendo concret:iza.dos~ a despeito da escas
sez de recuxsos alocados para tais fms..11 

Senhor Presidente, Senhores Senadores. 
Até qui... andei me esforçamio para rcttalar .. tamo quanto 

passivei. o alc:ance atingido pelo II Encontro da Bancada Parla
mcma:r da Amazônia, as idéias nele debatidas. e as. recomendações 
dele orinndas.. 

Posso ter omitido,.. invohmtariamente,. muito& lances. impor
tantes a ele vinculados, mas espero é acredito. p~ gue,. do 
pouco que relatei. deve ter resultado uma percepção muito nítida 

O Governo sabe, como o sabem todos os técDicos. que são· 
raros os anos de chuva regular no Nordeste. O Governo e seus téc
Dicos sabem. e como sabem,. que não há alternativa: ou se multipli
cam a sede. assim que faltar chuva. Hoje, afmaL ainda se sofre de 
falta d água quase às ma:rgens do São Fxan.cisco. um rio que despe
ja no mar. a cada segundo. mais de dois milhões de litros d água. 

Nossas esperanças são de que se viva, de fato. uma postura. 
nova diante do Nordeste. pois só essa nova postura pen:nitiiá ao 
Nordeste e aos nordestinos conviver com o clima já que não é pos
sível modifiCá-lo. No Nordeste, afma.I.. o que falta não é á~ é 
política de água. Que a decisãO de concluir a Adutota do Agreste 
seja de fato o início auspicioso de uma nova política para a região. 
B:ra o que eu tioba a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidência comn
nica ao Plenário que desigp.ou _o Senador José Alves para repre
sentar o Senado Federal no Congresso Regional de Prefeitos (Nor- . 
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desle do Brasil), a realizar-se nos próximos dias 8, 9 e 10 de ju
nho. em Aracaju - Setp;ipe. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidência.comu
nica ao Plenário que, uma ~ez fm.do o prazo ftxado no parágrnfo 
único do art. 254 do Regimento Intemo, sem inteq>Osição do re
curso ali previsto, determinou o arquivamento defmitivO do Proje
to de Lei da Câmara n• 225, de 1993 (n• 429/91, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o aproveitamento do excesso de contin
gente do Serviço Militar Inicial em 6J:gãos federais =pousáveis 
pelas ações de flscaHzação e proteção de reservas florestais. 

Será feita a devida comnnicaçio à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Na presenle sessão 
termmou o pçtZO pam apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
da Câmaran°!!4, de !992 (n°4556189, na Casa de origem), que 
dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fum!ge. 
ros. bebidas akoólicas medicamentos, terapias e defensivos agtfcolas. 
DOS. termos do§ 4° do art. :;pD da 0mstih•ição da Repslblicà.113Initan
do em conjunto com o I'IQjeto de Lei da Cânwa n• 131. de 1992; e 
comosProjetosdeLeidoSenadon"s344,de !991,e 19, de !995. 

O Projeto não :recebeu emendas. 
As matérias setão incluídas em Ozdem do Dia. opxnmamenre 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias):.. Nada mais bavendo a 
tratar, a Presidência vai enceri'ar os trabaJhos, designando par.t a 
sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 62, DE 1995 

(Em regime de urgência. nos tennos do 
art.336, b, do Regimento Interno) 

Projeto de Resolução n• 62. de !995, de iniciativa da Co
missão Diretora, que cria a TV Senado e dá oub:aS providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadonia} 

-2-
0FÍClO N" S/27, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos teiDJ.OS do 
art. 336, b, do RegÍI!lent9lnleroo) · 

Of'Jcio n• S/27, de 1995, attavés <b qilal o Bimco Centtal 
encaminha solicitação do Governo do Estado da Paraíba pam que 
possa emitir Lettas Financeiias do Tesouro do Estado da Paraíba
LFIPB. cujos recuroos serão destinados ao giro da Dívida Mobi
liãria do Estado, vencível no 'Z' semestre de !995. 

(Dependendo de pax<eer da Comissão de Assun1os Ecooô
micos) 

-3-
0FÍClO N" S/29, DE 1995 

(Em regime de urgência, DOS lermOS do 
art. 336, b, do Regimento lnleroo) 

Oficio n• S/29, de !995, allavés do qual o Banco Centtal do 
Brasil encaminha solicitação do Governo do Estado do Mato 
Grosso para que possa emitir Letras' Fmanceizas do T~ do 

Estado do Mato Grosso-lFIE-Mr,cujosrecursos seriiodestina
dos ao giro da Dívida Mobiliária do Estado. vencível no 2° semes
"" de !995. 

(Dependeodo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos) 

-4-
0FÍClO N" S/30, DE !995 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Inlemo) 

Oficio n• S/30, de 1995, attavés do qual o Baoco Ceniial 
encaminha solicitação do Govemo do Estado da Bahia pam que 
possa emitir Lettas Fmanceiias do Tesouro do Estado da Bahia
LFTBA, cojos recmsos seriio destinados ao giro da Dívida Mobi
liãria do Estado, veocivel no 'Z' semestre de 1995. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun1os Econô
mieos) 

:..s-
oFicro N" S/33, DE !995 

(Em regime de urgência, nos lennos do 
art. 336, b, do Regimento lnleroo) 

Oficio n• S/33, de 1995, attavés do qual o Presideote do 
Baoco Centtal solicita a retifu:ação da Resolução n• 94, de !994. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos) 

O SR. PRESIDEN'IE (Levy Dias)- Está eocemoda a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h09min.) 

ATA DA 79" SESSÃO, REALlAZADA 
EM 6 DE .JU)'IHO DE 1995 

(Publicado no DCN _(Seção ll), de 7 de junho de 1995.) 

REI1FICAÇÃO 

Na págioa 9809, '1: coluna, na fala do Presidenle sobre o 
ProjetodeResoluçãon•66, de 1995: · · 

Onde se lê: 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portela)- Na presenle ses
são tellDiDou o prazo pam aprisentaçãO de emendas ao Projeto de 
Resolução n• 66. de 1995, de iniciativa da Comiasão Temporária 
criada allavés do Requerimento n• 201, de !995, que altera oRe
gimento Intemo do Senador Federal 

O Projeto recebeu 54 emendas e vai àquela Comissão Tem
porãria pam exame das emendas. 

Leia«: 
Na presenle sessão terminou o pmro pant apresentação de 

emendas ao Projeto de Resolução n• 66, de 1995, de iniciativa da 
ComiasãoTemporãria criada allavés do Requcrimen•o n• 201, de 
·rm; que alteta o Regimento Intemo do Secado FeG.ral. 

O Projeto recebeu 54 emeodas, e, nos tennos do art. 401, 
alínea a e h~ do RegimentO Intemo. vai à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadaoia pam exame do projeto e das emendas e à 
Comissão Temporária, pam exame das emendas. 
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Ata da 843 Sessão, em 8 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura 

Presidência dos 'Srs. José Sarney, Renan Calheiros e Lúdio Coelho 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magafuães - Antônio 
Carlos V aladares- Arlindo Porto- Artur da Tá v ola - Bello Parga 
- Benedita da Silva- Beni Veras- Bernardo Cabntl- Carlos &
zena- Carlos Wilson- Casi!do Maldaner- Darcy Ribeiro- Edi
son Lobão- Eduardo Suplicy- E1cio Alvares -Emília Fernandes 

de Embaixador do Brasil junto à República Democrática Socialista 
do Sri Lanka. _ 

Os méritos do Embaixador Luiz Felipe de Macedo Soares 
Guimarães~ que me fuduziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Brasília, 7 de junho de 1995~- Fernando Henrique Car
doso. 

- Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin- Femando Bezem~- Fia- EM N' 301/MRE!G/SRC/DSEIDP/APES 
viano Melo - Francelino Pereira - Geraldo Melo - Gilberto Mi
randa- Guilh\'I]lle Palmeiia - Hugo Napoleão - !fumberto Luoe- Brasília, 2 de junho de 1995 

na :..!ris Rezende -Jadei: Barbalho- Jefferson Peres- João Fran- Exoelentlssimo Senhor Presidente da República, 
ça- João Rocba --Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josaphat De acordo com o art. 84, inciso VIL da Constituição, e com 
Marinho - José Agripino - JOsé Roberto Anuda - José Eduardo o disposto no art. 56,_§ 1 •, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
Dutra- José Fogaça- José Ignácio Ferreira- José Samey- Júlio D

0 93325, de 1° de outubro de 19-86. no art. 39, inciso L alínea a,. e 
no art. 40, do Anexo I ao Decreto n° 99.578, de 10 de outubro de 

Campos- Jllnia Marlse- Lanro Campos- Leomar Quintanilba- 1990, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta 
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- de Mensagem ao Senado Fedeci.J. destinada à indicação do Sezilior 
Marina Silva- Mauro M:iranda- Nabor Júnior- Ney Suassuana- Luiz Felipe de Macedo Soares Guimarães, Ministro de Primeira 
Oda.cir Soares - Onofre Qliinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pe- Classe, da Carreira de Diplomata. para, CU1Dlllativ8!JleDte com o 
dro Simon- Renan Calheiros- Roberto Freire - Roberto Requião cargo de Embaixador do Brasilj!Jnto ã República da India, exercer 
- Romeu Tuma ::. Ronaldo Cwili.a Lima -Sérgio Machado- Teo- o ~? de Em?aixador do Brasil junto à República Democrática 
tônio Vtlela Filho- Valmir Campelo- Vilson K.leínubing- Wal~·" Soctaltsta do Sn _Lanka. • • • 
deck Omelas 2. Encaminho, em anexo, o Curnallum Vdae do Embai-

0 SR •• PRESIDENTE. tT •'dio Coelho) __ A lista de presen- xador Luiz Felipe de Macedo Soares Guimarães, que, juntamente 
'......u com a Mensagem ora submetida à apreciaçãO de Vossa Excelên

ça acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Havendo ~me- cia, será apresentado ao Senado Federal para exame de seus ilus-
ro regimental. declaro aberta a sessão. tres membros. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. Respeitosamente, - Sebastião do Rego Barros, Ministro 
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Jeffenon Peres, de Estado, interino, das Relações Exteriores. 

procedem\ à leitura do Expediente. ·INFORMAÇÃO 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 207. de !995 (n° 617/95, na origem), de 7 do corrente. 
comunicando o recebimento ~ Mensagem SF n° 236. de 1995. 
que participa a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 85, 
de 1995. 

Submetendo à apreciação do Senado Federal 
nome indicado para cargo cujo provimento depende de 
sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N' 206, DE 1995 
(Mensagem n° 616/YS, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal;---
De conformidade com o art. 52, incisO N, da COOstituição 

Federal. e de acordo com o disposto no art. 56.§ 1°, do Regula
mento aprovado pelo Decreto n° 93.325, de 1° de ourubro de 1986, 
no art. 39, incisO I, alínea a. no art. 40 do Anexo I ao Decreto n° 
99578,"de 10 de outubro de 1990, submeto à apreçiação de Vos
sas Excelências a escc•lha, que desejo fazer, do Senhor Luiz Felipe 
de Macedo Soares Guimarães, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para. cumnrativamente com o cargo de 

. Embaixador do Brasil junto à República da Índia. exeréer ·o cargo 

Curriculum Vitae 
Ministro Luiz Ftlipe de Macedo Soares Gttimaiães 
Rio de Jane:iro/R.J, 15 de agosto de 1941. 
Filho de Fábio de Macedo Soares Guimarães e Marina Ri-

beiro Corimbebe GuimalãOs. . 
CPCD, IR.Br. "Ecole de Hautes Études en Scil:mces Socia

les''. Sociologia Política, Paris. 
Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento para Olefes de 

Setores de Promoção Comercial, MRE. 

Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro -
Ciências Politicas •. 

CAE.IRBr. 
Professor, substituto, do IR.Br. 1%9. 
Onso de l'repar.lçào de O ficais da Reserva da Marinha. 1961. 
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963. 
Segundo Secretário, metecimento, 31 de dezembro de 1966. 
Primeiro Secretário. merecimento. 30 de março_de- 1973. 
Conselheiro. m~recimento, 23 de janeiro de 1980. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento. 17 de dezembro 

de 1986. 

1993. 
Ministro de Primeira Classe. merecimento. 21 de junho de 

Assistente do Cbefe da Divisão da América CeD.tral, 1964. 
Auxiliar do Chefe da Divisão -da América Meridional. 1965. 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto paza Assuntos Ameri-

canos, 1966/69. 
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Assistente do Chefe da Divisão da Organização dos Estados À disposição do Secretário-Geral da OEA em Slla visita ao 
Americanos, 1967. Brasil, 1968. 

OJ.efe, interino. da Divisão da Organização dos Estados Reunião do CIAP sobre o Brasil ''Country reviews", Was-
Americanos, 1968, hington, 1968. _ 

Auxiliar de Gabinete do Secretário-Geral, 1969. Reunião Extraordinária do CIAP, Washington, 1968. 
Chefe do Setor de Adminisuação, Ererio, 1978n9. 1!-eunião do Parlameiilo Latino-Amrricano, Brasilia, 1968. 
Subchefe da Divisão das Nações Unidas, 1979/85. A disposição do Cerimonial durante ao Brasil do Presideme 
Chefe da Divisão do Mar, da Antártica e do Espaço, do Uruguai, 1969. 

1985/87. V Reunião do Conselho Interemericano Cultural, Maracay, 
Chefe, Substiblto, do Departamento de Coordenação e Pia- Venezuela, 1969. -

nejameDto, 1986187. I Reunião Extraordinária e m Reunião Ordinária dos Chan-
Chefe Adjunto do DepartameDlo de Organismos Internado- celeres dOs Países da Bacia do Prata, Brasília. 1969. 

nais, 1989190. VISessãodaCOI,Paris, 1969. 
Chefe, Substituto, do Departamento de Organismos Interna- Conferência sobre os resultados práticos e científicos do 

donais, 1989/91. Decênio Hidrológico Intemacionai em matéria de hidrologia 
Chefe da Divisão do Meio AmbieDte, 1990/92. (Conferência do Meio-decênio), Paris. 1969. _ . 
Chefe do Departawento das Américas,1992195. I Reunião do Grupo de especialistas intergovenamentais 
Paris, UNESCO, Segundo Secretário, 1969n2. pam elaborar um projeto de re~to interno da Comissão Ocea-
Sófia, Encarregado de Negócios, a .i., 1971. no gráfica Intergovemamentai (COI), Paris, 1970. 
Montevidéu, Seguqdo Secretário. 1972173. • - Reunião do Grupo ad hoc pam a prepamção de um plano a 
Montevidéu, Primeiro-Secretário. 1973n4. longo prazo em hidrologia. Paris, 1970. 
Copenhague, Primeiro-Secretário, 1974177. XVI Sessão da Conferência geral da Unesco, Paris, 1970. 
Copenhague, Encarregado de Negócios., a.i., 1974/76. Conferência .Intergovemamental sobre os aspectos institucionais. 
Paris, Unesco, ~tro-Conselbeiro, 1987/89. - adlnizústtativos e financeiros das políticas culturais, Veneza, 1970. 
~ssessorpam vestibularaoiRBr,Salvador, 1964. Reunião do Grupo de Peritos sobre Aspectos Legais dos 
A disposição do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro do Ex- Sistemas de Aquisição de Dados Oceânicos, Londres, 1970. 

terior de Trinidad-Tobago, em sua visita ao Brasil, 1964. I Reunião do Grupo de Espeeia1istas sobre o Plano Ampliado a 
Seção Brasileila da Comissão Mista Permanente do Convê- Longo Prazo sobre Pesquisas Oceânicas do COI. Mônaco, 1970. 

nio Comercial Brasil-Bolívia, 1965 (secretário):- - Reunião do Bureau da COI, Mal!a, 1970. 
Neg~ções para compra de trigo no Uruguai, Montevidéu, II Sessão do Grupo de Tmbalho da COI sobre formação e 

1965. ensino em matéria de Ciência do Mar, Malta, 1971. 
Negociações pam a compra de trigo na Argentina, Rio de,' , m Sessão do Grupo de Ttabalbo da COI sobre Assistência 

Janeiro, 1965. _ Múwa, Malta, 1971. 
Negociações paxa a elaOOração do Acordo sobre Transpor- X. XI e Xll Reunião do Bureau e ConSt\Dlo Consultivo da 

tes Tem:stres, Buenos Aires, 1965. - COI. Paris, 1969 e 1970, Bordeaux, 1971. 
Negociações para o Acordo Brasil-Paraguai pam utilização Conferêneia IntergovemameDtal pam o estabeledmento de um 

da ponte da Amizade sobre o rio Pamná,Rio de Janeiro, 1965. Sistema Mundial de InfonnaçãoCientffica (UNISIS'I). Paris. 1971. 
II Co.ofetência Interamerica.n.a Extraordinária, Rio de Janei- Conferência de Revisão da Convenção Univexsal sobre Di-

ro, 1965. reitos do Autor, Paris, 1971. 
Negociações pam a construção da ponte Quaraí-Artigas, I Reuião do Conselho de Coordenação do Programa "O Ho-

RiodeJaneiro,l%5. . meme ã Biofesra", Paris~ 197L 
Grupo de Preparação Qa ParticipaçãO dó Brasil na li Con- Conferência pam ó estabelecimento do Programa Intetna-

ferend~ Internmeri=!" Extraordinária, 1966. -- dOnal de Correlação Ge<>I6gica. Paris 1971. -
. A disposição do ?residente da Bolívia, em sua visita ao 1 e II Encontro Internacional '"Pacem in Maribus". Malta 

Brasil, 1966.. . . . 1970m. . 
. CoiDJtiva ao Encontro dos ~anceleres do Brasil e do Para- 11 Reunião do GtupÔ de especialistas governamentais para 

guai. Foz do lguaçu e Puerto Pres1dente Stroessner, 1966. , - . de · · - da COI p · 1971 
Comitiva do Ministro das Relaçães Exteriores em visita a elaborar um projeto regnnento u:temo • ans, .. 

Santiago, La Paz, Buenos Aires e Montevidéu, 1966. - - _ 1:-~ a LXXXVIll Reumões do Conselho Executivo da 

À disposição do Cerimonjal durante a. visita dos_Princípes UnescoVI, PariVIIs.l~70 ~ 19~1 ·Coo.selb de Coorde _ do DecêrJ.i 
do .J - 1967 e essoes o o naçao o 

ap:,....;para v«tibulat:a<> IRBr, Belo_Ho,r®,Je~ 19Q1. - Hidrol~e~~~W:,"";'; ~~:~=~:?~ formular 

Reunião dos Einbaixadores do Brasil nos países amazôni
cos, Manaus,l967. 

m Conferência" Interamericana Exttaordinária. Buenos Ai-
res, 1967. - _ _ __ _ 

XI Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exte
ri~ Buenos Aires, 1967. 

Reunião dos Chanceleres dos países da Bacia do Prata, 
Buenos Aires, 1967. 

EncoDtro dos l'Iesidentes do Bmsil e do Parnguai, Uberaba. 
1967. 

XV Reunião do Comitê Interamericano da Aliança para o 
Progresso- CIAP, Washington, 1967. 

Reunião de Espeeialist•s Encane gados de elaborar o Progruna 
r-americano de Ciênela e Tecnologia, Washington, 1967. . 

um projeto de coovençãO sobre Sistema de dados oceânicos? Paris, 
1972 (relator-geral). 

X - Conferência Hidrográfica Internacional da Organização 
Hidrográfica Intercional, Mônaco~ 1972. 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano. Estocoltuo, 1972. 

V1I- Sessão do Conselho ExecutiVO da COI. Bergen. 1976. 
~eupião de Plauejamento sobre a utilização de navios desti

nadOS .à observação de ventos tropicais no hemisfério sul- OMM. 
Leningrado, 1976. 

VI, VII. IX. e X Assembléias da COL Paris, 1969, 1971, 
1975 e 1977. 

Conferência sobre Proibição ou Restrição ao Uso de Certas 
Armas Convencionais, Genebra. 1979. 
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XXXIV Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, 
Nova Iorque, 1979. _ _ 

ill Conferência das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, X Sessão, Genebra_ 1980. 
XXXV Sessão da Assembléia Geral das N3ções Unidas, 

Nova Iorque, 1980. --- -
ill Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 

X Sessão, Nova Iorque e Genebia, 198!. .. . 
Grupo de Especialista da COI sobre Direito do Mar, Teneri

fe, 1981. 
m Seminário Internacional sobre DíscrimínaçãoRacial Ma-

nãgua. 1981. . -
Reunião paza tradução da Convenção sobre Direitos do 

Mar. Rio de Janeiro, 1982. - -

Conferencista na Escola Nacional de Infonnações, 1979, 
19.82 e 1983. 

II Sem.i.oár:io sobre o Programa Antãrtico Brasileiro, São 
Paulo, 1984. 

Simpósio sobre Recursos do Mar, Rio de Janeiro, 1984. 
Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas (CNPA), 1984187 

(membro). 
Conferencista na Escola de Comando e Estado-Maior da 

Aeronántica (ECEMAR), 1984/86. . 
Reunião dos países de Ifngua portuguesa paza tradução da 

Convenção sobre o Direito do Mar, Rio de Janeiro, 1982 e Mapu-
to, 1984. __ 

Seminário sobre Direito do Mar, i::EPAL, Mootavidéu, 1984. 
Comitiva do Presidente da Comissão Biasileiia de Ativida

des Espaciais em viagem à China, 1984. 
VI, XV, XVI e XVll Reuniões do Conselho Executivo da xm Reunião Consuhiva do Tnnado da Anlártica, Bruxelas. 

CO!,Paris,l975 e 1982, Tenerife, 1989.. 1985. 
m Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, Seminário Internacional "Antarti.c Cballenge". Kiel, Repú-

Xl Sessão, Nova l""'ue,l982. · . blica Federal da Alemanha. 1985., 
- XVII Reunião do Comitê, Científico sobre Pesquisa Antár- Seminário na geleira de Beardmore, Antártica (p3.trocinado 

tica, Leningiado. 1982. - pelo National Resexcb Board, dos EUA). 1985-
N Reunião Consultiva Especial do Tratado da Anlártica 

II RWnião do Grupo de Especialistas da COI Sobre Direito (negociação de um regime para exp!Oiação e aproveitamento de 
do Mar, Nova Iorque, 1982. recursos miuerais antárticos); VI Reunião. Rio de Janeiro, 1985; 

I Seminário sobi:e Assuntos Antárticcs, São Paulo. 1982. vn Reunião, Paris, 1985 (chefe); XIII Reullião, Hobart, 1986 
XII Assembléia da COL Paris, 1982. . . . _- (ch r. ) IX R ·- T"'"•' 1986 'ch ') -·-'•- de m Conferência das N•"""s Unidas sobre Direito do Mar, e e ; ewuao, """10• ' e.e ; ·~ grupos 

~- restritos, Nova Iorque, 1985, Nova Zelândia, 1986. 
Sessão de Encerramento, Montego Bay, Jamaica, 1982. Comissão Biasileira de Atividades Espaciais (COBAE), sn-

Comissão Interministerial paza os Recursos do Mar, si.IX:O- plente. 1985/87. . . 
missão encarregada de elaborar o Programa A.ntártica Brasileiro- -- Seminári'! sobre ~ção cieptífica.. Antártica (patrocina-
PROANTAR _ 198L _do ~lo Internati<:Jrml Inatimte for Envnoment and Development), 

C 'tê • tífi de p · ,_,,_, SCAR 'd 1e adó Racme,EstadosUnidos,l986. 
Oml cten ICO esqmsa l"UUW.Luca ~.: e g Conselh Deliberati da Su · tendência do Desenv 1 · 

ahemo do B=il), XVI Reunião, Leningiado, 1982; XVIII Reu- 0 vo penn . 0 Vl-
nião, Bremethaven, 1984; XIX Reunião. San1 Diego,l986. -- ~~~~~~=E), 1986187 (representante do Minislério 

Expedição à Antártica, navio oceanogr.ifico "Barão de Tef- -- Conve~ sobre a Prcteçãc do Patrimônio Culttlia! e Nam-
fé", 1983. · - I1ll. XIII Reunião da Mesa (Relator), Psris, 1987; Assembléia das 

Comissão Interministerial para a Guarda Costeira, !983 (su- Partes, Paris, 1987; XIII Reunião do Comitê. Paris, 1987. 
plente). Conselbo Exeoativo da UNESCO, suplente do ProL José I. 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar,Subco
missão encarregada da admiuistraro PROANTAR, 1983 (suplente). 

I Reunião da Comissão Preparatória da autoridade Interna
cional dos Fundos MarinhOs e do Tribunal lntettlàcional de Direi
to do Mar, Kingston, Jamaica, !983. 

Seminário Intemacional sobre Politica A.rtMica. Kiel RFA, 
1983. 

II Reunião do Comitê de Especialistas Gov..,.;,.ntais de 
Alto Nível- CEGAN (CEP AL), Havana, 1983-

Comissão Prepazatória da Autoridado Internacional dos 
Fundos Marinhos e do Tnõunal Intemacional de Direito do Mar, I 
Sessão. Kingston. 1983; II Sessão, Kingston e Genelxa, 1984 
(chefe); III Sessão, Kingston e Genebra, 1985 (chefe); N Sessão, 
Kingston, 1986 (chefe). 

Operação Antártica I. Navio de Apoio Oceanou.tfico, "Ba
rãodeTeffé",l983. 

cOmissão Nacional para Assuntos Antárticos ((CONAN
TAR). Secretário-Adjunto e Representante Suplente do Ministério 
das Relações Exteriores, 1983/87. 

Conferencista no Centre o•Êtudes de Politique Etrangàre, 
Paris, 1972. 

_ Yaq:as, CXXV!Reunião,paris, !987; CXXVIIIReunião, Paris, 1987. 
Um Brnsil igumado: o espaço marinho ,nacional, Revista 

Brasileira de Tecnologia. VoL 17~n°.l?janffev. _ 
The Antartic Treaty System From tbe P=peclive of New

Consultative Party, in Antartic Treaty System. an assessment, na
tiooal Academypress, Washington D.C. 

· Segundo Tenente, FN, (reserva não remuneiada)- Produtor 
do Progiamas na rádio MEC, 1963/66. 

Ordem de Rio B=, Grande Oficial, Brasil 
Ordem do Mérito Naval, BillSil. 
Ordem do Mérito Tamandaré, BiaSil. 
''Ordem de Mayo"~ AigeDlina. 
"Ordem ai Mérito'\ Clli.le. 
Ordem do D.umebrog. Dinamaroa. 
Stélio Marcos Amaranfe:o Chefe do Departamento do Ser

viço Exteriflr. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cionaL) 

OFÍCIO 

DO PRIMEmo SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" ISS/95, de 7 do ccmente, comunicando o axquivamento 
do Pmjeto de Lei do_Seuado n• 66, de 1992 (n• 4525194, naquela 

Conferencistta na Escolá de áuena Nav3!. 1979, 1980 e- Casa),deautoriadoSenador!ramSantiva,queregulamentaoÍllCÍSO 
1983/84/85187. - • . V doázl203da ConatilniçãoFedeial e dáootras providências_ 
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Encamjnbando à revisão do Senado autógmfos 
dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N°81, DE 1995 
(N" 10195, na Casa de origem) 

Institui o ano de 1995 como o "Ano Zumbi 
dos Palmares", em homenagem ao tricentenário 
de sua morte. 

O Cong=sç Nacional decreta: 
Art. r• Fica instiruído o ano de 1995 como o ''Ano Zumbi dos 

Palmares1
', destinado a. homenagear o tricentenário de sua. morte. 

Padigrafo único. Caberá ao Mnristério da Olltuia estabelece: e 
coordenara programação naciooal do "Ano Zumbi dos Palmares". 

Art. Z' Fica declarado data nacional o <Üll 20 de novembro 
de 1995. 

Art. 3° Fica a Empresa Brasileira de Cotreios e Telégiafos
ECf? autorizada a emitir .selo em hODJ.enagem ao tricentenário da 
morte de Zumbi dos Palmares. · 

Art. 4° As despesas decotrentes desta lei serão computadas 
no orçamento do Ministério da Cultma. 

Art. 5° Esta lei eiltra em viga: na data de sua publicação. 
Art. 6o.Revogam-se as disposições emcontxário. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 53, DE 1995 
(N° 57195, na Câmara dos D<pntados) 

Apro'f1l o te.to do Ac:ordo para a Manutenção •.• 
do Centro Jnteramericano de ComerclaJização, entre 
o GoV<nJO da República Federativa do Brasil e a Secre
taria-Geral da Organização dos Estados Amerioanos, 
cdebrado em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. 

O Coogresso Nacional decreta: 
Art. 1 • Fica aprovado o texto do Acordo para a Manutenção 

do Centro Intetamericano de Comeicialização, entre o Governo da 
República Fedeialiva do BtaSil e a Secretaria-Geru da Organiza
ção' dos Estados Americanos, celebrado em Belém do Par.l, em 9 
de jomho de 1994. 

PatágJ:afo único. F1cam sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do xefen
do ACOido, assim como quaisquer ajustes complementares que. 
nos termos do inciso I do art. 49 da CoostiruiÇão Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrim.ônio nacional 

Art. 2° Este decreto legislativo entta em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 558, DE 1994 

Senhoxes Membros do Coogresso Nacional, 
De confocmidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da 

Cooslituição Fedetal, submeto 11 elevada consideiação de Vossas 
Excelências, acompanbado de Exposição de Molivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Aooido 
para a Manutenção do Cenlro Inter.uneticano de Cometcialização 
entre o Govemo da República Federativa do Brasil e a Secretaria
G=l da Organização dos Estados Americanos. celebrado em Be
lém do Pará, em 9 de junho de 1994. 

Btasília.21 de jllho de i994. 

IEGISUÇÃO CITADA 

CONSTffiliÇÃO DA 
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL 

Titulo IV 

DA ORCWIIZAçAO DOS PODERES 

Coptuiol 
DO PODER LECIJSlATIVO 

Art. 4t. É da cem; I! odu!ldu•inde~l'locfllriC 
I - - clef•illl'""""il< oobre tniOdol. ooccrdol ou 

-.lrUm8dc:lnois que ecarretem er'lCWSJOS CIU CCAiipiCAI I M 
-aopabin6coionodcwoll; 

EXPOSI~O DE .HOTIVOS N9 337/URE, de q de julho de 1994, do SENHOR 

!UNISTRO DE ESTADO DAS RELAÇ0ES EXTERioRES 

• 
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coao • do conbeeiaanto de voaR Excel6ncia, por ocaai4o 

da XXI:V' Aaaeabllliia-Geral da orqan:izaçlo doa Eatacla. J.a,u"icanoa, 

efetua.cbl .. Bel.á do Paft,. foi asainadO, no cUa 9 ,de junho de 

19!J4, o Aco:do entra o Cover110 ela Rap1lblica Pecterativa do Brasil • 

a Secretaria~ da OrrJ4nizac;&o elos z.tacloa Allericanoa para. a 

Kanut:enc;Ao do c.nuo :tntuaaricano de Courcializaçlc (CJ:CCK) ; 

2. o ACordo~· 't.. por ol:tjetivo clia..ainar, na reqiio, 

c:cmhed.J&entoa • inforaaç6ea aobre coaercializaç:io internacional • 
preatar aervic;oa acacSbicoa • da fo:raaç:io • treinamonto 
pro:U.uicmal. nesta U'ea, c:oa 6ntue na prcmoç.lo d.aa uportaç6u. 

3. Tenho · a honra d.• .wmeter a ·voaaa Excel6ncia o anexo 

pro~~to de KenA:qa ~o eon.;r-o, aecmpanhaclo de cópias aUtAn.ticaa 

do" "texto do reterido Acordo entre o Governo elo Brasil e a 
Secretaria-Geral d& Organizaçlo doa Estados AlHrieanoa, coa viat&a 

à aprovaçio do Poder Legislativo. 0/;7!-ta, 
:.!: L. K. IIIIDU>l 

Ministro de Estad.o elas Relaçõaa Exterio~ 

10:\C 71C~IIUI !'0:'.\'.UMI 
Clwl• ... "- .. 
___ .. uu 

ACORDO 
ENTRé O GOVERNO DA REPÚBLICA fEDERA TJVA UO BRASIL E A _ 

i· SECRÉTARIA·GERi'\L DA ORGANizA CÃO DOS ESTADOS AMERICANOS PARA A 
MANUTENC' ÃO DO CENTRO INTERAMERICANO OE C"OMERCIALI~A(' ÁO 

O Governo da RepUblica Federativa do Br.isrl fdor:tvante denommado ~Governo8 l e a 
~ecrer::ma·Geral da Organização dus F.:o:ta<Íc»; 1\rnencano~ (doravante denonunada ~Sccretar1:t· 
c;eral): 

c:oNSIOERANf)(): 

() oo1etivo fumWnenr::d dos Estados Membrus da Orgamz.1ção dus E.~tadus A mcnc:anm 
rw sentido de .:~lcanc;ar o desc:nvo/vimcnln um:g.ral, r;d como defimdo 11:'1. cana constitutiva da 

Orgarnzaçáo~ 

O Artigo .\fi da Cma da OEA. pelo qual :çO Estados. Membrns. reconhecendo a esnita 
interdependi:naa que há entre o cumérc1o exterior e o desenvolvinlcnto ecottflmico e social. 
dispõem-se a cnvldar esforços. individuais e cofetivos. a fim de lograr condiçôes favor.iveís de 
act$$0 aos mercados 1n11ndiais para os produtos do~: países em desenvolvimento da. região. 
especialmente por meio da n:duçolo ou ab<Mição. por parte dos pai ses ímponadores, das barmr.is 
ranfárias e não-tarifárias que afetam suas cxf!Ott"tçües;. 

Que os paiscs da regi.io. com vis1as ao clesenvolvimcnto. atribuem impcmância crescente 
;\ expansão e diversilicaçio de ~uas exportaçües de bens e servu;os, em panrcular ~s de maior 
valor agregaau. para cujo fim faz·se ncces.<:ário conhecer e desenvolver formas de reduçào ou 
levantamento das b:ureiras prot:eciohistas que lmpeticm lal expansão: 

291 
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Que o Conselho lnterameriQIIno Económico c Social da Organização dos Estados 
Americanos. c1n sua XIII Reunião Anual Regular (CIESJRES. 144.XIII-0178), instrJiu a 
Secretaria-Geral no sen1ido de que atribua importància e prioridade aos interesses dos Estados 
Membros ctn matéria de promoção das suas exportações. inclusive por meio da formal;áo c 
treinamento de recurSM hmn;mo~. entre ol1tnK aspectos ou projetas que os governos considerem 
pertinenteS: 

Que foi assinad~:t cm 4 de dezembro de 1967 um Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da OrganilaÇáo dos Estados Americanos, mediante o 
qual foi criado o Progmna lnter.tmcricasm de Capacitação cm Comcn::ializaç:lo Nacional e 
lnternacion21l. projeto 11" 216 com duração até .l de dezembro de 197). acordo esse prorrogado 

·att 30 de 'junho de 1979, posleriormemc p~do até 31 de dezembro de 1988 c novamente 
até 17 de fevereiro de 1994: 

Qve os Estados Membros da Organi~ dos Estados Americanos demonscrar:un ter um 
alto conceiro do Centro lnteramericano.de Comercialização. porquanto declamam que cumpre 
cabalmerue com o requisito de '"intetamerieaneidade'" qtJe se espera de uma atividade da OEA • 

• ~tinuamn a aumentar signifiCativamente suas solicitações ao Centro de cursos. programas e 
projetos e passaram a identifK:ar novas. demant!as de serviços de info~ e consultaria: 

Acordam nos seguintes tcrnK11:: 

OBJETIVO, FUNÇÕES E PERSONAUOAOE JURÍDICA 

ARTIGO I 

Este acordo tem por objctivo a m:mutenção da sede. no Brasil. do '"Cemro lnterameric:mo 
de Comen:ializaçio" (CICOM), com o propósito de disseminar na ~ião conhecimentos e 
inform:~.ções sobre comercialização internacional e prestar serviços academicos e de (ormaçio 
e treinamento profissional na área da comercialização internacional. em panicular a promoçio 
das exportações. 

Na meti ida do posStvel. aumentar-se-.io os :o:erviços ~tados pelo. C I COM e.~trr: o~tras 
· formas. por meio di. consolidaçio e intensif~CaÇõ)o da cooperação solidária interamcrlcana para 

o desenvolvi~to integral e. complententarmente. pela utilização de Contes eJ:temas de iecur$0S 
. .d..e forma-compati"vçl CQm. os propósitos e o caráter intergOvemamental da br!aniza.ção dos 
·Estados Americanos. 

ARTIGO II 

O CICOM. c.lef:lro de sua área tem:i:tica de :1t11:1~n. ter:!: as seguintes funções pancipais: 

I. Desenvolver atividades de formac;:iio c tremamcnto te<:nico prnfissional: 
.2. Apoiâr. orpniza.r, conrdem'lr txl realizar curso~. <;enunãtios e pesquisas de: 

n.tturez:t profissionalizante uu acadên1ica: 
3. Apoiar projctos de interesse dos Estados Membros em desenvolvilnento da OEA. 

e1n fC$poSta a solicitacões especificas dns me:mms: 
4. Coletar e tomar ch~poi"iívd m::uefiar técnicn-did:ili~•: 
S. Apoiar O« assessorar atividaciC$ ele treinamento de outras insmuic;õcs atuantes na 

ap<~citaçáo de pessoal em Comércio Exterior: 
6. Apoiar 011 desenvolver. a pedido dos Estados Membms em desenvolvimento da 

OEA. pesquisas de merCaclo e estudos pa"i"a expona.çào. 

ARTIGO III 

() CICOM t.c::r.í person.tlidadc: jurldica prripna e capacidade p:ara adquinr direnos c
contrair obriiac;ões cnm visw à eJ:ecuçàc de lc"ldos os atos jurídicos ineremes ao cumprimento 
de suas funções. cm conformidade Co1í1 a lq::is[açio brasileira. 
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CONSELHO DIRETOR 

ARTIGO IV 

O C!COM se regerá por um Consellao Dire~or e, sob sua autoridade, ter.t aulal'lomia 
técniCI e :~dininiStrativa. 

ARTIGO V 

O Conselho Oiretor será unt foro de discussão para examinar. aprovar e rever as 
operações do C I COM, coordenar atnrldad~ e recomendar ações, de acordo com os objetivos e 
as funções do CJCOM descritos neste Acordo. 

Os m:unos provenientes de contribuições das panes signatárias e de fcmtes extemu 
ser1o ptozramados por meio de planos operncionais e empregados sob forma de ptojetos 
aprovados pelo ConseJho Diretor que ~pendam aos objetivos e ~s funçàc:s do qCOM. 

ARTIGO Vl 

O Conselho Diretor será compo~to: 

I. Do Secretário-Executivo de Assuncos Econõfllicos e Sociais. que presidirá o 
Conselho: 

2~ De um represen1ante do Governo: 
.\. Do Oiretor du.CJCOM: 
4., Do Coordenador Nadooal. 

f'aw irnpedido de p.1rticipar. o Secretárj~'~~·~teeutivo poderá designar repn=senrznte b 
rcuniôt.'S dt' ('(m!õelhn Din:tur. N~~ c1mrn~tàncra. a reuni<lu serã presidida pelo Diretor do 
('!COM. 

O Diretor do CICOM tambêln exercer.t o car~o de Sec:~t.trio do Coosclho. Caso tenha 
de presidir a Conselho. cm decorrência do pn:vi:o:ro no parágrafo ;unerior, a funçio de Secrettrio 
do Conselho será exercida pelo C'oordenadnr Nacional. 

ARTIGO Vil 

As. decisões do- Cun:r.clho Uire~or :ser.io tomadas por con~nso. No caso de não haver 
'cónscn~. ;t.'> dec:i~f~ _çe""r;iÕ tomadas de comum :cc::urdo J>eiCI~ repr~nt:a_ntes da SECRETARIA 
GERAL e do GOVERNO. 

ARTrGO VIU 

O Ccmselho Uirer:or rcunir·se-á regularmente pelo menos t.orna vez :t cada ano. e, 
c:uraordinariamerue. a pedido por ~ritn de urna das J"'n~ e com a concordánc:ia da outra. De 
cornmn acordo emre a~ partes. poderio ser convidadas a assisur a ~w reuniões. corno 
clbservadoro;, in~tiltliçücs inte~s em particip.1r (Jas ati\·idade.., du ClCOM e que: es'lejam 
dispostas a cum este colaborar linanc::dramente ou de uutra forma. 

OIRE('ÃO TÉCNICA E 1\lJMINISTRAT!VA 

AR'J1(j() IX 

O Oirc:t•lr do CJCOM tcr.i a seu c.vgu a direçáo tCcnica e :cdministmuva du CICOM com 
as funçües e responsabilidades enUJlciadas a seguir: 

I. Organizar as atividades de treinamemo do C'fCOM: 
2. Orientar e supervi~iooar os programas de assistencia técmca. pesquisas e 

ptrbli<:ac;;õcs do CJCOM: 
J. ·Orientar e supervisi~! os C::UfS('IS ou semrnârroo; reahullos no Brasil ou nm 
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diver~ E.~tados Membros. correspondentlo·se para esse fim co111 as entidades 
locais cc-patrocinadoras: 

4, P~ramar, orientu e supervisionar os Cursos lmmmericanos e Sub-regioru~is; 
:5. Contratar, squndo as Normas Gerais para o Funcionamento da SECRETARIA· 

GERAL ou squndo o estipulado no presente Acordo. profes.sores. conferencistas 
c: demais funcionários necessolirios. fazendocons~r dos respectivos contratos; todas 
as obrigações amtraídas c a remuner:~çto acotlblda. As pessoas c:ontr.lltadas nio 
sedo constderadas funcionários dos sig11atários deste Acordo: 

6. Manter em dia um registro cle pmfessores. confc:renc::istas e consuhorcs 
qualificados p3r:a as Atividades de treim~mento do CICOM; 

7. Manter com dili~ as relações do CICOM com o GOVERNO e a 
SECRETARIA-GERAL: 

8. Prep:~rar os CJ:pedientes de pa~mcnto concernentes à execuç:io do orçamento do 
CJCOM e apresenti-lo:o;. c• nla.IS breve po:o;.dvel. à .Sé\.RETARIA GERAL. com 
cópia para os memb1'03 do Conselho Oirecor. 

ARTIGO X 

O Oíretor do CICOM dcsempes11tarâ suas funções em coordcnaçio com o 
Coorclenador Nac:iooal. 

O Coonlenador Nacio~- :m conperação cont o Oirctnr_do CICOM terá a seu cargO; 

1. Promover :u ariviclades do cfcoM no Brasil, panieulannerne semittârios. cursos. 
assisténcia t~nica e pesquilKl.'l. · 

2. Servir ele elemento de lig;\Çào entre o C"ICOM. o GOVERNO e as instituições 
nac:ioaa.is que pan«:ipem tb..'i ativiclades do Centro. 

ARTIGO XI 

I. O Oi~or do CICOM preparará e submeterá. oponUnãmente, à coilsideraçio do 
Coosclho Diretor. um Plano Anual de Opcrac;t.es, e~n conformidade com m: 
objetivos e funções que o preses!le Acordo atribuí ao CICOM. O Plano Anual de 
~ abr.mger.i os squintes aspectos: 

a. Polfticas e estrate,.iu de longO Prazo já definidas pelo Co;nselbo: 
b. Fontes de recurso:'! e seu emprq.o nas atividades do CICOM: c 
c. Otçtmento--J)fO!:rama do CICOM. detalhado por :atividade, levando em 

coo ta as Normas Gerai~ para o Funcionamento da SECRETARIA-GERAL 
e as orientações pcninentes dt1 Consdbo Diretor. · 

2. O Diielor do CiéOM prep.\raráO relatôrio trimestral tle.andamento.da c1ectdo 
do Plano Anual de Opera~. Tais relatórios de: andamento seria enviados. cotn 
a maior brevidade. a cada um dos membros de., C'.oo:".dho Diretor. As 
modificaçlles no Plano Anual de Operações aprovado pelo Conselho Oiretor· 
somente pader.k1 ser efetivacfas. com a aprovaç;i.o do Presidente do ConseiQo e do 

Rcpres::nwue do Governo. ·A. cada .ano. o Diretor do bcoM apresenar.i ao 
OOVERN.O c.i SEÇRETARIA-Çii;RAL o conjunto de relatórios trimestrais de 
cxccuçio do Plano Anual de (.)per2çiies. 

ARTIGO XII 

I. O Diretor do CICOM será nomeado pelo Secre~ario Geral da OEA cm consulta 
com o GOVERNO. 

2. O Diretor do.CICOM e os profissionais cootratados no :imbito internacional ~ 
funcionários da SECRET KRIA GERAl.. e suas remunerações. scr.lo pagas 
squntlo o disposto na resolução AG&:RES. 12JO (XXUI-0193). 

3. O pessoal Joc:al cqntratado pelo CIC.OM será regido pela Jegi~açào brasileira 
apliável; tais peuoas sedo consideradas funcionários do CICOM e n1o das 
1wtcs deste ru:ardo. E'ite pessoal será contratado de acordo com o disposto nq 
resoluções da As.~mhlêia·ücral referentes aos Centros lnteramericanos. 

4. Os pro(caon::s e conferencistas a que se refere no Aniso XIII l.b. scrio 
contRiados pela SECRETARIA GERAL alravés do sistema. de contntos por 
resultado. c portanto não seria canside:rados funcionários da SECR~ARIA 
GERAL. 

ARTIGO XIII 

As oper3ÇÕeS do CICOM com~râo: 

I. ATIVIDADES DE TREINAMENTO 
a. Cuam fnrcrimc:rjçancn r: Sub·rrriwis 

Estes cursos. cujo programa dc:ver.i ser previamente aprovado pelo 
Conselho Dirctor. sedo realizados prioritariamente no pais sede. em nível 
de pós·&raduac;ào' OÚ como acivid:ldc de eltensão nniversuâria. Deles 
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poderio lt)ln:U pl\ne bolsistas dos Estados Membros em 11111 mnnero tle 
não m:us de JO Unnlal por curso. Os bolsntas cer:i.o custeadas as 
passagens de ida c volt:. e receberão d•áriu de 1ubsrs!Cnc12 proporc•omus 
:w perf()(lo de dtltl\clia do curso .. o~ lxllstSt<ts reSilleme" "" crdade onde 
o cuno :i!: realizar rro:Ueràn lrlllla pnr cento das dcãnas de sub:s•sténc•a: 

b. c "num r Sçmmanm NaqgmJ!$ 
O corpo llucetne do ('!COM . uu pllr ~te rontraUido. t·nm "''~tas õiiK 
trabõ'llhos prãticos sobre co•nen::raliuç;lo desenvotvidos em qLJ.~Iquer c.los 
curSC'I$ tltl semm::l.nos. elabor.\r~ estudos de r::"ISDS e oturos tc·uos 
monogr.i.ficos ou mesmo .11posntas. coodm:emes à forrnaço.io de mna b:.se 
teórica sobre coJMn::raliuç;W e à awalizaçio dos pro,r.ran;tS doc:tfltes 
orcrecidos pelo Cen1ro. 

1\RTIGO XIV 

o orçamento do CICOM ser.a composto de COtltrlbUiçôes d;u panes SIB,natat•u deste 
Acordo e de cventua•s co!Ítnl:ttuçüc:s de fomes ex!em011s. ft:uas em confor•n•dade com o diSPQSIO 

no Aruco 1 :tcim.J, de mane1ra a,pennlllr ~ execução de todas ~s obn~açõc:s do Ce~um. o ~· 
adc:q~do funcionamento. ~ eXecução d~ prozramaçlo õ'lnu~l de .iiividadc:s e ct paa:amenlo dos 
funcionúios que nele trabal_ham.: 

ARTIGO XV 

As contribuições que a SECRETARIA-GERAL e a (iOVERNO devem fazer. SC:Jtmdo 
· 0 es11pulado neste Acordo. scr~et coloc::tda~ ií chspo~•~ct do Cenlro, levando em conca as datas 
das atividadc:s previ~tu no Plano Anual de C:tpernçóes do CIC"OM. 

As rece1tu provem entes de euntnb•ucóes cxtern~s ~r.t o frMrtclanlentO de .1111~1da_des. du 
C! COM será•.:~ deposnadu em cc~nt~ e~pcdfrcas :\dllti•ustrad.-.s stimndo as Nnnnas <.erars para 

0 Func•on:~memo da SECRETARI/\·OER/\1 .• 1ccaliz.'1das no Rin de JaneHoou em WaslunJtm•. 
r> c. '"'· ~ cnmpro:wada :t net"C~sid:u.le. em nuuo p;1fs merntiNt fl'ldc: ~ re:~~li:l'lr a a:11v1dadc 
frn:am:1.;utl'l por e:o:~:o: ret'UTMT~ 1\ cadôl "«''' rlle-~e~. n ll•re~nr do ('I("OM 1nrorm:uri tn lltC'mhrt•' 
du ('wr\e'lhu j)1re1ur doi tn•••t<m. \';~lur, I""J'r~m:ac:to.r nfv .. l•t .. ~"'"''~·iu dt"\"-,' t'unu•hm~·t",co\ 

Asconmbmções elo GOVRRNtJ ~d•• dt"J)IK'taclits t"tn nmta bancJIJia d.a Sf.nm:rARIA· 
GERAl.. no llrasil ou c=111 WAShlliJ!IOII. U (' 

OBRfGACÓES E RE.'iPONSABILIOAOES DAS PARTE..'; 

ARTIGO XVI 

I. Dois critérios determina:.~o n V3lor das contribuiç6es ao CICOM: 

a. A~ur:tr um nivel adequado de pm:laçio de :o;erviç-os am. paí5C!õ, 
mantendo no orçamento do CICCM unl3 nlrutur;~ equilibrada entre a~ 
dispeias' fius de manutençto e as dc~s variltveis das atividades. de 
m:lneira a pemnm o ~mprttO eficiente dcn n:cursm humanns ~ (i"cus: 
e 

b. F.vitar :a redt~ dns ~•cos prestados aM p.-ises em fundo dt' uma 
desvlllon~do dn' recurscx ctmtrlt!Uidos 

2. 1\ panir d~t. ent~da er11 \li fOr de SI~ 1\corcJu e :u.t a so;11 term•n:ac~u. :as parte-' 
lomecer.\o CK recurw' ncce~~rm5 para o acJequatJo lin;llnc•anw::mu do ('enuo A 
Secrerana·(icr.~l ... ,~ur.u::~ 11111:'1 crmrrrbmçãc• anu~l de nn 111inuna 
USS.JJO.OOO.OU. O Ciovcrno :use,:urar.t tnlll'l co•tlt•bmçào.a•rual. ern nloeda Iuc;~! 
cu em dólares nonc·amc:r•canus. que se~ eqmv.alente a conlnbulçio cfe~iva da 
Secretaria-Geral. e poderâ J'lropcrc•onar :10 Centro. ademais. a inuxstruiUrôl 
fí~ica par.a o seu f11nc:ioname-nto . 

.lo.RTIOO XVII 

O GOVERNO deYm: 

I. 

l. 

·• 

1>ar :w CICOM o :tpoio ••c:cesdrro para o Se"ll rurn:•ona~nento nomtal. praando 
sua colaboraç.1o J'<'lra o melhor ê.:uto das :'llmdõldes pqra~ 
Conceder ao CICOM e;, seu pessoal intemac.:•cnal AS facilidades. Pt}vil~ios e 
Imunidades COI!Ipreend•tkH: no Acordo SOhre- pr!vllé[I!IOS e 1mnnldades cbr OEA 
IISIInacJo pelo Br.ml em 22 de setembro tle I Q4Q e ~ufrcadtr em 22 de outubru 
cJe 1'16S 
tksranar '' ('tK1i'ckiiÃ(klr.- Ni•.:ilmal 
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ARTIGO XVIII 

A SECRETARIA-GERAL dever..: 

1. Uar ao CICOM o ôllfl'Um no:cessano põ'lra o seu (m~e•omunenw nurrn~l. presr:.ruk1 
ura culahoraçio de acordo O.:lllll ;1~ t.hre1r•:e~ apruv;,da~ J)t'IU~ r.ir~:iu' deh/lc·rallvtl' 
JJ.1 OE/\ e com m n:~ul:mu:ncus e tttiCflla(,;iies \Cgmdas pl'la SJ:Clti:TARIA· 
GERAl por mandaw dos EMados Membros: 

2. Financsar o CtCOM 5eguntlo o ecsrabcleCido no Amgo XVI. 
J. Contn.tJr o pessoal p;~ra o CICOM de acordo com o esrabc:lec1do no Arr•go XII: 
4. Selec1anar os bols•sras das cursos lntcr2mer•ano~ e sub·rcglllnacs. de atcH"do cou1 

o estabelecido nus regulamentos da Sc-cretana·Gernl. 

OISPOSIC:ÁO OGRAIS 

ARTIGO XIX 
As panes declaram que: 

1. rooperario enU'e St no excrc:fc•o de ma.~ re~pecu,·:~s f11n.;óes. scgundn o presente 
1\cordo. e bu~ario assegurar a :1pllcac;:in i\O ( 'emro. ccmforone tõ~bivel. das 
I'IOI'm:as e regul.;unentOS que rcgern a SECRtiTAIUA·tiER/\L. re!1)e11a'&& a 
leg1slaç:io brisde1~: 

2. Modific:ações do nivd ~ dol;t(i\o orç.tmenrari:. du panes ou a não aprovacio 
tl~s dtllaçôc, pcl(l\ ór~:io~ ('tllnpc"tcnte' rc<'fl«l•vo~ all('r:lln. Pfll!'l'lfC'Itm<~.hnente. 
ll1.l canccbm as obnJZ11Çt'K-' a''mntda' IJCI:n Ulc-,m.,, çm \ u tndc til'\!(' t\rmdn. 

J.. 1\<:Citalll que a:oo muthlica~lle' ou tll;;mrr:"t:um.•mn the utnl!l:Oit.:tX''i de- nuo;t da' '"''te-\ 
t)reYrUaS 110 p;rragJO\l!lô'ln!t•tluf. putlcrr:nn "" CYt"llllmiiiiC'Illt' aiC'IOII ,1\ ul•ll·~;lt,:tk'\ 

da ou112. n.3 rcahn<,::\.u tlu ttroji!ranm de lmballm dn C! COM. 

ARTIGO XX 

Este Acordo lera Y!&Crn:•a rJe 5 (c•ncut,ann,. podcurJu wr prurru~;adu por :~cUuJo ltlflnal 
das panes. A prorropçio deverà ser !!ma n;~. v•gCncta do 1\cordo 

ARTIGO XXt 

Este .zcordo entrar;t ern vtgor quartdn d:t comunu:õ'lc;lo por cada tum" das partes. lXI' troca 
de notas dtplotuátrcas. da cc~nclu~o dus ~s re'pecltvo~ pmccdunentos de ranlicacão ou 
aprovaçio. 

Con~tderanck• a pretnC>ncia tJe o Ctovcmo adm:u .rrov1dêne~as 1111ediatas. de •nodo a 
assegurar o Íllnciuoarncntn in1ntcrrnpcn da~ auvtd:tdc:s elo C I COM . ..eràn implementadas. a panir 
da data tle ;usn~amra dt1 prcscmc /v,;cm.kl. tuda:> :" m~·thda~ :tdmmr~uauva' quc 'c f;u;;un 
necessartas. 

ARTIGO XXII 

.' • O pre..enre· l\ci1rda pocten;t ser l.lcmmctõkkl por qu:~;lquo:-r uma d:1~ ['r.!rtt"~. mr:thantc 
notitlcaçào pur 11ota d1plomãllea. A demit~c::•a ~ururã C'lcuu t• c'c'~' 111c~ :tJJII"S :. tlal:t d:t 
notllicaçja. • 

Em fé <lo que. os abai:.;o-assinados. devidamente amorü:ados a razt!-·ln. firmam este 
Acordo em 2 (duas) v1as 001 crdade de Belétn cln P:tr:L no dia fJ de JUnho de 19Q4. 

/. !, ~-·-----' ... , 
' ' 

Celso Lui7 Nunes I\ITK1nm 
Min1~1m de Est:ada. d:n Relõ'C,;ÕCS 

Es.termre, cia kt"pihlrca 
Fedcrauva du Ura111 

1--·- ( (:.~.t ':;>-'- t:._f 
Jo1• ("J~m~nte Baena Soare~ 

~"·ret:\r•c•·C•t"r.tl d:~; 

()IJ.!alll/ill;:\o dto\ I~UMJU~ /UtiC'IIt'ômU~ 

A C011issão de Rela.ç~es Exteriores e Defesa Nacional 
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PARECERES 

PARECERN"377,DE 1995 

Da Comissão de Seniços de lnfra·Estrutura, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n° 87, de 1995, de 
autoria do Senador E mandes Amorim, que "acres
centa ao art. 21 da Lei D0 7 .SOS, de IS de julho de 
1989, o seu§ 'r". 

Relator: Senador Mauro Miranda 
É submetido à apreciação desta Comissão de Serviços de 

Infra-Estrutura elo Senado Federal o Projeto de Lei elo Seuaclo n' 
87, de 1995, de autoria do Senador Emandes Amorim. qtie "acres
centaaoart. 21 daLein'7.805, de !&de julho de 1989, o seu§ 2". 

O objetivo elo projeto é o de proteger os garimpeiros, mais 
de 400.(()() s6 na Amazônia, que estão trabalhando na clandestini~ 
~ potqUe "pendentes da regulameotação que cape ao Departa
mento Nacional da ProduÇão Mineral ficam a IDJJICê de seu arbí
trio na adoção das proVidências recomendadas no parágrafo pri
meiro elo art. 21" da Lei n• 7.805/89. 

Para tanto, o projero acrescenta ao art. 21 da Lei n° 7.805. 
de 18 de julho de 1989, um§ 2' que estabelece que, enquaoto não 
forem delimitadas e regulamentadas pelo DNPM as áreas de ga
rimpagem, nos temtos do art. 14 da mesma lei. permanecem ine
xeqüíveis os obstãculos legais proibitivos à extração de substân
cias minerais. nos termos do art. 21. O projeto detennina ainda 
que os efeitos dessa lei retroajam à extinção do Regime de Ma!If
cula para a extração de substância mineral. nos termos da mes:Q:Ja_..,. .. 
Lei n• 7.805/89. · · 

A legislação relevante para o exame do caso é a se~ 
a) Lei n• 7.805/89, artigos 14, 21 e 22: 

"Ali 14. Fica assegurada às coopei31ivas de ga
rim~dade para obtenção de autorização ou 
concessão para. pesquisa e lavra nas áreas onde estejam 
atuando, desde que a ocupação teDha oconido nos se-
guintes casos: . 

I - em áreas consideradas livres. nos termos do 
De=to-Lefn' 227, de 28 de fevereiro de 1967; 

II- em áieas requeridas com ~e, até a en
b:ada em vigor desta Le~ 

m - em ~ onde sejam titulares de permissão 
de lavra garimpeiro. 

§ 1° A cooperativa comprovará, quando necessá
rio, o exercício anterior da garimpagem na área. 

§ 2' O Departamento Nacional da Produção Mi
neta! - DNPM, promoverá a delimitação da área e pro
porá sua regulamentação na foxma desta Lei. 

-··-··-·· .. ··~··-··---·---··-·--------··---· 
"Art. 21. A realização de b:abalhos de exb:ação de 

substâncias minetais. sem a competente permissão, CÓD.
cessão ou licença, constitui crime, sujeito a penas de re
clusão de 3 (três) meses a 3 (três) anos e multa. 

Parágrafo únioo. Sem prejufzo da ação penal ca
bível, nos termos deste artigo, a extração mineral reali
zada sem a competente permissão, concessão ou licença 
acarretar.í a apreensão do produto mineral, das máqui
nas, veículos e equipamentos utilizados, os quais. após 
transitada em julgado a sentença que condenar o infra
tor, serão vendidos em has~ pública e o produto da ven
da recolhido à oonta elo Fundo Nacional de Mii!eração, 
instituiclo pela Lei n' 4-425, de 8 de ou rubro de 1964. 

''Art. 22. Fica extinto o regime JC. taatncula de 
que tratam o inciso Ill do artigo 1 o e o artigo -73 do De
creto-Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

Parágrafo único. Os certificados de matrícula em 
vigor terão validade por mais 6 (seis) meses. contados 
da data de publicação desta Lei." 

b) Art. 174 da Constituição Federal: 

"Art. 17 4.. ·-·-··-··----··-··-·----·-----·-

§ 3° O Estado favorecerá a organização da ativi
dade garii:upeira em coOperatiVas. levando em conta a 
proteção do meio ambiente e a promoção econômico-so
cial elos garimpeiros. . 

§ 4° As! cooperativas a que se refere o parágrafo 
amerior terão prioridade na autorização ou concessão 
para pesquisa e lavra dOs recursos e jazidas de ttUnerais 
garimpáveis; nas áreas Qnde estejam atuando, e naquelas 
fiXadas de acardocomoart. 21, xxv.na forma da lei." 

Por outro lado, consoante o regime de Matrícula- forma de 
administração da garimpagem'-, extinto pela Lei 7.805/89, a ou
totp manifestavacre por simples registro elo interessado na exatoria 
fedelal, o que lhe facultava a atividade em áreas oonsideiadas livres 

c)Art. 73 elo De=to-Lein'227/67 (Cócligode Miner.lção): 

"Art. 73 Dependem de pennissão do Governo Fe
deral, a garimpagem, a faiscação ou a cata., nâO cabendo 
outro ônus ao garimpeiro, senão o pagamento da menor 
taxa remuneratória Cobrada pelas Coletorias Federais a 
todo aquele que pretender executar esses trabalbos. 

§ 1 • Essa peiDlissio êonstatá de ma!Ifcula do ga
rimpeiro, renovada anualmente nas Coletorias Federais 
dos Municípios onde forem realizados esses trabalhos, e 
será válida somente para a região jurisdicionada pela 
respectiva exatoria que a concedeu. 

§ 2' A ma!Ifcula, que é pessoal, será feito a reque
rimento veibal elo interessado e registrada em livro pró
P)jo da. Coletória Federnl, medlame a apresentação elo 
cõmprovante de quitação do imposto sindical e o pagamen
to da mesma taxa~- pela Coletoria. 

§ 3' Ao garimpeiro matriculado será fornecido 
um Certificaclo de Ma!Ifcula, do qual constatá seu retra
to, nome, nacioDal.idade, endereço,·e será o documento 
~oficial para exercício da ati.vidade dentro da zona nele 
especificada. 

§ 4° Será apreendido _o material de garimpagem. 
faiscação ou cata quando o g3ilmpeiro não possuir o ne
cessário Certificado de Ma!Ifcula--''· 

Recapitnlando, então, o projeto destina-se a ''suspender'' a 
exequibilidade das penalidades contidas no art. 21 enquanto o 
DNPM não tiver cumprido· a sua responsabilidade de delimitar as 
áreas de pennissão de lavm garimpeiro (reSjlOIOSabilidade contida 
noart. 14). 

O antor justifica sua proposta com os seguintesaxgumentos: 
1. A partir do momento em que foi extinto o Regime de 

Matrícula, o garimpeiro deixou de ter o acesso facilitado às áreas 
livres posto que, agora. para poder trabalhar nessas áreas de forma 
regular, ele se defronta com novas exigências: 

1.1 ter que associar-se a um:ã. cooPeriuiva pois s6 as coope
I11livas recebemo a prioridade pan b:abalhar na área (caput dO art. 
14 da Lei n' 7.805/89); 

1.2. trabalhar em áreas que já tenham sido delimitadas Pelo 
DNPM como áreas de permissão de lavra garimpeira e que tenham 
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sido outorgadas à cooperativas para esse fnn (item m do art. 14 da 
Lei n• 7 .805/89); - - - -

13. requerer a prioridade para exploração da área, na data 
em que entrou em vigor a Lei U0 7.8(J5/89 (item n do art. 14 da Lei 0° 

7.805/89); caso as exigências do item 1.2 não tenham sido alnlpridas: 
1.4. comprovar que já estava atuando na área na dal:a em 

que entrou em vigor a Lei n° 7.805/89 (item I e§ 1° do art.l4 da 
Lei n° 7 .805/89) no caso da condição do item 13 não tenha sido 
cumprida. 

Sabe-se que as exigências para concesSão de prioridade ou 
de permissão de lavta (quer de natureza am.bieutal ou simplesmen-

PARECER N" 378, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n° 69194 (n° 3.834..C, de 
1993, na Câmara dos Deputados), que "Exclui a 
Light Serviços de Eletriàdade S/A da abrangência 
da Lei D0 8.031, de 12-4-90, que criou o Programa 
Nacional de Desestatização". 

Relator: Senador Jefferson Peres 

Relatório 

te burocráticas) são virn.Ialmente inalcançáveis pala- as Cooperati- Trata-se do Projeto de Lei da Câmara D0 69/94 (Projeto de 
vas. O resultado é que 90% delas vêem forçadas a continuar atuan- Lei n° 3.834-C de 1993, na Câmara dos Deputados), que "Ex.cluj 
do na clandestinidade. Para t.aD.to, o projeto deseja liberar os ga- a Ligbt Sexviços de Eletricidade S/ A da abrangência da Lei D0 

rimpeiros das penalidades enquanto o DNPM niio tiver, pelo me- 8.031, de 12 da abril de 1990, que criou o Progxama Nacional da 
nos, delimitado. as áreas patã lavra garimpeira. Desestatização". 

2. Ao estipular que os efeitos da lei retroa gUiO à ~tinção A proposição recebeu os seguintes pareceres na Câmara dos 
do Regime de Matrícula, pretende-se liberar das penalidades do Deputados: da Comissão de Tmb:rlho, de Administração e Serviço 
a::rt.. 21 todo os garimpeiros que passaram a agifi:iâ clandestinidade Público~ pela aprovação; e da Comissão de Constituição e Justiça e 
a partir daquele momento. de Reda.ção, pela constib.Jcionalidade, juridicidade e técnica legis-

Apesar de compreendermos a situação penosa por que pas- Iativa. Enviado ao Senado Federal, o referido projeto foi encami
sam os garimpeiros, não podemos conCOidar que sejam suspensas. nhado à Comissão de Assuntos Económicos. 
por tempo iodetenninado, as exigências legais referentes à outorga DeD.t.re os objetivos fundamentais do Programa Nacional de 
dos direitos de lavra de bens da União. Desestatização. destacam-se: 

Em primeiro lugar, juridicamente, não há como se defender - reOidenar a pJsição estratégica do Eslado na economia. 
que o não-cumprimento da responsabilidade do DNPM de delimi- transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente explora
taras ãreas (art. 14. § 2~ seja CC?nsiderado justificativa para a sus- das pelo setorpúblico; 
pensão das penalidades impostas pelo art. 21. - contribuir para a redução da dívída pública. concorrendo 

Em segUndo lugar. embora a delimitação de uma área ou _. para o saneamento das finanças do setor público; 
torgada como sendo de Permissão de Lavra Garimpeiia. constitua.. - permitir a retomada de investimentos nas empresas e ati-
o melhor caminho para que um garimpo se tome legal. a legisla- vidades que vierem a ser tr.msferidas à iniciativa privada; 
ção permite que esse trabalho seja também legalizado se a coope- - contribuir para a modemizaçã.o do parque industrial do 
rativa tiver requerido a prioridade para exploração da área até 18 País. ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade 
de julho de 1989 ou~ pelo menos. puder provar que já atuava na empresarial nos diversos setores da economia; 
área nessa mesma data. A não delimitação das áreas pelo DNPM. - permitir que a Administração Pública. concentre seus es
embora represente indubilavelmente um obstáculo para os garim- forços nas atividades em que a presença do Estado seja fund.ari:J.en-
peiros, não significa que eles ficaram se~_s_airl;a. _ _ tal para a- consecução das prioridades nacionais; 

Por fun. e mais significativamente, o projeto contraria fron- ....,_,)") - contrihlir para o fortalecimento do mercado de capitaiS, 
talmente o disposto no art. 2° da Lei 0° 8.176. de 8 de fevereiro de attavés do acréscimo da ofena. de valores mobiliários e da demo:. 
1991, que estabelece que: ttatizaçãó da propriedade âo capital das empresas que integrarem 

_ "Art. 2° COiiSlirui ciime ·contrao patnmônio. na 
modalidade de usurpação, produzir bens ou explotar 
matéria-prima pertencentes à União. sem autorização le
gal ou em desacordo com as obrigações im.post.as pelo 
tiwlo autorizativo." 

Como os recursos minerais constituem bens da União. cabe 
ao Governo Federal protegê-los. sobretudo poitJUe são fmitos. Não 
se pode admitii a dilapidação descontrolada do patrimônio da na-
ção. só para beneficiar uma pequena minoria. -- - -

Quanto ao m~io, meu voto é pela rejeição. na hipótese 
desta Comissão de Infra-Estrutura resolver deliberar so~ a 
matéria, independentemente de outra consulta, considerando 
que a aprovaçãO deste projeto poderia levar à dilapidação do 
patrimônio mineral brasileiro. além de provocar a deterioração 
ambiental nas áreas submetidas à extração inadequada dos mi-
nérios. -- --

Sala das Comissões. 30 de niaio de 1995 • .:. José Agripi
no, Presidente - Mauro Miranda, Relator- Romero Jucá -
Ney Suassuna - Geraldo Melo - Gerson Camata. - Emília 
Ferna:~des - Romeu Tu ma - Vilson Kleinubing - Freitas 
Neto - Fernando Bezerra - CaXIos Patrocínio -. Leomar 
Quintanilha. 

o Programa. 
Depois de um longo periodo de cresc~ento. o sewr elétrico 

btasileiro eJJlroU, na década de 80. num período de crise que afe
tou as relações instinJ:cionais existentes e sua perfonnance econô
mica, técnica e fmanceila. É neste COD.texto que floresce uma série 
de argumentos em prol da privatização do setor. os quais se esten
dem da simples defesa ideológica da retirada do Estado das Ativi
dades econômicas até o papel importante que a privatização teria 
como instrumento de ajuste fiSCal e financeiro do setor público. 

~.O Progxama Nacional de Desesta~) foi lançado 
em 1990. com o objetivo de :reduzir a participação do F.stado na 
economia. que ficaria limitada às áreas sociais (saúde, educação e 
habitação). para onde deveriam ser destinados os meursos aneca
dados na venda dos ativos estatais. 

De fato, a ampliação da participação de capitais privados na 
vida setorial ensaia-se acontecer de diversas fOrmas. seja através 
~da cogeração. produção independente. novas centrais ou através da 
participação acionária nas atuais empresas estatais (majoritária w 
minoritariamente). 

A privatização de empresas públicas. dentre elas ·a ·das em
presas elétricas, é parte integrante- do plano de estabilização do 
Governo atual. Com os recursos fmanceiros obtidos com a aliena

-ção de ativos do EstadO, o Governo pretende reduzir o estoque da 
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dívida ptí.blica. reduzindo. conseqüentemente, as suas necessidades dois projetes somaram US$13 milhões). Mais recentemente. a 
de fmanciamento. Companhia Siderúrgica Nacional. recém-privatizada. tem um pro-

Ao mesmo tempo em que a sociedade se mobiliza por alter~ jeto de implantação de uma unidade de cerca de 300 MWh. 
nativas de fortalecimento.desta indústria estratégica para o dcsen- Prevê-se, assím, um incremento da participação da iniciati~ 
volvimento económico, vimos assistindo a uma série de nmdanças va privada. haja vista que os cogeradores podetão negociar. com o 
que tendem a se acelerar com a privatização da Ligbt. seu sistema interligado, os preços de venda da sua eletricidade. 

São vários os gnipos interessadOs na privatização do setor Desta forma, é possível que nos pr6xím.os meses venham a ocorrer 
elétrico, caracterizando~s~ assim, a viabilidade da obtenção dos parcerias. entre grandes consumidores e as concessionárias pm:a 
recursos necessários ao Tesouro Nacional, através da privatiução estes -investimentos. 
de empresas do setor público. Mesmo poitJUe s6 será poosivel von- Estudo recente (makv94) do DNAEE - Departamento Na
der aquilo que for vendável, como é o caso da Ligbt (não será lon· cional de Águas e Energia Elétrica. do Ministério das Min3s e 
tando vender o "Lloyd" e a "Cobra" que o govemo resolverá seu Energia. comparando procedimentos JXJliticos adotados por 14dos 
problema). Acresça~se a isso que o controle das ações deverá ser principais paises do DDIDdo. evidencia que não existe pro::edimen
repassado à iniciativa privada que de~m mais CODhecimento, tm~ to~padxão. Cada país vem adotando o modelo de sua maior conve
dição e confiaDÇa do mercado de ações. Uma parcela de ações po- niência, de conformidade com as peculiaridades de cada um. Des
deiá ser destinada aos empregados das empresas privatizadas. sa forma., o modelo adotado pelo Brasil não tem por que se condi~ 

O setor elélrico exige constantes investimentos. ~·a clonar ao de ·outros países. devendo ser levado· avante de acordo com 
Ugbt .necessita de USS300 milhões para investimentos (melhorias. os interesses nacionais, que refletem os interesses maiores da socieda~ 
llllllliltenção e ampliação do sistema) e dispõe ape!laS de US$100 de brasileira, traduzidos e defmidos na legislação pertinente. 
milhões. de aconlo com infOimações prestadas pelo Ministério das Faz parte dos objetivos do Governo o incentivo aos investi-
Minas e Energia. dores privados na geiação de eletricidade que poderão utilizar a 

A iniciativa privada, ao adquhir a Light. deverá assumir. rede de transmissão para venda de sua eletricidade. 
contratnalmente. todas ·as obrigações e responsabilidades da em- Qualquer alxm:ia.gem de aspectos técnicos com conotação 
presa privatizâ.da, dar continuidade aos serviços hoje executados, ideol6gica não deve ser considerada, em face da égide da questão 
bem como ampliá-los. sem qualquer perda de qualidade. maior. que é a natureza política e económica, qual seja a viabiliza-

A concessão da explcmtção de energia elétrica é do Gõver~ ção dos recursos exigidos pelo Tesouro Nacicmal para tomar viá
no e deve coo.ti.nuar sendo. Isto lhe permite manter o controle dos vel o Plano de Estabilização Econômica do Governo. 
serviços concedidos. intervindo sempre que se fiZer necessário. Cabe escalrecer fmalm.ente o fato de o Govemo Federal já 

O gerenciamento privado de empresas tem-se mostrado,_ tersedefinidopelainclusãodaLigbtServiçosdeEletricidadaS/Auo 
historicamente, bem mais eficiente do que a gerôncia do Estado:· Programa Nacional de Desesta•imção PND (Decreto n' 57'2/9Z). 
As razões básicas para tanto são bem conhecida.s; Ao projeto de lei em exame foi apresentada emenda pro-

- incentivo ger.do pela fmalidade- Incro, que estimula a ofi. pondo, também, a exclnsão da Escelsa do PND. Pelas razões ex-
ciência e a competitividade e daí decarendo a melhor qualidade; e postas anterionnente. somos. por sua rejeição, assim como somos 

- ausência de ingerencia politica nas administrações das pela rejeição do Proje!D de Lei da Câmara n' 69/94. 
empresas privadas. Sala das Comissões 6 de Junho de 1995. - Pedro Piva, 

O argumento de ''monopólio" por parte da Light - azgu- Presidente em exercicio - Jefferson P~ Relator - José Ro
mento utilizado pelo relator do projeto de lei na Câmara, em seu berto Anuda- Vilson .IOeinub.ing -Lúcio Alcântara- Marlu
parecer, daudo a entender que todo o território do Estado do Rio ce Pinto - Francelino Pereira - Mauro Miranda - Arlindo 
de Janeiro estaria entregue ao eventual compr.ulor da Ligbt- não Porto - Lúdio Coelho - Osmar Dias - Bello Parga - Ademir 
procede, uma vez que o Estado do, Rio de Janeiro, que é também Andrade (voto venddo) - Geraldo Melo - Ney Su.assuna -" 
abastecido de energia por 'Fumas) gi3llde fonte geradora de ener- Eduardo Supticy (voto Venddo). 

gia. '!"e cootinimá em mãos~ Govemo), divide com a Ceij o . VOTO EM SEPARADO VENCIDO 
atendimento à demanda de energia do mesmo Estado. . ' 

Atualmente, todo o sistema elétrico brasileiro está interliga
do, peimitindo às empresas de eletricidade venderem energia umas· 
às outras. As mais competitivas poderão vend,er por preços meno-
res, para as congêneres ou para os usuários. · 

O ilicrem.eil.to da participação de capitais privados vem sen
do facilitado por uma série de reforma institucionais implementa
das pelo Governo Federal (através de decrelos, portarias e medidas 
provisórias). De faiD, as mudaDças já inlroduzidas e iniciadas com 
a Lei n• 8.631, nos mecanismos de regulação e na forma de opeta· 
ção do mercado de energia elétrica biasileira, abrirun oportunida
des para a participação imediata de capitais privados. · 

Por outro lado, a mudança na politica. de tarifas e1étricas. 
que pretende eliminar subsidios, fazendo-as refletir seus custos 
reais, gerou um forte interesse pela cogeração entre os consumido
res que têm um consumo significativo de vapor e eletricidade. Os 
segmentos industriais cujos resíduos podem ser aproveitados ener
getica.mente foram os primeiros a lançarem projetos de cogeração. 
No Estado de SãO Paulo, a CPFL assinou em 1993, conlratos com 
duas usinas açucareiras para a con:tp[a de 39 TWh aD.uãls.fbli3-irte 
dez anos. a um preço de US$41/Mwh (os investiD:ieDtos nesses 

Da ComissãO de Assuntos Econômicos, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara D0 69194 (Projeto de Lei n·) 
3.834-C, de 1993- na Câmara dos Deputados), que 
'Exdui a Light Serviços de Eletriddade S/ A da 
abrangência da Lei D0 8.031, dê ~90, que criou o 
Progranta Nacional de Desestatlzação. 

Relator Senador Eduardo Matarazzo Suplicy 

I-Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n' 69/94 dispõci sobre a exclu
são da Ligbt Serviços de Eletricidade S/ A da abr.mgência da Lei 
n' 8.031, de 12 de abril de 1990, que cricu o Programa Nacional 
de Desestatização. 

II- Voto 

O Programa Nacional de DOsestatização - PND teve sua 
defmição, princípios, diretrizes. áreãs de abriulgência. componen~ 
tese estrutw:a de funcionamento estabelecidos na Lei n° 8.031. de 
12-4-90. - . 
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Especiftcamente no que concer.iie às áreas de abrangência 
do Programa, dispõe o art. 2°, parágr.üo 3°, da Lei n• 8.031/90: 

"Art. ZOu••-·---•-••-•-•-••---•-••-•-
Parágrafo terceiro. Não se aplicam Os dispositivos 

desta Lei às empresas p6blicas ou sociedades de ec:ono
mia mista que exerçam atividades da competência exclu
siva da União, de acotdo com os artigos 21, 159, inciso 
I, alinea C e 177 da Constituição Fedeial, ao Banco do 
Brasil S.A. e, ainda. ao órgão oficial ressegurador referi
do no inciso ll, do artigo 192, da Constituição Fedeial." 

- MP n• 630, de 23-9-94; 
-MP n• 670, de 21-10-94; 
-MP n• 718, de 18-ll-94; 
-MP n• 772, de 20-12-94; 
-MPn"84l,de 19-1-95; 
-MPn"901, de !6-2-95; 
-MP n"94S, de 16-3-95; 
-l11Pn"970,de 12-4-95;e 
-MP n"995, de ll-5-95. 
Ora. 21 (vinte e uma) edições sucessivas de medidas provi

sáias acobertando itregularidades cometidas. m. tentativa de Iegi-
A mencionada Lei foi regulamentada, na íntegra, pelo De- timar processos de privatizações futuras e em CUISO, configw:am-

creto n° 99.463, de 16 de agosto de 1990, que preservou, em·seu- se em atos de exorbitância do Poder Executivo, altamente lesivos 
art. 3°, incisos I e fi. a mesma. área de abrangência defmida pela aos interesses do País, ademais de desrespeitosos aos Poderes Ju-
Lei no 8.031/90. dici.ário e Legislativo. 

Posteriormente, o Decreto n° 724, de 19 de janeiro de 1993, As teDtativas do ExecUtivo de ''legalizar" inclusões ilegais e 
que revogou o Decreto n° 99.463/90, objetivando consolidar are- incooStitucionais de e~sas no PND, entre elas a Light e a Es
gulamentação, nela intro<hjziu algumas alterações, mantendo, con- celsa, lamentavelmente não pararam na reedição das sucessivas 
rodo, o dispositivo da exclusão do Programa de empresas públicas medidas provisórias supracitadas. 
e sociedades de economia mista que exerceni atividades de com- Não tendo obtido sucesso na aprovação das medidas provi-
petência exclusiva da União, de a.c:otdo com os artigos 21, 159, in- s6rias pelo Congresso Nacional, o Executivo, através de diploma 
ciso I, alínea c, e 177, da Constimição, bem como o Banco dos,.. legal que fere frontalmente a Lei n• 8.03!190, aprovada pelo Le
sil S.A. e o 6r@io resseguiador "'ferido no artigo 192, inciso U, gislalivo, le!Wl, ainda em 1994, limitaras exrepciooa!idades do PND. 
também da Constituição Federal. Efetivamente, não é oull:a a interpretação que se pode ter da 

Ao excluir do PND as empresas públicas e sociedades de edição do Deaeto n• !.034, de 29 de julho de 1994, qlie "alie.a e Coo
economia mista elencadas no art. 21 da Constituição Federal,. a le- solida a regrdame:ntação da Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990''. 
gis~ su~ita~._em ~nãncia com os dispositivoS.~- Ao 1ra1ar das sociedades excliiíifis do PrOgrama (SeÇão li!), 
tocJooaiS, nao pemnlla o infcto de qualquer processo de pnvatiZa- a "nova regulamentação" alterou 0 inciso r do art. 3o da regula
ção em diversas áreas, notadamente nas mencionadas no io.ciso .... mentação anterior (Decretos n% 724. de 13-1-93, e 798, de 15-4-
xn, alineas de a a f. 93) limitando as exclusões às áreas menciõnadas nos incisos XI 

. . Em.~grante inconstimcionalidade .e ilegalidade, tendo em (~cações) e xxm (nuclear) do art. 21 da Constituição 
viSta msem areas de atuação reservadas diretamente ao Estado ou Fedentl 
mediante concessão~.pemllssão e autorização, ·a Poder Executivo 
incluiu no PND várias empresas protegidas pela excepcionalidade, 
caracterizando evidente exOibitância do poderregulamentador, en
tre elas a !.ight Serviços de Eletricidade SI A e a Espírito Santo 
Cen!Iais Elétricas S.A.- ESCELSA, pelo De=to n• 572, de 22 de 
junho de 1992. -

A opção por prpsseguir com a desestatização da Light e da 
Escelsa se deu, apesar da evidente-percepção • .pelos responsáveiS 
pela condução do processo, das irregularidades do ato cometido. 

VISando tentar comornar a legislação vigente promovendo a 
privatização de setores estratégicos da econo~ notadamente na 
área de energia elétrica, o Poder Executivo inicióu em 23 de se
tembro de 1993 a publicação de sucessivas medidas provisórias 
que, entre outros pontos, propõem a alteiação ·da redação do § 3• 
do art. Z' da Lei D0 8.031/90, limitando as excepcionalidades do 
PND apems às áreas de telecomunicações. serviços e -instalações 
nucleares, petróleo, instituições fmanceiraS aplicadoxas de fundos 
regionais, Banco do Biasil S.A e ao órgão oficial l1>Sseguiador. 

As medidas provis6rias a que nos referimos são as seguimes: 
- MP n• 353, de 23-9-93; 
-MP n• 362, de 25-10-93; 
-MP n"376,de 24-11-93; 
-MP n• 392. de 23-12-93; 
-MP n• 415, de 21-1-94; 
- MP n• 432, de 23-2-94; 
- f1P n• 455, de 25-3-94; 
-MP n• 479, de 25-4-94; 
- MP n• 506, de 24-5-94; 
-MP n• 533, de 23-6-94; 
- MPn• 557, de26-7-94; 
- MP n• 588, & 25-8-94; 

Ao agir dessa forma, o Executivo, mais uma vez. apostou 
em sua supremacia sobre os Poderes Legislativo e Judiciário, em 
mais um ato de flagrante exorl>ilância de poder. 

Entretanto. pareceu esquecer o Executivo, talvez movido 
pelo incontrolável desejo de promover a privatização do setor elé
trico biasileiro, a começar pela Escelsa e pela Ligh~ que o dispas-_ 
to na ''nova Noona'' (Decreto n° 1.024) não revestiu de ,,egalida
de" atos anteriamente pnllicados de foona ilegal e inconstitucional 

Além disso, cabe Jissaltar, o estabelecido na "nova wgula
mentação" (D=to n• 1.024) não tem supremacia som as dispo
sições da Lei n• 8.03!190, aprovada pelo Cons=so Nacional N'"ao 
poderia. portanto, nm de=to alterar os termos de uma lei sem que 
tais altetações fossem objeto de aprovação do Legislativo. 

Por todo o exposto, a inclusão da Ligth e da Escelsa no 
PND contimJa eivada de ilegalidades e inconstiblcicmalidades, 
apesar dos esforços do Executivo em '1egalizar" atos indevida
mente praticados. : 

Outros argumentos a considerar oo caso da privatização 
- destas-= 

1. A Ligth é a empresa de distribuição do Estado do Rio de 
·Janeiro responsável pelo fomecimento (distn'buição) de 80% da 
energia consumida no Estado. atendendo a mais de 9 milhões de 
coosumidor:e$ em 28 ~cipios. A Cetj, concessionária estadual. 
é responsável pela quase totalidade do fomecimento dos 20% res
tantes. em sua áreas de atuação\ a Ligtb e a Cerj são monopólios 
naturais. Fumas não é empresa distrihrldoia de energia elétrica. 

Assim, a transferência da Ugth e da Escelsa paí:l o setor 
privado não alterará a característica básica dessas distnõuidoras .. 
monopólios nanlials. · 
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2. As recentes alterações na legislação brasileira não são su~ 
ficientes j)ara CataCtériiari exístência de um novo modelo iostitu~ 
cional para o setor. 

Nesse sentido. vale iembrar o lotal descumprimento da Lei 
n° 8.631/93 que estabelecia a recuperação tarifária e instituía a 
chamada competitividade setoriaL A Lei tinha os seguintes objetivos: 

- restabelecer a disciplina fmancei.ra no setor aiiaVés de um 
grande encontro de contas em que o Tesouro arcou com grande 

PARECERN"379,DE 1995 

Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura 
sobre EmeJ;J.da do Senado oferecida ao Projeto de 
Lei da Câmara n° 25194 que "introduz modificação 
no Plano Nacional de Viação, incltlindo o trecho ro· 
do viário que especifica". 

parte do valor acumulade de CRC (Conta _de Resultados a Com- Relator: Senador Vllson Kleinübing 
pensar), das garantias dadas constiatualmente para co~ça dos Submetido ao exame da Comissão de Iofra.Estruttlra, o 
débitos intr.1Set.Oriais e do condicionamento dos reajustes tarifários; Projeto de Lei da Câmara n° 25/94 que inclui no Sistema Rodoviá~ 

- promover a competitividade entre as concessionárias, me- rio Nacional do Plano Nacional de Viação o prolongamento da 
diante a homologação. pelo poder concedente, das tarifas propos- Rodovia RB-282. a partir de São Miguel D'Oeste- SC, até a pon
tas pelas concessionárias a partir de suas planilhas de custos e o te sobre o Rio Peperiguaçu, na divisa com a Argentina. recebeu 
fllll do regime de remunemção gar.mtida (desequalização tarifária); aprovação, em 3 de maio de 1995. 

-alteração do regime de conuatação de compra e venda de Tendo sido apresentada Emenda ao Projeto, de autoria do 
energia entre concessionárias, a ÍIID. de ajustar a ampliação_ _da Senador Gerson Camata. que inclui igualmente a ponte sobre o 
oferta de enezgia a uma pre:visão responsável da demanda. Rio Doce. em Colatina-ES, no Sistema Rodoviário Nacional do 

· Desde o início, o GC)Vemo Dão cumpriu o quê a lei estabele- Plano Nacional de Viação, passamos a analisar a matéria proposta. 
ceu para a fixação das tarifas.. inicialmente condicionou a recupe- O último Piano Nacional de Viação. aprovado pelo Con
ração tarifária ã uma programação gradual até uma tarifa média de gresso Nacional através da Lei D.O 5.917. data de 10 de setembro de 
59 dólares por .M\Vh e;n novembro de 1993. Na prática, as tarifas 1973. A partir de então, mudanças profundas vêm ocorrendo na 
permaneceram equalizadas, não refletindo as diferenças de custos realidade económica brasileira. A organização espacial da econo
inerenfes à prêstação dos serviços nos grari.des centros e nas diver- mia nacional incotpOIOU fronteiras nas regiões Norte e Centro
sas áreas do país. Na realidade, o governo continuoo contendo as Oeste, aumentando as áreas produtivas e aproximando o mercado 
tarifas como política de combate à inflação. impedindo a implanta- btasileiro de seus parceiros, vizinhos na América Latina. Em de
ção do realismo tarifário necessário à saúde fmanceira das conces- COIIência. estão sendo viabilizados sucessivos acréscimos de ~o
siõnárias (contenção tarifária em suporte a uio. novo plano de esta- dução (agrícola e mineral) destinado$, prioritariamente, ao merca-
bilização ecoo.ômica). . .. do internacional. _ . 

Em suma, a Lei 8.63 U93 não se faz cumprir. Hoje, passa-· Essa reorganização trouxe consigo uma ocupação tenitorial 
dos 2 (dois) anos de sua promulgação, a situação de ina.dimplência e produtiva, com importantes reflexos nas ãiêas de segurança e de
das concessionáriãs de serviço público com o grupo Eletrobrás, seD.volvimento nacional. Assim, a nova corifiguração espacial e 
por exemplo, já" atinge a casa de US$2.068 bilbões. ocupacional de grandes áreas, com fluxos hçniaD.os e econômicos 

3 - Da mesm.á forma, a regulamentação insut;iciente para a para o interior do PaiS, já está· a exigir uma revisão do Plano Na
formação de consórcios para geiação de energia elétrica (Decreto cional de Viação e a definição de um novo Sistema Nacional de 
n° 915193), a falta de critérios claros e transparentes na regulamen- Viação para atender a produção atual e futura e as necessidades 
tação do SINTREL --Sistema Nacional de TransmissãO de Energia dos mercados brasileiro e imemaCiOnaL 
Elétrica, em especial no que diz respeito aos custos do traD.spOrte O cenário atua.I in:1p<?e que se defmam quais oS subsistemas 
de energia -, a inaplicabilidade da recente lei de concessões e, o viários que ficarão sOb a responsabilidade do GOvenio Federal, de.: 
que é mais grave ainda, a, ~sência de re~ c~ do funciona- vendo balizar-se por uma rigorosa seletividade_ do âmbito do seu 
mente do poder concedente, apontam para as deb!Jidades que não _ campo jurisdicional, de modo a• maximizar a estabilização dos es
caracterizam ufua proposta de modelo instituciorial para_ o setor. casses_ :recursos federais disponíveis. 
Assim. promover a privatização de concessioriárias em impcm.an- Essa revisão institucional dos- subsisteinas viários. oontem
tes Estados da Federação, como no caso do Rio de ~_aneiro e do piando as questões de redistn.õu.ição de responsabilidades entre os 
Espírito Santo, é, no mínimo, temerário, poderido representar sé- diversos níveis da administração (federal, estadual e municipal), é 
rias conseqüências para o interesse pUblico. . decorrência lógica da Constituição de 1988~ quando_ esta estabele-

A alienação das ações da União na Light e na Escelsa., inau- ce áreas de competência e altera o sistema tributário. 
gurando o processo. de desestatização do setor elétrico, conforme Diante dessa situação. o Ministério dos Transportes está 
proposta do governo federal, antes mesmo da existência de ade- elaborando um Anteprojeto de Lei Básica dos Transpmes, coristi
quádo marco regulat6rio específico em que preserve o intere~ tuindo-se na consolidação dos princípios e diretrizes referidos na 
público, acanetará desdobramentos indesejáveis para as econo- Constituição e a delimitação da abraDgência do Sistema Nacional 
mias dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, notada- de Viação. 
mente no que diz respeito à execução de suas políticas públicas. No tocante ao setor rodoviário, a ri:ia.Iha. sob a responsabili-

Parece-nos fundamental que os gove:Il!_Os estaduais possam dade do DNER, ficará reduzida a 69337 :Z km, constinJ.indo-se ba
partici.pa:r da gestão de suas empresas de distribuição de energia sicamente de rodovias que desempenham as funções arteriais prin
elétrica e da detemrinação de suas políticas energéticas.. A pJia. e cipais. Essa maTha rodoviária pavimentada representa 3,0% dã. ex
sinlples venda da Ligbt e _da Escelsa para o setor privado Ievar.á. os tensão global da rede rodoviári.3. nacional. sendo, eotretanto, res
Estados do Rio deJiD.eiro e do EspÍrito Santo a perderem total· ponsávelporpercenlllaldeseiViçocorrespondenteacercade43% 
mente o controle em uma área _primordial para a construção de do transporte rodoviário. 
suas políticas regionais de desenvolvimento. Especificamente, no que concerne à Emenda apresentada 

Ante ao exposto, somos pela arrovação do PLC no 69/94. pelo Senador Gerson Camata, deve~os informar que, em conta tos 
Sala das Sessões, 6 de junho de 1995.- Seruidor E.duardo- maDlidos com a Diretoria de Planejamento do DNER, fomos in-

Matarazzo Sup6cy. formados de que: 
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- a Residência do DNER de Linhares-ES. é res
ponsável pelo trecho rodoviário: João Neiva- Colatina 
- Aimorés- Conselheiro Pena- Divisa com o Estado de 
Minas Gerais; 

- aquela ReSidência infOrmou que todo o trecho 
acima descrito encontia-se pavimentado; 

-a BR-259. que integra os trechos acima descri-

de Agricultura e Política Rural e da Comissão de ConstituiçãO e 
Justiça e de Redação. 

• En.carnjnhando ao Senado Fedet:al para deliberação, o proje-
to foi distribu!do à Comissão de Educação, para parecer, não tendo 
recebido emendas. 

ll-Voto do Relator 

tos, está incluída no Sistema Rodoviário Nacional do A proteção à fauna brasileira. em lillhas gerais. é regida. 
Plano Nacional de Viação; desde 3 de janeiro de 1967, pela Lei n• 5.197. A Lei- conhecida 

- pela proposta do Ministério dos Transportes, inaproprladamente como Código de Caça, apesar de a!'O"entar ai-
esta rodovia deverá permanecer no PNV; cance bem mais amplo do que tal atividade- defme mecanismo de 

- a ponte sobre o Rio Doce é parte integrante da proteção à fauna silvestre. aquela que vive narurnlmente fora de 
rodovia BR-259; cativeiro. Estabelece dispositivos cimcementes às condições de 

- já estão adiantados os entendimentos entre o proibição e permissão - esta em casos especiais - para a caça. 
DNER e os Estados no sentido de se recli.stribuir a res- proíbe 0 comércio de espécimes da fa:una silvestre, defme condi
ponsabilidade sobre algumas rodovias, redefinido suas ção para a introdução de espécies ·no País e concede a cientistas a 
jurisdições; . possibilidade de obtenção de licença especial para a coleta de ma-

- quanto ao que dispõe o Projeto de Lei da Câma- teria! destinado a fms científl.COS. , -- - -
ra n• 25194, informa o DNER que o trecho rodoviário Datado do mesmo perlodo, o Decreto-Lei n• 221, de 28 de 
sugerido pai3. integrar o PNV já foi .incorpoüldo, "apesar fevereiro de 1967, "dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e 
dos sérios problemas de engenharia apresentados na dá outtas providências". O Decreto defme como pesca o "ato ten
ponte sobre o Rio Periguaçu, na BR-282". em decorrên- dente a capturar ou extrair elementos animais ou vegetaiS que te
cia de acordoS do Mercosul nham na água seu normal ou mais freqüenle meio de vida". Esta-

Diante do exposto, consideramos inócua a Emenda apresen- belece, ainda,. como de domínio público, todoS os animaiS e vege-
tada pelo eminente Senador, razão pela qual a rejeitamos. tais que se encoiltrem nas águas dominiais brasileiras. 

Sala da Comissão, 6 de junho de 1995. _ José Agripino, Depreende-se, da anãlise dos dois dispositivos legais, um 

Pre ·•-te s nadorVilso KI · -bi J Pinh • L claroconflito.Porum.lado,oacessoàfaunasilvestreé,emprincí-
Slut::u - e n emu ng,- o nas ell'O- u- . •-'-- edado p · · -"-- á 

dio Coelho- Onofre Quinan- Arlindo Porto-- José Alves- piO, to~nte v . • _ar outro! os~ que_te~.na gu_a 
Romeu Toma - Ademir Andrade - José R o bel-to Arruda - .... s_eu normal ou maJ.S ~e~ J?~IO de v~ são de domíiiio públi-
Ma M" da N S co e podem também em pnncxpro, ser .. capturados ou extraídos à 

uro ll'3D - ey uassuna. vontade. · 

PARECER N' 380, DE 1995. A dif!Cilldade maior, de ordem conceitua!, prende-se à in-

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n• 015, de 1995 (n' 1.5001. na Casa 
de origem), que "proíbe a captura de mamíferos 
aquáticos das ordens Sirênia, Carnívora e Cetácea, e 
de répteis da Ordem Cbelooia, em território brasilei .. 
ro, e dá outras providências. · 

Relatora: Sen;~rá Marinã Silva 

I- Relatório 

O presente Projeto de Lei da Câmara origiDa-se de iniciati
va do Deputado Ivan Burity e Visa a proibir "a perseguição, utili
zação e destruição, ciça ou captura de mamíferos aquáticos-das 
Ordens Sirênia. Carnívora, e dos répteis da Ordem Chelonia, em 
tenitório e em águas em que o Brasil exerce qualquer espécie de 
jurisdição". 

O Projeto prevê pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclu
são para os infratores de suas disposições? tomando passíveis de 
apreensão. ainda, os apetrechos e equipamentos, inclusive embar
cações utilizadas como instrumento para. a infração. 

Por fllll,. é proposta a punição~ com as mesmas penalidades, 
para todos aqueles que, com poluentes, causarem a morte dos ani
mais referidos ou tomarem o· meio ambiente impróprio para sua 
sobrevivência. 

Na Câmara dos Deputados, a Prop:~sição teve a si apensado, 
duranta a sua tramitação, o ProjetO de Lei n' 1505, de 1991, tam
bém de autoria do Deputado Ivan Burity, que ''proíbe a captma do 
peixe--boi em ten:it6río brasileiro e dá outras providências". 

Naquela Casa, o projeto recebéu pareceres da Co~ de 
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Comissão 

clusão, na categoria de pesea, de animais da fauna brasileira- al
guns ameaçados de extinção - pelo singelo motivo de terem na 
água o seu meio predominante de vida. ADimais como os mamífe-
ros aquáticos, as~ muitas vezes deixam de ser considerados per
tencemes à fauna silvesf,re, em interpretações que :reservam esse 
COD.ceito para a fauna. tetres~ 

À falta de clareza leiaJ, as decisões judiciiis têm-se pautado 
pelo poder dos juízes de intetpretar as leis, nem sempre com bons .... 
resultados para a preservação de espécies lnsileiras sob tisco de 
extinção. 

Dessa maneira, o Projeto em epígtafe, ão tratar da proteção 
de mamíferos \quáticos e de répteis que especifica, tenta dirimir as 
dúvidas suscitadas em relação à proteção devida a espécies da fau
na aquática, da mesma forma como já alcançado com a aprovação 
da Lei n' 7.643, de 18 de dezembro de 1987, que ''pra'be a pesca 
de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras". 

- A re~ito da proteção às espécies da fauna brasileira amea
çadas de extinção, é importante meDCionar, ainda, a publicação, 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos RectJISOS Natu
rais Renováveis- IDAMA, da Portaria n• 1522, de 19 de de:rem
bro de 1989, que reconhece a Lista Ofi~es da Fauna 
Brasileim Ameaçada de Extinção. Esse instrumento contém dispo
sitivos que asseguram, às espécies contidas na Relação, a proteção 
estabelecida :oa Lei D0 5.197 e cominam as pena1idades previstas 
nesta lei às infrações decocreÚtes da não ohserváncia do disposto 
na Portaria. 

No entanto, a Relação apresentada pelá Portaria n• 1.522, 
pela sua forma e conteúdo; nãO é rela.çâo eSpecificada no art. goda 
Lei n° 5.197. Nesse dispositivo, prevê-se a publicação e a atualiza
ção anual do rol das espécies cuja utilização, perseguição, caça oU 
apanha será permitida, com a indicação e a delimiteção das respec-
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tivas áreas. Por isso, do ponto de vista legal, a Portaria do Ibama § 1 o São passíveis de apreensão os apetrechos e equipamen
não tem fundamentação, mostrando-se insuficiente para funcionar tos, inclusive embarcações, utiliza.dos na perseguição, utilização, 
como instrumento coercitivo para a proteÇão das espécies ameaçadas caça ou capnua das espécies referidas liesta Lei. 

Por rudo isso, o Projeto tem o giãnde mériiO-de propcm::io- § 'lJ> Serão igualmente punidos com as penaHdades previstas 
o.ar adequada proteção ãs espécies aqUáticas da fauna brasileira neste artigo aqueles que com poluentes causarem a morte dos aDi-
ameaçadas de extinção. A dubiedade da legislação existente tem mais referidos ou tornarem o ·mero ambiente iinpróprio parn. sua 
!Ornado infrutiferos os esforços de fiSCalização e de policiamento sobrevivência. 
do Ibama. visto que a interpretação judicial, tem mu~ vezes. tia- Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
tado espécies aquáticas ameaçadas de extinção sob a ótica do Có- de sessenta dias contados de sua publicação. 
digo de Pesca. retirando a proteção pretendida -Pelo legislador com Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
a Lei n° 5.197. Art. 5° Revogam-se as disposições emCOiltrário. 

Temos, contudo, ressalvados o valor e a necessidade da Sala das Comissões, 23 de maio de 1995.- Roberto Re-
Proposição, algumas ressalvas em relação ao seu conteúdo. quião, Preôdeote- Marina Silva, Relal<>ra- Darcy Ribeiro-

I -A emenda do Projeto inclui a ordem Cetácea, euja pro- Emília Fernandes- Bello l>arga -Flaviano Melo- Lúcio AI
teção já é assegurada por outro dispositiVo legal, a Lei n• 7.643, de cântara - Gerson Camata - L<omar Quintanilha - José 
18 de dezembro de 1987. Tal expressão, portanto, deve ser excluí- Eduardo Dutra- Jefferson Peres- Arthur da TávoJa- José 
da do texto. : . _Bianco- Mar!uce Pinto. 

2 - Ao espeóficar as Ordens animais objeto de proteção, 0 VOTO EM SEPARADO DO SENADOR COUTINHO JORGE 
Projeto dá a entender que-todas as espécies da Ordens citadas en· NA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
contram-se sob o mesmo tipo de proteção, o que não é a intenção 
do autor, como se depreende de sua justificação. O projeto. por- Sobre o Projeto de Lei da Câmara D

0 15, de 
tanto, em nome da clareza, deve detalhar os nomes das espécies 1995, que "proíbe a captura de mamíferos aquáticos 
protegidas. Ainda com esse í:un. mostra-se importante a .menção das. Ordens Sirênia, Camifora e Cetácea, e de répteis 
não apenas dO nome popular de cada espécie, mas também do seu da Ordem Chelonia, em território brasileiro, e dá ou .. 
nome científico. tras providêu.âas". 

3- Com o detalhamento das espécies protegidas pelo J?roje- Louvamos, inicialmente, a oporlllmdade da Proposição, e a 
to, a menção aos répteis da Ordem Chelonia no Parágrafo Unico clareza com que a Relataa Senadora Marina Silva apresenta a 
do art. r o se mostra desnecessária, uma vez que apenas as_espécies problemática e a análise do projeto. Entretanto, com o objetivo de 
dessa an:em ef~vamente ~das de extin_çãO se tomam alvo..... contribuir para a melhor opetacionalização e aplicabilidade da lei 
?" ~teção almeJada - o que JUstifica a ~ibiF de sua capturá achamos de bom alvitre pedir vista e proceder algumas consultas a 
mclus1Ve para o ~onsumo humano~ ~b~n.:m· _ especialistas envolvidos com a matéria. · 

4-: _O ProJeto foge ~e um c:rt~no ob_Jetlvo - a preS:XVaçao Assim, com base nessas consultas, ~larmente junto ao 
de espécies de fauna aquáuca brasileúa ameaçadas de extmção - setor comPetente do lbama e seguindo as recomendações do Gru
ao incluir .. em st;ta relaçã_o de e~e: pro~~das. ~_Io?o-~o po de Trabalho Especial &. Mamíferos Aquáticos, constinlído de 
e. o elefante-marinho. Tal.S espéctes nao faze_m parte dá Li~-Ofi- _especialistas de instituições ambientais públicas e privadas, apre
ciai do Ibama. Di?~· portalltO sua mençao nesta Proposi~. sentamos altemções nos artigos 1° e 2° do citado projeto, em rela-

- 5 - O ProJetO preve a~ a pena de reclusão ~ara as .infra.- ção ao proposto no Relatório. Ressaltamos que tais alterações são 
çoes do que nele se encontra diposto. Em nome da tgualdade de eminentemente formais e visam facilitar a aplicação da lei 
~atamento dado pela L?i D0 1.64?: que~~~~ a pe~ de'ce~ 1o A proibição deve obedecer ao critério de ''OrdeDS" enãQ 
e .l ~lDl de of~ maJor, ... tJ.exibili?OO: ao JUIZ~ ap~ção da le4 de ''Espécies", posto que a citação destas restringe à atuação do ór-

o ProJ"O deve mclull', tambéin, a aplic3ção de molta aos infullores. gão fiSCalizador e pode gerar intezpretação conflituosa na aplica· 
Dian~ db eXJX>Sto, ~~s pe~ ~vação do Projeto de Lei ção da lei. _ 

da Câmara n 15/95, na f~ do substitutivo que ora apresentamos. 2o As penalida9es para as infmções já são prevístas em IecL 
EMENDA SUBSTITUTIVO N" 1 -CE Isto posto, somos favoráveis à alteração do substillltivo do 

Proíbe a captura de mamíferos aquáticos das Or
dens Sirênia e Ca.mívorn, e de répteis da Ordem Chd.o-
nia, em território brasileiro, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica proibida a perseguição. utilização e destruição, 

caça ou captura de mamíferos aquáticos das Ordens Sirênia, Car
nívota e dos répteis da Ordem Chelonia em territorio e em águas 
em que o Brasil exerce qualquer espécie de jurisdição. 

Parágrafo único. ExCetuam-se da proibição deste artigo: 
I - os animais destinados a pesquisas científicas ou ao fo

mento de criadouros devidamente legalizados, quando autorizados 
pela autoridade competente; 

II - os animais utilizados para saciar a fome do indivíduo 
comprovadamente miserável. excluídas as espécies em extinção 
constantes da lista publicada por autoridade competente. 

Art. Z' As inflações do dispqsto nesta Lei sexão punidas 
com pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão, além de multa. 
st.m prejuizo de outras penas comioadas em lei. 

Rçlator como segue: 

Proíbe a captura de mamíferos aquátieos das Or
dens'Sirênia e Carnívora, e de répteis da Ordem Cbelo-
nia, em território brasileiro, e dã outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • Fwa proibida a persegmção, utilização e destruição, 

caça oo captura de mamíferos aquáticos das Ordens Siienia, Car
IÚvora e dos répteis da Ordem ~elonia em tenitório e em águas 
em que o Bra5i! exerce qualquer espécie de jurisdição. 

Parágrafo único, Excetuam-se da proibição deste arti~ os 
animais destinados a pesqu~ científl.clrs ou..ao fomento de-cria
douros devidamente legalizados, qu3lldo alltorizados pelo órgão 
ambiental competente.' _ . 

Art.. 2° As inflações Po- disposto nesta lei serão puDidas de 
aCOido com as Leis n"s 5.197/õ/ e 7.653/88. 

§ 1 <>São passíveis de apreensão os apetrechos e equipamen
tos? inclusive embarcações, utilizadas na perseguição, utili.zaçã.:>, 
caça ou cáptura das espécies referidas nes[a lei 
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§ '1:' Serão igualme»te punidos com as penalidades; previstas 
neste artigo aqueles que com poluentes causarem a morte dos aniM 
mais :referidos ou tomarem o meio ambiente impr6prió pala. sua 
sobrevivência. 

Art. 3° O Poder Executivo regulamentar.í esta lei no prazo 
de sessenla dias contados de sua publicação. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 381, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Ecooômico.s, sobre a 
Mensagem n• 199, de 199S,.do Senhor Presidente dn 
República do Senado Federal o nome do Senhor 
Gustavo Jorge Laboissiére Loyo1a para exercer o 
cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. 

A Comissão de AsSUD.tos Económicos, em ·votação secreta 
realizada em 8 de junho de 1995, apreciando o relatório apresenta
do pelo Sr. Senador Pedro Piva sobre aMensagemn• 199 de 1995, 
opii)a pela Aprovação da escolha do Senhor Gus_tavo Jorge La-. 
boissére Loyola pala PreSidente do Banco Cell!Ial·do Brasil, por 
24 votos favorá.veis e 2. contrários. - - -

Sala das Comissões, 8 de junho de 1995.- Gilberto Mi
randa Presidente - Pedro Piva Relator - V almir Campelo -
Onofre Qull!an - Esperldião Amin - João Rocha - Leomar 
Quintanilha - Beni V:eras - Jader Barbalho - Bello Parga -
Mauro Miranda-Francdino Pereira- Arlindo Porto -Pedro 
Simon- Eduardo Suplicy- Carlos Patrocínio- Jonas Pinhei
ro- Lauro Campos- Bernardo Cabra) - Geraldo Melo- Car
los Bezerra- Ney Suasstma- Freitas Neto - Osmar Dias. 

Normas e Organização do Sistema Finaliceiio eXercendo alí suas 
fimções até novembro. de 1992 quando assumiu o cargo de Presi
deole do Baoéo Centrá! do Brasil. até maiÇO de 1993. 

Pelo Banco Centml participou de várias Missões ao Exte
rior, ora como representante do Banco, delegado ~ileiro. expo
sitor, conferencista ou Govemador Alterno. Na vida académica, 
sua-experiência revela que foi professor de análise macroeconômi
ca.. moedas e bancos das Faculdades Integradas Bennet. no Rio de 
Janeiro nos anos 1981 a 1982 e Professor de política monetária e 
análise macroeconômica da Fundação Getúlio Vargas em São 
Paulo, nos anos de 1988a 1989. 

Licenciru-se, novamente, do Banco Central em agosto de 
1993 para ser S6cio-Diretor da empresã MCM ConSultores Asso
ciados Ltda., sediada em São Paulo. 

Tais funções e cargos, evidenciados em seu Curriculum 
Vitae que se encontr.l à disposição dos eminentes integrantes desta 
Comissã~ revelam o nível de qualificação profissional e formação 
acadêmica do indicado além e prfucipalmente de já ter exercido a 
Presidência do Banco Central do Brasil, ficando, assim, esta Co
missão de Assuntos Econâmicos em condições de delibenr sobre 
a indicação do Doutor Gustavo Jorge Laboissiére Loyola. nos ter-
mosdaMensagem.n0597,de l 0 dejunhode 1995. -

Sala das ComissõeS, 8 de junho de 1995.- Gilberto Mi
randa, Presidente- Pedro Piva. Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- O expediente lido 
vai à publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- O Projeto de De
creto Legislativo n° 53, de 199S,lido anteriormente, terâ, nos ter

Relatório 

Relator: Senador Pedro Pi.va 

.... mos do art. 376, "c", do Regimento Interno, perante a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para 
recebimento de emendas. fi.odo o qual a referida comissão terá 15 
dias, pronogáveis por igual peúodo.l""' opÍilM sobre a proposição. Nos termos dos artigos 84, inciso XIV, e 52, inciso TII. alí

nea d, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República 
submete à aprovaçãO-do Senado Federal o nome do Dootor Gusta
vo Jorge Laboissiêre Loyola para exercer o cargo de Presidente do 
Banco Cential do Brasil. 

Os referidos dispositivoS constitucionais conferem compe
tência privativa ao Seoado Federal par.!. ap6s argüição pública, 
aprovar previamente, por voto secreto, a escolha do Presidente do 
Banco Cential do BmSil. , . . _ . 

O cuniculum vitae anexado à Mensagem Presidencial evi
dencia que o Dóutor Gustavo Jorge La.boissiêre Loyo_la ,POssui for
mação acadêmica expressiva e experiência profissional compalÍ.vel 
e adequada ao caigO pala o qual é indicado. 

A fim de que os Senhores Senadores, Membros desta Co
missão, possam melhor ajuizar sobre as qualidades do candidato, 
apresento, a seguir, alguns dos predicados extraídos do seu curri
adumvitae. 

Funcionfuio de carreita do próprio Banco Cential do Brasil. 
onde ingressou por COJlCUISO público em 1m. o Dr. Gustavo 
Loyola, é Bacharel em Economia pela Universidade de Brasilia, e 
Mestre e Doutor em Economia, pela Fundação Getúlio Vargas. 

Nos primeiros 10 anos de sua vida funcional no Banco Cen
tral, exerceu funções no Departamento de organismos e Acordos 
Internacionais, na Diretoria da área Extema e no Departamento de 
Normas do Mercado de Capitais. 

Em outubro de 1987 ,licencioo-se do Banco Cential do Bra
sil p3I3 exexcer atividades na iniciativa- privada. como Diretor 
Opei3ciooal da Planibanc Carretom de Valores. Diretor Adjunto do 
Banco de Investimento Plambanc S/ A e como Consuhorda Febtaban. 

Retomou ao Banco Central do Bnsil em ootubro de 1989. 
passando a exercer a função de ConsÚ!tor Especial do GabO>ete do 
Presidente. em maiÇO de 1990 foi empossado como Diretor de 

Sobre a mesa, Proposta de Emenda ã Constituição que será 
lida pelo Sr. 1° Secretário em exer:cíció~ Senador JefferSon Péres. 

É lida a segointe: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTifUIÇÃO 
N~37, DE 1995 

Acrescente dispositivos ao Ato das Disposiçõ~ 
Constitucionais Transitórias, faa.dtando à União ins
tituir imposto ,_sobre movimentação ou transmissão 
de valores e de créditos e direitos de natureza finan· 
ceira, de vigência temporária.. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição, promulgam a se
guinte emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. O Ato das Disposições ConstittJ:cioDais Tran
sitóriaS passa a vigér acrescido dos seguintes dispositivos: 

"Att. 74. A União poderá instituir Imposto sobre Movimen
tação" cu Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Naru
reza Fmanceíxa -JPMF. 

§ 1° O IPMF será cobrado durante os quatro exetcícios fi
nanceiros subseqüentes ao de sua criãção. 

§ z• A alíquota do lPMF sm de vinte e cinco centéSimos 
pOr-Cento -do mOntante da movimentação ou tnmsmissãO de vaiO:. 
res de credito e direitos de natureza financeiia. 

§ J• O produto da arrecadação do lPMF destinar-se-á: 
I - setenta e cinco por cento. à amortização da dívida inter

nada União; 
II....:. vinte e cinco por cento, à amortização da dívida interna 

dos Esta.dGS, do Distrito Federal e dos Municipios, rateados nos 
tennos da lei que criaroiPMF. 
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§ 4° A participação da União, dos Estados, dos Municípios cional pode exigir do Executivo, que durante a vigência deste 
e do Distrito Fedem! no procloto da am=daçaõ do JPMF é oondi- lPMF, assegure na LDO 4% da receita ordiDária líquida disporllvel 
cionada à utilizaçaõ prévia de~ _própríris ria amorúz.ãçao de (receita total menos transferências aos Estados e Municípios) para 
sua divida ínterna. em mORtante nunca in.ferioc àquele que vier a atendimento ao SUS. Assim estaremos resolvendo dois problemas 
receber do Tesouro Nacional. ao ~smo tempo: queda de juros e suas conseqüências_ e :rerursos ~ -

Art. 75~ Duiallte a vigência do IPMF. é vedada a emissão de ----para a Saúde e outros setores, pois a economia de despesa do Go
tíru.Ios públicos e a contratação de opexações de c:tédito intemo e vemo Federal setá de no IllÍD.imo 6 bilhões de reais ao ario; 
externo por União, Estados, Distrito Fectern:re-MUillcípios. ressai- c) as Unidades Federadas também se beneficiarãO do produ-
vadas as hipóteses de roJagem de dívidas não amortizadas e de fi- to deste imposto da fonna que for regulamentada pela lei, pois 
nanciamentos de longo prazo. concedidos por instituições nacio- suas dívidas também seriio reduzidas. 
nais e infema.cionais. desde que apreciados pelo Banco Ceotmi e Pelas razões expostas, temos a certeza de que o Parlamenlo 
aprovados pelo Senado Federal. nos teanos da lei que criar o IPMF.'' Brasileiro acatará a presente Proposta de Emenda Constitucional. 

Justificação Nós sabemos que o Governo não 11quebra'~ mas o Governo 
pode "quebrar" o País. Cabe ao Congresso Nacional evitar que 

"Quando os Economistas não conseguem isso aconteça., 
diminuir as taxas de juros e a divida púbHca, Sala das Sessões, 8 de juDbo de 1995.- V!lson Kleinubing 

cabeaosPolíticosasprovidências" -Mauro Miranda- Freitas Neto- Va!mir Campelo ----Leomar 
O déficít público é o gl-ande problema do Estado brasileiro: Qointamllta- Esperidião Amin ~João Rocba - Gilberto Miianda 

ele Vem desafxa.ndo (e vencendo) sucessivamente oo- govei:nos que -Sérgio Machado- Gernldo Melo- Ney SuasSlma- Élcio Álva
se sucedem. Os esforços em prol do seu saneamento se vêm frus-- res - Hugo Napoleão - Roberto R~ião - Pedro Simon - Beni 
trao.do. inapelavelmente, não obstante os sacrificio suportados pela Vexas- José Bianco- Bello Parga- Carlos Patrocínio- Arlindo 
popula~o, em dec:oo:ência da aplicação de cada plano oconômico. Porto - Ftancelino Pereira - Romeu Tuma - ArWr Tãvala - Carlos 

E que o montante da dívida pública intema (I 00 bilbões de Wilson- Jooé Agripino- Antônio Carlos Magalbã<s-Pedro Piva. 
reais em 30-4-95), principalmente, em vez de diminuir, vem cre- (À Comissão tk CcnstiluifiiO. Justiça • Cidadania.) 
scendo, tendo atingido nível crítico. O pagamento dos jJros paia a 
sua rolagem requer dotação superior a todas as demais do orça- O SR. ~~ENTE (Lúdio ~o) - A Proposta de 
mento,.!raDSfOIIDando-o el.!lme?l peça de ficção. e~da à ~Uttlição que acaba de ser lida está ~jeita às di~ 

E por isSo que não bã verba para a sa~de, paia a edocação, S!ÇÕOS especificas CODStan!es dos arts. 354 e seguintes do Regi-
para a n;wmtenção das rodovias, para coaigir desequilíbrios sociais. . _ mento lntemo. . . . 

E por isso qile os juros no Brasil estão em patamares insu: . A ':"'léria. será l;"bli~ e despachada à Comissão de 
portáveis para nossa Economia. É por isso que o Estado brasileiro Constitluça.o,Justiça e CJCia~ - . 
é concentrador de renda. Tira recursos das áreas sociais para con- • Sobre a m~ requenmentos que se~IaO lidos pelo Sr. 1° Se-
centrar na rolagem das dívidas públicas. pua concentrar em espe- cretário em exerclClo, Senador Jefferson Peres •. 
culação Imanceira. · Sâo lidos os seguintes; 

É necessário por termo, de uma vez p<X tod3S. a essa situa- REQUERIMENTO No 881, DE 1995 
ção. Não é mais possível contemporizar. Não podemos permitir 
que soçobre o plano Real, que, apesar de todos os pe=lços, vem 
garantindo uma razoável estabilidade monetária. Há que se eDfren
tar o mal pela ruz. E o mal, o grande mal, é a dívida pública - a 
interna, P;incipalmenre, já,que a externa pE:~os ~s foi posta sob 
controle. E preciso, pois, atacá-la com mna efiCaZ, capaz de abatê-la. 

O IP!tdF; extinto ao tin3l do ex.eroício de 1994. revelou-se 
tributo produtivo e de cômoda arrecadação. Sua receita era obtida 
sem traumas e sem maiores sacrifícios pela popllação, por isso. 
poucos eram os contribuintes que reclamavam, apesar do bombar
deio da mídia. A experiência lhe foi favooí.Yel. como aliás têm 
atestado opiniões recolbidas de todas as camadas da sociedade
Por que, então, não utilizarmos instrumento semeniante para a 
nossa batalha decisiva? 

Estamos propondo, pois, imposto sucedâneo ao Ímtigo 
IPMF, com a mesma ali quota. O novo imposto, a ser instituído _por 
lei, terá rendimento superior a meio bilhão de reais Inensaimente. 
E, o mais importante. o prodoto da sua am:caciaçik) se destinacl, 
na sua totalidade, ao resgate da dívida pública interna. 

Impactos positivos da aplicação desta medida: 

4a) os juros cahio substancialmente com a implantação e 
destinação deste imposto. O que a sociedade perde ao pagar o im
posto a Economia ganha com ·a redução dos juros; 

b) os Municípios, Estados, Distrito Fede<al e a União pode
rão destinar mais verbas para as áreas sociais (Saáde. Educação, 
Habitação), pois h.:ão menos dispêndios com juros da dívida pú
blica e seiViÇO desta mesma dívida. "Paxa o Ministério p.a_ Saúde, 
que hoje administra uma emergéncia fmanceira., o -Congresso Na-

Senhorro.ridenre: . 
Tendo em vista o disposto no art- 68 das Disposições Cons

titucionais Transitórias da Constituição Federal- aos remanescen
tes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suaS 
t.eiras é reconhecida a propriedade ~fmitiva, devendo o Estado 
emitir-lhes os título& re~vos -.requeiro, Iios termos do art. 50, 
§ zo da Constituição Fede<al e do art- 216 dó Regimento Inremo, 
seja solicitada ao Ministério da Cultura. através da Fundação OJI
tural Palmares, as seguintes informações: 

L Quais os procedime1110s adotados pela Fundação Cultur.tl 
Palmares parn. elaborar o mapeame1110 das Comunidades Rema
nescentes de Quilombos. 

2:-_ Quais os iennos do convênio fumado entre a Fundação 
Cultural Palmares e a Associação Brasileira de Antropologia para 
que sejam elaborados estudos, laudos e pareceres antropológicos 
necessários aos cumprimento do diSPositivo conStitucional. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1995. - Senado!a Benedita 
daSRva. 

(À M~a para d~cisão.) 

REQUERIMENTO N' 882, DE 1995 

Senhor Presidente: 
T~do em vista o que determina o art. 68 das- Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Fede<ai (Aos rema
nescentes das comunidades dos quilom.bos que estejam ocupãndo 
suas terras é recollbecida a propriedade definitiva. devendo o Esta
do emitir-lhes os tírulos respectivos). requeiro, nos temtos do art 
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50,§ 2°, da Constituição Federal e do art. 216 dO·RegiiD:ento lnter- O SR. PRESIDENTE (LÍídiO CÔelbÕ)- COm rererenciá aO 
no. sejam solicitadas as seguintes informações ao Ministério do Pia- expediente que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Ple-
nejamento. através do 1BGE (lnstiwto BrnsileirÕ de Geõgraf:~a e Esta- nário- (Jue. nos termos do art.. 91. § 3° a 5°, do Regimento Interno, 
tística), sob:ea.iituação ablaldas teirns rernacescexJfes dequilomboo. abrir-se-á o Prazo de cinco dias úteís para interposição de recursos 

1. Quais levantamentos e estudos realizados até o momento por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei 
para identificar as comunidades remanescentes de quilombos ou do Senado D0 87, de 1995, de autoria do Senador Emandes Amo
comunidadesnuaisnegras? rim. que acrescenta o art. 21 ã Lei n° 7.805, de 18 de julho ele 

2. Quantas sãO essas-c6Iriunidades -e em quaiS -EstadOS e 1989, e seu§ 2°, seja apreciado pelo Plenário. _ 
Municípios se localizam? - - ---- Sobre: a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

3. Qual a extensão territorial dessas comunidades? __ ':ári_o em ex~cio, s_enador Jefferson Peres. 
4. Qual o número aproximado de pessoas, individualmente. - É lido 

0 
seguinte: 

de famílias cu associações comunitárias das comun.idades- rema-
nescen<es de quilombos ou comnmdades rurais negras. ocupando REQUERIMENTO N" 884, DE 1995 
aru.almente estas áreas? Senhor Presidente: 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1995. - Senadota Benedita Requeiro, nos termos regimentais, que 0 Projeto de Lei do 
da Silva. Senado n° 88. de 1995, de miDha autoria, que "dispõe sobre os di-

(À mesa para decisão.} reitos dos criadores de novas variedades de plamas (melhoristas)", 
seja retirado. ' 

REQUERIMENTON'883,DE 1995 Sala das Sessões, 8 de junho de 1995.- Senador Odacir 
Senhor Presidente, Soares. 
Tendo em vista o que determina o art 68 das Disposições 0 SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) _ 0 requerimento 

Constitucionais TtanSit.6rias da Constituição Federnl- "aos rema- lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem do Dia. 
nescentes das coiD1lDidades dos quilombos que estejam ocupando nos termos do art. 255, II. c, no 10, do Regimento Interno. 
suas teuas é reconhecida a propriedade definitiva. devendo o Esta- 0 SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) _ Foi_ _encaminhado 
do emitir-lhes os títulos respectivos"- xequeiro, nos termos do art. à publicação parecer da Comissão de Educação, concluindo favo-
50,§ zo da Constitulçãci Federal e do art. 216 do Regimento lllf.er- ravelmente, nos termos do substihltivo que apresenta, ao Projeto 
no, sejam solicitadas as seguintes informações ao Ministério da de Lei da Câmara no 15, de 1995 (no 1504/91, na Casa de origem), 
Agricultura, através do Incra. sobre a situação ama! das tenas re-- que pr01'be a captura de mamífêros aquáticos das Ordens S.irênia. 
manescentes de quilombos. - Carnívora e Cetácea, e de répteis da On::lem Chelonia. em teriitório 

1. Se o 1ncta já procedeu ê elaboração do mapeamento das bzasileiro, e dá ootras providências. 
Comunidades Remanescentes de Quilombos e/ou comunidades ru- A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco sessões ordi~ 
rais negras e quantas são estas comunidades. nárias, a ftm de receber emendas, nos termos do art. 235. n. d, do 

2. Em quais E:stados e Municípios se localizam. RegimentO lllf.emo. 
3. Qual a presumível extensão letritorial dessas mrmmidades- O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Foi encaminhado 
4. Qual o número aproximado de pessoas. individualmente, -à publicação parecer da Comissão de Assumos Econômicos, cori

de famílias ou associações comunitárias das Comnnidades Rema- chrindo conliariamente ao ProP,o de Lei da Câmara 0 o 69, de 
nescentes de Quilombos ou comunidades rurais ne~. ocupando l994 (no 3.834/93. na~ de origem), que exclui a Light Servi-
atualmente, estas áreas. · · - ços de E!etricidade SIA da. abrangência da Lei n• 8.031. de 12 de 

5. Qual a situação alua! do processo de lillllação das tenas alnil de 1990, que criou 0 Programa Nacional de Desestatização. -
da COI!lllmdade de Boa Vista do Aho Trombetas. -no Paci.. (Proces- De acordo com o disposto no pacigrafo único do art. 254 do 
so n<> 0081194) ~quais prespec:tivs de conclusão do mesmo. Regimento Intemo, fica aberto o pi3ZO de quarenta e oito boras 

Sala das Sessões, 8 de jUiilio de 1995.-Senadora Benedita para interposição de recun;o. por um décimo "dos membros do Se
da Silva 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Os ""lll•rimentos 
lidos serão despachados ã Mesa para decisão nos termos do inciso 
m do art 216 do Regimeoto ln!emo. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr.l0 Secretário em 
exercicio, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTIJRA 

OF. n• 018/95-Cl 

Brasilia,31 de maio de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2°,do artigo 91, do Regimento ln

temo? comunico a Vossa Excelência. que esta Comissão rejeitou o 
Projeto de Lei do Senado n° 087 de 1995, que "Acrescenta ao art. 
21 da Lei n• 7.805, de julho de 1989,!)seu § 2"',enireunião de 30 
de maio de 1995. 

Atenciosamente Senador JoSé Agripino, Presidente. 

nado, para que a matéria continue sua tramitação. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Sobre a mesa. ofi

cio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Jef-
ferson Péres. -

É ~do o seguinte: 

OF. N" 57/GLPSDB/95 

Brasília, 8 de junho de 1995 
-~ -- Sr. Presidente, 

·· Em vista da não instalação da Comissão Mista de Planos. 
Orçamentos Ptíblicos e F!SCalização que analisarli o Orçamento e a 
LDO para 1996, e considernrido o en=mento do mandato de al
guns dos membros do PSDB na atual Comissão e assunção de 
Cargo da Mesa Diretora desta Casa pelo Senador Teotónio V!lela 
Filho, indico, em substituição. os seguintes representantes do 
PSDB do Senado Federal para comporem a alUa! Comissão: 

Titulares- Pedro Piva- Jefferson Péres- Lúcio Alcântaxa 
Supleute- Lúdio Coelho 
Na oportunidade. renovo protestos de elevada estima e dis

tinta considetação- Senado< Sérgio Machado. Uder do PSDB. 
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O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Serão feitas as objetivo que estaremos todos, acima de siglas partidárias ou de 
substituições solicitadas. .qualq_uer precoiJ.Ceito ou conceito pessoal. daqui a alguns minutos 

OSR.ESPERIDIÃOAMIN-Sr.Presidente,peçoapala- -repito-, no Palácio do Planalto para obter a reafo:mação do 
vra para uma comunicação- ' compromisso do Senhor Presidente da República. e, se Deus per-

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a pala- mitir, e São Tomé nossO padroeiro assim consentir. os priinCfros 
vra ao nobre Senador Esperidião Amin. para uma connmicaçãO fatos concretos do atual Governo em beneficio da duplicaçãO da 
inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14, vn. BR-101. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
do Regimento ln temo. O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Concedo a pala-

O SR. ESPEDmiÃO AMIN (PPR-SC. Para uma connmi- vra ao nobre Senador Edison Lobão, por permuta com o Senador 
cação inadiáveL Sem revisão do Oiador.) - Sr. Presidente, Sr's e Coutinho Jorge. 
Sr.;. Senadores, desejo, neste momento, fazer o registro da audiên- O SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o seguinte 
cia que, dentro de alguns minutos, às 15h30min, teremoS Com o discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S:n e Srs. Se
Senhor Presidente da República. agrndecendo ao nObre Senador nadores, o gravíssimo problema da fome e da má nutriçao, que in-
Lúdio CoeJho, que, para alegria nossa, preside esta sessão. felizmente atinge numerosas parcelã.s da humanidade, é massa-

. Sr. Presidente, estaremos, os catarinenses - o Senador VU.- crante em nosso País. As estatísticas mais qualificadas af1tlllaiil 
soo KJ.einübing, Deputados Fedetais como o Sr. Mário Roberto que dois terços dos brasileiros, mesmo não sofrendo a angústia da 
Cavallazzi -.juntamente com uma delegação mJmerosa e altamen~ fome, alimentam~se inadequadamente. Sem salários condignos. 
te 'l!"'lificada que procede de meu Estado, Santa çatarina. no Pa- não podem adquirir, para si e suàs fanu1ias, os nutrientes requeri-
Iácio do Planalto, entregarido ao Senhor Presidente da Repíblica o dos pelo organismo humano. ~ 
fruto de um trabalho de mobilização muito importante, realizado Essa dramática carência alimenEÍcía, de graves conseqüên
pela Rede Brasil Sul- RBS, qual seja. a cole ta de mais de um mi- cias para o futuro do PaíS. ocoite não por falta dos progxamas de 
Ihão de assinatuzas de .catarinenses que, mais do que reivindicar. alimentação, que se i:Dauguram. a C?da início de governo II.05 níveis 
trazem o apelp e a legítima exigência, o legitimo protesto em prol federal, estadual e municipal. Testemunhamos., no correr dos anos. 
da duplicaçãO da Rodovia BR-101. os programas de distribuição do leite, da merenda escolar, dos ti-

A BR-101, infelizmente, já conquistou o Iameillavelmente quetes de alimentação. das sopas e das cestas básicas oferecidas 
merecido epíteto de ''rodovia da morte". Esse fato estiangula não pelas sociedades de benemerência. representando um disPêndio 
a:penas a nossa economia - há casos de várias indústrias. novos considerável de recursos. 
empreendimentos que têm rejeitado a hipótese de fixação no nosso No entanto, nenhum desses programas, inspirados nos mais 
Eatado em função da precariedade da BR-101 como via de trans-•. - elevados propósitos de solidariedade humana. resolveu ou resolve-
porte-.mas, pior do que isso, a vida do povo catarinense. - tá o problema da aHmentaçãomerecidapelosmais·ca!entes. 

O ex-Govemador VIlson Kleinüb.ing. atual Senador por Veja-se o exemplo do leite gratuito, essencial principalmen-
S.anta Catarina, no seu Governo, atendezldo aos reclamos do nosso te às nossas crianças. N"'ao temos produção leiteira suficiente, pela 
Estado, procurou, junto ao Govemo Federiil, em seu período, to- pobreza e ineficiência dos nossos produtores, nem temos coiKliçõ
das as formas de cOoperação que pudessem permitir o início da es ampla de pasteurizar o produto, como seria recomendáveL Por 
concretização dessã reivDldicação, mais do que isso? desse direito isso, no passado, o Governo Federal foi olm.gado a importar leite, 
de Santa Catarina. - - comprando-o dos produtores europeus, altamente subsidiados por 

Estaremos - repito- daqui a menos de 40 minutos, pei3Dle seus govemos, e criando, quando menos. uma situação irôn:ica.:. 
o Senhor Presidente da República, que tem, e.nl relaçãO. a essa para mantermos os nossos programas do leite gratuito para nossos 
obta, compromisso solene. assumido. e que tem demonstrado - pobres, mantemos por igual e estimulamos os criadores leiteiro$. 
justiça seja" feita -). ·m~ção reta de ~r a concretização dos países desenvolvidos ... Nós acabamos não fazendo o progta
dessa obra. P~to. daqui a pouco estaremos perante o Senhor ma do leite e ainda matamos nossa pequena pecuária leiteiia. 
Presidente da República para levar este apelo, esc;ito com _tintas · A criança pobre do interior brasileir:o, quando recebe a 
muito canega.das, carregadas por essas circunstâ:ilcias que meneio- merenda escolar, supre-se dela no seu período de aprendiza
nei e carrega~ lamentavelmente, pelo sangue de milhares de vi- do, digamos que em 180 dias de aulas. E nos seus períodos 
das já sacrificadas em função da absoluta incapacidade de a BR- de férias? . 
101 ser a nossa principal rodovia fedetal no Estado de Sa.nra Catarina. O chamado trabalhador ''bóia-fria", que se emprega na agri-

Faço esse registro, Sr. Presidente, não em meu nome pes- cultura em periodos sazonais, recebe seus salários nesses determi
soal, pois tenho certeza de que o subscrevem os Senada:es Vilson nados :I)Cijodos. E com que dinheiro se alimenta nos meses de de-
Kleinübing, aqui piesen~ e, suponho, Casildo Maldaner, que semprego? -· · 
também deverá estar presente nesse ato; e acabo de ouvir do nos- Aos tantos programas de alimentação, segundo se afllllla 
so querido correligionário in pectore., o Senador Romeu Tuma, nos meios especializados e é por todos n6s con.fmm.do, falta. além 
também a sua solidariedade, que já vem de longa data., já que S. da necessária continuidade, a indispensável coordenação, capaz de 
Ex .. conhece a serventia da BR-101. integrá-los sob diretrizCS co.DlllllS~ Sem essa macroorganização? 

Para encerrar, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, agrade- pratica-se o generoso paternalismo, mas em nenhum lugar do 
ço a atenÇão de todos. destacando o olbar simpático do Senador Os- mundo os programas patemalistas resolveram o problema da fome 
mar Dias, qu~ aqui também faço questão de registrar- até porque. no e da ~alimentação. ~ 
Govemo de Alvaro Dias, fornm dados passos impo<tantes para a in- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a necessidede de ali-
terligaçãocomSãoPau!o,atravésdasRodoviasBR,376eBR-!01. mentação adequada inicia-se desde o ÍllS!$te da fertilização do 

Quero assinalar que essa estrada, além de interessar ao meu óvulo. A capacidade f"lSica e intelectual dos jovens e adultos, bem 
Estado, é fundamental para o futuro do MercosuL A integração do com:o a longevidade e a expectativa de vida de cada individuo~ es
Brasil, e não apenas do Sul do BrasU, com o Uruguai,. Axgentina, tão vinculadas à sua alimentação. A Nação que não asseguril ali
Paraguai e com os futuros sócios· do Mercosul passa, forçmam.en- ment.ação adequada aos seus filhos está criando uma sub-raça., des
te, pela capacitação dessa via. E é com vistas a cori.Cretizar esse ti.nada a manter-se subdesenvolvida. 
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Segundo depoimento prestado em 1981 a uma Comissão A partir da merenda escolar. talvez estejamos criando em 
Parlamentar de Inquérito da Câmata do• Deputado> pelo Dr. nossas criança> hábitos estranboo à sua realidade. No pa=do, ofe
Eduaxdo Mascarenhas, Profe.sor do Instituto da Criança do Hospi- recfamos no. programas de alimentação o pão fabricado com o !ri
tal de Clínicas de São Paulo. uma criança submetida a uma desnu- go importado. e mais uma vez estávamos ajldando os produtores 
trição em alto grau, com um ano de idade,. terá lesões cerebrais ir- de oo.tras nações ao invés de st1bsidiarmos os nossos. Por que não 
reversíveis; e submetida a uma desnutrição permanente ãté os cin; o pão de milho, que seria o da nossa realidade? 
co anos de idade, terá problemas sérios quanto à SDa estatura. E No referido inquérito levado a efeito pela Câmara, citou-se 
por isso que muitoS riordestinos acabam se tomando nanicos pela um estudo do Professor Warulick Kexr. então do Departm:nento de 
deficiência crônica da sua alimentação. Biologia da Universidade do Mar.mhão, no qual e~ dizia que a 

O Sr. Osmar Dias- Permite-me V. Ex• um aparte? fome seria consideravelmente reduzida no Brasil se utilizássemos 
O SR. EDISON LOBÃO- Concedo o aparte ao nobre Se- o. alimentos regionai>. E demonstrou o Professor que o cidadlio 

nador Osmar Dias, com muito pntter. - da Região A.mazôoica importava a cenoura para se suprir da vita-
0 Sr. Osmar Dias- Nobre Senador Edison Lobão, peço mina A. quando o buriti é um elemenro regioi!.al com muito mais 

este aparte apenas para fazer uma consident.ção rápida a respeito propriedade nessa vitamina do que a cenoura.. 
desse importante assunto que V. Ex' aborda hoje. Primeito, para Sr. Pre.idente, Sr's e Srs. Senadores, todo. os dados de que 
dizer que o Brasil está t!1Uito longe, mas muito longe mesmo de me utilizo neste pronunciamento, além dos que lhe acrescentei,. fo
atingir o consumo de leite recomendado pela Organização. Mun- ram inspirados na leitura que fiz da volumooa documentação da 
dia! de Saúde, e isoo por várias ra>ões. Hoje temoo uma produção, chamada CPI da Fome, pre>idida pelo Deputado Annando CO>ta e 
estagnada praticamente, de 16 bilhõe• de J.ilro; por.ano. I= per· relatada pela Deputada Máicia Cibilis Viana, cujo Relatório, Con
mite um consumo em tomo de 90 a 95 litros de leite por pessoa, clüSões e- Recomendações fcnm aprovados em 3 de dezembro de 
por ano, quando a Organização Mundial de Saúde recomenda um 1991 e publicados no Suplemento <kr Diário do Congresso Na
consumo em tomo de 190. Portanto, estamos COD..<õJID1indo a meta- clonai, edição n° 64/92. Em 1981, acontecera a criação de uma 
de da necessidade, mas isoo porque também produzimos a metade primeira CPI da Fome, iniciativa do elllão Deputado Adhemax 
do que dever!amos estar produzindo. Se tivéssemos hoje ..Járlo, Santillo, que não chegou ao relatório fmal por ra>ões que não vem 
remuneração, p<Xier aquisitivo suficiente para que todos collSUDlis- ao caso aqui mencionar. 
sem de fonna adequada este produto essencial, que é o leite, teria- Impressiooei-me sobretudo com o depoimento do Dr. José 
""" de dobrar a produção de leite para 32 bilhões de litrooiano, e Eduardo Dn!Ia de Oliveira- Professor TllU!ar e Chefe do Depaxta· 
isso só' seria possível se O País tivesse uma política de desenvolvi- mem.o de Nutrição da Faculdade de Medicina de RIOeirii.o Preto, 
meDto da pecuária, que não tem. Infelizmente, o País ainda não .. então Presidente da União lntemaciooal de Ciência e Nutrição. 
encontroU, ou o Governo ainda não encontrou, o caminho para co- •· Membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia de 
locar no campo o apoio à pecuária de leite, à pecuária de corte, Medicina de São Paulo. 
para dar sobretudo garantia, estabilidade e segu:cmça aos produtc>- S. s• afirma, :reaf':tlllla e enfatiza que o arroz e o feijão (este 
res de leite. Portanto, esse problema de falta de alimento, princi- s6 é produzido no Brasil, México, Chile e .Améri<;a Centtal) são 
palmente, da primeira idade,. começa no campo, na roça. onde os um hábito alimentar nacional. têm sido os :responsáveis pela sub
produtores rurais.,. sem uma política de apoio, não conseguem pro-- sistência do brasileiro noS últimos 100 ou 200 anos. E esses ali
duzir quantidades suficientes de leite. E olhe que. quando o poder mentes não são teCODhecidos como prioritários e não recebem-ã 
aquisitivo aumenta um pouco .. temos falta do produto nas padarias, atenção prioritária que merecem. .O pequeno produtor, que é quem 
quando, então, há filas para se compi3.l' o leite. o que comprova planta especialmeD1e o feijão, devia merecer o estímulo que lhe 
que o grande problema do subeonsumo de leite está relacionado garantisse o preço equivalente àquele que ganharia se plantasse al
exatamente com o poder aquisitivQ da população. Estou apresen- godão, ooja, cana ou qualquer outro produto de mercado. Devia-sé" 
tando. nobre Senador, um projeto de lei, paia o· qual inclusive vro subsidiá-lo sem preconceitos. pois não há país que não subsidie 
pedir o apoio déV. Ex a, para que possamos, por lei, obrigar as em- seus produtos essenciais.. 'Quando $Ubsidiamos o t:Pgo. estávamos 
presas a fomecer um litro de leite para cada trabalhador que com- subsidiando o indivíduo rico mais que o pobre: Subsidiar o feijão é 
provar que a sua esposa esteja grávida ou que ele tenha um f!lho subsidiar o indivíduo pobre e Dão o consa:midor rico", disse o Pro
de até dois anos de idade - idade em que o leite é indispensáveL fessor Dutia de Oliveira. E acrescentou que os dados das organiza
Se hoje apenas 5% das crianças COIJ.Cluem o .c:uno Irlmãrlo sem ções internacionais têm mostrado que D.eDbum país resolveu o pro
repetência é exatamente em função da subnutrição na primeira ida- blema alimentar sem um tipo de subsídio especifico para certos ti-
de, Muito obrigado, por me conceder este aparte. po. de alimentos. 

O SR. EDISON LOBÃO- Agxadeço a contribuição de V. À época do citado depoimento, a produção do arroz esta-
Exa, Senador, conhecido estudioso que é dessa matéria em nosso va decrescendo, além da baixa produtividade, em função da 
País. Em verdade. com um consumo que equivale à metade do que atenção dada a outros produtos agricolas. O feijão mantiiil:ia--sC 
é recomendado pelos institutos de Dlltrição do mundo, não pode de em 2 milhões de toneladas durante os últimos quinze anos, com 
fato a população, sobretudo a mais carente deste País. ter uma saú- uma produtividade igqalm.ente muito baixa, quando as moder
de perfeita.. V. Exa tem os meus aplausos e o me:u apoio à sua ini· nas tecnologias poderiam fazer crescer considetavelmente a sua 
ciativa no sentido de obrigar toda> as empresas a entregar o litro produção. 
de leite às futmas mães, ~que necessitam de= oontnl:cição valioofssi. Ainda segundo o eminente então Presidente da União Inter-
ma à sua ptÓp<Ía nutrição e a de seu filho que chegarã em seguida. nacional de Ciência e Nutrição, se a população bnsileira tiver 

A nossa tão falada "cesta básica" de alimentos, Sr. Presi- acesso ao consumo de 210· gramas de moz e 70 gramas de feijão, 
dente, é outia questão a ser debatida. Em nenhum paÍli do mundo numa proporção de 3 para I, te):á uma valor protéico semelhante 
existe a cesta de alimentos por completo. Temos de nos fixar em ao do leite ou da came. Garamida estaria a metade das energias e 
alguns alimentos que conteDham os nutrientes necessários ao orga- das proteínas de que um adulto necessita. Além do airOZ. a ceva~ 
nismo humano, alimentos para os quâ.is está vocaciona4a _a agri- o centeio e o milho. combinados com uma leguminosa como o fei-
cultura br.a.sileira.. _Jão, a ervilha ru a soja, têm um exce_Ienle valorDDtritivo. 
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Sr. Presidente, se existe um país no mundo que pode real
mente passar a promotor ativo, e não ser apenas espectador. da boa 
alimentação e da boa nutrição é o Brasil, o grande funuo celein.> 
mundial de alimentação. 01lrnsil tem todo o potencial necessário 
para fomecer alimentos a todos os brasileiros e até-para parte do 
mundo. Não estamoS faZendo isso. 

Do relatório da mais recente Comissão Parlamentar de In
quérito da Câmaia. que estudoo aprofundadamente o problema da 
fome, collSta um dado que julgo útil incluir em nossos Anais: pata 
que a população btasileinl, estimada em 150 milhões, possa aJi. 
mentar-se de forma compatível com seus requerimentos mitricio
nais, o País deverá produzir anna!meme cerca de 15 milhões de to
neladas de anoz; 5,5 milhões de toneladas de feijão; 16.4 milhões 
de toneladas de leite; além de cames, ovos, pães, farinhas. hortali· 
ças e frutas. . 

Entre as recomendações dessa CPI. constam a implantação 
de duzentas agrovilas ao longo dos principais eixos rodoviários e 
ferroviários, com adequada infra-estrutura; investimentos públicos 
direcionados preferencialmente para a prodnc;"o de'alimeutos. bem 
como para a irrigação da região semi-árida nordestina e do Vale 
do Jequitinhonha; implantação de novas escolas agrotécnicas fede· 
r.ús em áreas com potencialidade agricola; isenção total de tributa· 
ção para os produtos Integrantes da cesta básica; unificação elos 
progrunas de distn"liuição de alimentos; que os a!imemos adquiri
dos pelo Poder Público para distribuição em programas nutricio
nais sejam corist.ituídos de modo a estimular-se a produção a~ 
cuária, respeitando-se os hábitos alimentares regionais da população. 

Quando se aborda o gravíssimo problema da inadequada 
alimentação de dois terços dos bmsileiros, logo aflor.un as cente- , 
nas e centenas de estudos, dados estatísticos, debates. conferênciaS· 
e simpósios qrie já se realizaram em tomo do assunto. As nossas 
bibliotecas e departameDlos de pesquisas estão átulhados de bri
lhantes trabalhos sobre a tragédia da fome e da desnutrição em 
~País. 

Eu ouso dizer que é chegado o momento- na verdade, já 
chegado há longo tempo- de se passar à ação, a uma ação dinâmi· 
ca e urgente, esquecendo-se JJaS estantes os tantos trabalhos teóri
cos que, iofelizm.ente. Dão enconuar.un COmsJ:Xmdência na piática.. 

Concluindo estas minhas modestas observações sóbm um 
detalhe da realidade btasileiia, eu JjJe petgUDto, com tristeza: 

- quem tomou coDhecimento das im.poit.antes pesquisas 
levadas a calx> pela referida Comissão Parlamentar de Inquéri
to, que investigou as causas da fome e da desnutrição do nc::>sso 
povo? 

- qual das sensatas e prudentes recomendações - cite-se 
apenas uma! - foi considerada pela Governo f:ederal? 

- quanto se perde anualmente em safras, em volumes 
grandiosos, por falhas no processo de abastecimento, o que nos 
leva a perder, ao sol e à chuva, o que existe de que tanto neces
sitamos? 

- o que se fez, enÍJID, para o reencontro de uma linha de 
ação. téCnica e científica, sugeiid.a pelos especialistas que depuse
ram naquele órgão parlamentu? 

A nós. parlamentares, é doloroso aferir que os nossos esfor
ços, como representantes de um povo Ião sofrido, geralmeD1e não 
são considerados com a seriedade com que deviam ser recebidos. 

Vamos esperar que as sugestões prudentes e realistas do 
Congresso mereçam um dia- a ãtenção dos que, vocacionados pelo 
seu espÍrito público, queiiam sinceramente encontrar as óbvias so
luções que, por nosso intermédio, são justamente reivindicadas 
pelo povo biasileiro. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. 

Durank o discurso do Sr. Edison Lobãc, o Sr._ -
Lúdio Coellw, deixa a cadeira da presidência, que i 
ocupada pele Sr. Renan Calheiros, 2" &creráric. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. ro Secretário em exercício. -
Senador Jefferson Péres. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 885, DE 1995 

Sr. Presidente, 
Requeiro, na forma do § 1° do art. 13 do Regii:o.eD!o Interno 

de SeDado Federal, que seja considerado como licença. autorizada 
minha ausência desta Casa no dia 5 e no período de 23 a 29 de 
maio do corrente ano. -

Neste tennos, 
Pede deferimento. 
Sala das Sessões, 8 de Foho de 1995.- Vilson Kleinübing, 

Senador. ' 

REQUERIMENTO N" 886, DE 1995 

Requeiro, nos termos dO art. 43, inciso n. conjugado com o_ 
art. 13, inciso ll, do Regimento Intemo do Senado Federal, seja 
considerada como licença autorizada minha ausência nos dias 9 e 
12 do corrente mês, em virtude de acorrq>anhamento de tratamento 
médico de meu pai em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. 

Sala das Sessões, 8 de juilho de 1995. - Seuador Renau 
Calheiros. 

REQUERIMENTO N" 887, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do art. 13, perágrafo primeiro do Regi

mento Intemo do Senado Federal, licença autorizada poc estar ausente 
de B=ília e da Casa. nos dias 2-6-95 (audiência com o superinteu
deDle do lna!Dps), 5-6-95 (participação da Sessão Especial da Assem
bléia Legislativa. para receber a delegação cubana de parlamentares 
na área de educação e saúde), e 6-6-95 (audiéucla com o Sr. Governa
dor de Estado, Sr. Man:e1o Alencar). no Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessõés. 8 junho de 1995. - Benedita da Silva, 
Senadma. . 

REQUERIMENTO N" 888, DE 1995 

Senhor Presidente" . 
Nos termos do art. 13 do § J• do regimento Intemo do Se

nado Federal. requeiro sejam consideradas licenças autorizadas as 
minhas ausências nos dias 9,10,11, 12,13,14,15, 16,17,18 e 19 
de Junho quando não cOmparecerei ao plenário, em razão da Coor
denação de a.ssuutos partidários no meu Estado. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 8 de junho de 1995. - Senador Gilvam 

Borges,PMDB-AP. 

REQUERIMENTO N• 889, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 13, § 1• do Regimento Interno solicito 

sejam considerados como Iice~ autorizada os dias abaixo men
cionados, quando estive ausente para tratar de assuntos políticos 
partidários em meu Estado. 

Maio Junho 

19/05- 09:00 02/06-09:00 

22105 -14:30 05/06- 14:30 

29/0S -14:30 
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Sala das Sessões, 7 de junho de 1995.- Senador Jú6o 
Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calhell:os)- Aprovados os 
requerimeoEos. ficam concedidas as licenças solicitadas. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, que 

dispõe de vinle minutOs. -- ----
0 SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pro=ia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn: e 
Srs. Senadores. mais uma vez. volto a esta tribuna: para registtar a 
minha alegria e satisfação em ver que está-se cOn.Cietiz.ando um 
novo momento na política da nossa Região. 

Desda 1982. integro o Congresso Nacional - duas vezes 
como Deputado Federal e, agora, como Senador-, sendo que em 
todas as oportunidades, evidentemente, eleito pelo Estado do Pará 
e representando, portanto, os interesses do meu Estado e da Re-
gião Amazôirica. .. ·. _ 

. Desde essa época. nós. políticos. tentamos. pensamos e 
idealizamos a unidade de todos os políticos do Norte do Brasil, no 
sentido de busc:annos um desenvolvimento que melhorasse a qua
lidade de vida da nossa população. 

Infelizmente, nas inúmeras vezes em que tentamos isso. não 
conseguimos-ver esse sonho realizado. Em todo começo de Legis
latura, os parlamentares iniciavam movimentos, reuniam-se; po-
rém. essa vontade diluía-se no segundo ou terceiro mês, e conti
nuávamos desunidos. Observamos sempre. ao longo de todos es
ses anos, as grandes lideranças da Amazônia muito mais preocu
padas em nomear dirigentes dos 6J:gãos públicos federais em nossa 
região do que em exigir do Govemo Federal os inve~ntos de· .. 
que precisávamos para proporcionar melhor condição de vida à 
nossa população. - · 

Parece--me que agora obtivemos resultados na nossa vonta
d~. no nosso sonho, no nosso ideal. Parece-me que agora a Banca
da Parlamentar da Amazônia, independente de cor partidária e da 
posição ideológica. está compreendendo ser n~sária ·a unidade 
para que a nossa Região seja respeitada como merece. 

Realizamos um encontro, em dezembro do an9 passado; 
duas grandes reuniões aqui, no Congresso Nacional; e, nos dias 3 
e 4 de junho, um encpntro em Porto Velho, no Estado de Rondô
nia, onde fomos recebidos-pelo Governador Valdir Raupp. Tive
mos lá uma discussão elevada. com a participação de 41 Deputa
dos Federais, 7 Senadores, 2 Ministros de Estado e os Presidentes 
dos principais 6rgãos de desenvolvimento da Amazônia, como: Su
dam, Basa. Suframa., e chegamos à elabotação de um docúmCntO. 

Hoje, ao mei~dia, todos tivemos uma audiê.D.cia com o Se
nhor Presidente da República. da qual particiParam mais de 70 De
putados Federn.is da Bancada Parlameotar da Ama:zônia e. salvo 
engano, 8 ou 9 Senadores. Creio que a·ma.ioria dos representantes 
desta Casa estava em comissões e, portarito, não compareceu a 
essa audiência. 

Gostaria. Sr. Presidente. de deixarregistiado nos Anais des
ta Casa o principal documento que pasltamOS às mãos do Senhor 
Presidente da República, mostrando esta nova eta, este novo mo
meDI'} em que todos os peliticos - do Pr, do PSB, do PFL, do 
PSDB. do PDT- estão lutando e compreendendo ser necessária a 
unidade para a mudança da realidade que até boje vimos ser cons-
truída em nossa Região. ~ · - ·· ·· -·· · -

Passo a ler o documento, que foi elaborado por toda a Ban
cada Parlamentar' da Amazônia. É evideme que gostaria de ver 
participando dela outros Senadores que ainda não tiveram essa 
opornmida~e. não sei· se -põr-ralta de 'convite, não sei se. pçr muita 
ocupação. E preciso que todqs estejamos nesse processo de luta, 

porque só assim tomaremos diferente a triste realidade.em que vi
vemos hoje. 

"A Amazônia Legal há décadas vive a esperança 
de um dia ser integrada ao processo de desenvolvimento 
social. econômico e cullnral experimentado por outras 
regiões do País. Essa esperança transformou-se em con-

. -fiança no momento em qu~ê Vossa Excelência assumiu o 
comando político e administrativo do País. mantendo 
como prioridade de seu govemo um compromisso assu
mido ainda em campanha: o de reduzir as desigualdades n:·
gíooais e reintegrar a Amazônia ao crescimento da Naç~h ~ 

Confiantes no cumprimento desses compromissos 
e conscientes das nossas obrigações peraDI.e o povo da 
região e perante toda a Nação brasileira, nós, Deputados 
e Senadores eleitos pelos nove Estados da Amazônia. Le
gal, não poderíamos nos omitir nem nos excluir do de
ver de sennos parceirO!f: de Vossa Excelência nessa lon-
ga e ãrdua jomada. . 

Assim, decidimos criar a Bancada Parlamentar da 
Amazônia Legal. Tnta-se de um bloco supnpartidário. 
nascido da vontade política de lutar pela defesa dos legí
timos interesses da população amazônida. Interesses es~ 
ses que. ao conciliarem diferentes dogmas políticos e 
agremiações partidárias, objetivam unicamente resgatar 
o direito de todos os cidadão~ brasileiros que vivem na 
Amazônia e reduzir o enorme atiaso s6cio-econômico 
que nos SOpalll das demais regiões do País. 

Em nome dessas causas, nos dias 03 e 04 de ju
nho realizamos em Pa:to Velho, Rondônia, o II Encon
tro da Bancada Parlamentar da Amazônia Legal. Assim 

-como o I Encontro, realizado em Belém no fmal de 
1994, o de Parto Velho foi pautado pelo alto nível das 
discussões sobre como contnõuir para adequar as neces
sidades urgentes e inadiáveis da região ao modelo eco
nômico e à po1ítica de desenvolvimento que Vossa Ex
celência preconiza para a Amazônia. 

Ao Cmàl de doiS dias de profundos debates e re
flexões, onde diversos segmentos da sociedade a.ma.zôni
cla trouxexam importantes contribuições, concluímos que 
nenhuma medida pode ser mais urgente par.l a Amazô
nia do que a adoção imediata de uma política de desen
volvimento clarã e concreta. 

Política essa que tenha como prioridade as se
guintes ques~: 

I - A diminuição das desigualdades regionais, 
como principio básico constib.Jcional, para melhoria dos 
índices sociais e qualidade de vida de sua população; 

II.- A integração séx::io-ecOnômíca de seu territó
rio ao restante do Pais; 

m-A manutenção da soberania nacional, sua in
tegridade e o retomo dos PrinCípios Fundamentais de 
Federação com o fortaleci1Jlento das unidades federati
vas e desoentralizaçã do poder da União. 

Para a concretização das principais teses conside
ramos fimda.mental; 

· · I- Maior participação da Baneada Parlamelllar da 
Ama:zônia Legal na famiU!ação ·e decisão·.das politicas 
públicas e na execução dos programas de Governo. 

a) participação da Amazôma Legal no priiÍ!eiro 
escalão da equipe de governo de Vossa Excelência; 

b) participação da Bancada Parlamentar da Ama
zôoia Legal DO ''Conselho Nacional da Amazônia Legal'"; 
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c) manutenção de um relacionamento permanente 
dos Ministros e Secretános? bem com.o dirigentes de em- -
presas escar.ais. com a Bancada Parlamentar da Ama7.ô-
nia Legal; -

II - PriOrizar o Plano de Desenvolvímento da 
Amazônia e sua concepção estratégicâ. formulada em 
conjunto pela Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM), Superintendêllcia da Zona Franca 
de Manaus (SUFRAMA) e Banco da Amazônia 
(BASA), e a Politica Nacional Integrada para a Amazô
nia Legal formulada pelo Ministério do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (em a.nexo); 

Ill- Redefmição e fortalecimento das instib.lições 
Federais na Amazônia. em especial as de desenvolvi
mento regionaL pesquisa. ciência e tecnologia: Sudam. 
Basa. Suframa, Eletronotte, INPA, EMBRAPA, Museu 
Emílio Goeldi. universidades e áreas de livre comércio, 
etc., bem como o aprofundamento da discussão dâ. poli-
tica de privatização em nossa rCgião; =. --

IV- O apoio político de Vossa Excelência para 
que sejam promovidas mudanças na legislação vfgente, 
de modo que a Amazônia venha a ser priorizada e privi
legiada com recursos e ações administrativas que permi
tam -no futuro a auto-gestão de seus prOgramas de desen
volvimento (Anexo!); 

V - Ações admi.nistrativas que possibilitem. a 
curto prazo, soluções aos problemas emergenciais en
frentados pela população da Amazônia (Anexo IT). 

A essas reivindicações, incluímos~ ainda. as obras 

Das sugestões apresentadas no Anexo ID. A. leio as seguintes: 

"1- Investimentos no setor de geração de energia 
elétrica e expansão de suas redes de transmissão e de 
distribuição, em especial para a viabilização do linhão 
deTucuruí." 

Nós temos lá a hidroelétrica de TiiCuruí.-cOnstruida cxciUsi
vam.ente par.l atender às necessidades da Albrás. da Alunorte. da 
Alcoa. no Maranhão. e para Viabilizar o Projeto Catajás. todos vol
tados para o setor exportador. A en~a da hici.Juelétrica de Tucu
ruí não serve à Amazônia e. sequer. ao povo do Pará. Nós quere
mos que ela passe a servir ao povo da nossa região. 

"2 - Fortalecimento das instituições Tederais de 
desenvolvimento em pesquisa na região. especialmente 
a Sudam, Suframa, Basa, INP A, Eletronotte, Embrapa e 
o Museu Emílio Goeldi; 

3 - Manutenção dos incentivos fiscais da Suframa 
e a sua.globalização na fegião. com o témiino da separa
çãO da AmaZônia (Ocidental e Oriental); 

4 - Apresentação de um projeto global que bus
que a aplicação de uma Política de Desenvolvimento In
tegrado com ·o objetivo de nortear as ações da União e 
dos Estados na Amazônia; 

5 - Implantação de um programa de fomento ao 
Eco-Turismo na regiãO, ·promovendo, a nível nacional e 

-internacional, a imp:>rtância dessa indústria para conser
vação ambiental da natureza e. em especiaL a valoriza
ção da qualidade de vida dos habitantes da floresta; 

e serviços requeridos por todos os nove Estados que,."" 
compõem a Amazônia Legal (Anexo ill). 

6 -'Autonomia dos Estados da Amazônia quanto 
ao gerenciamento fundiário de seus territórios; 

7 - Implantação de uma refinaria de petróleo na 
Amazônia Oriental". principalmente no Estado do Pará 
e, especialmente. no município de Barcarena, local con
siderado ~cnicamente viável pela propria Petrobrás; 

Senhor Presidente. a Amazônia não p:xle conti
nuar excluída do processo de desenvolvimento do País. 
Temos a convicção de que as soluções pata a nossa re
gião são igualmente as soluções pa:ra o nosso Brasil. 

Aguardamos. pois. em nome de todos os amazô... 
nidas, desta e das futuzas gerações, que os nossos pleitos 
e os compromissos assumidos por Vossa Excelência 
transformem-se em realidade. É o que nós, da Amazô.. 
nia, desejamos; é o que todo o B:ras:il qiler. 

Antecipadáínente. ·agradecemos; renovando os 
protestos de elevada estima e consideração." 

Assina o texio a Bancada Parlamentar da Amazônla. 
Alguns companheiros nossos se manifestaram nessa au

diência e o Presidente da República refez compromissos feitos em 
outras ocasiões, principalmente dui3.Ill.e a campanha política. 

Sua Excelêi:t.cia comprOmeteu-se a reunír-Se imediatamente 
com o Ministro José Serra, com o Ministro Maian e com o Minis
tro dos Transportes, o Sr. Odacir Klein, para rever, principalmen
te, a necessidade de rerursos para as nossas estradas e as nossas 
bidrovias. 

Gostaria de ler os Anexos II e m do nosso documento, que 
tratam das questões priori.tárias, em que há um certo prazo, com 
um certo periodo de execução. 

Com base nas propostas apresentadas, as metas prioritárias 
e urgentes para a Amazônia legal são: 

"1 - Desconti.ngenciar as verbas do OGU-95, re
lativas à AmazôDia legal". " 

Ou seja, nós estamos pedindo que o Governo recoosidere 
todos os vetos que foram apostos às emendas que estavam aprova
das no Orçamento. AO-sererri -revistos" esses vetos, já, de início, se 
terá atendido a uma série de necessidades da nossa regiãO. · 

8- VJ.abilização dashidrovias Teles Pires- Tapa-
jós e Ataguaia- Tocantins; - -

9 - Implantação da rodovia que ligará a Amazônia 
ao Pacífico- a d:tamada Transpacífica; 

1 O- Execução de estudos visando uma avaliação. 
aprofundada com relação ã. criaçãO de novos Estados na 
Região A.mazônica; 

11 - Exetuçãri da proposta e metas apresentadas 
no Plaoo de Desenvolvimento da Amazônia e sua con
cepção esb:alégica. fonnulada em conjunto pela Sudam, 
Suframa e Basa e a Política Nacional Integrada Para a 
Amazônia Legal; 

12- Ligação da Amazônia (Acre) com o Pacífi· 
co, através da ligaçãO rodoviária via Assis Brasil (AC) 
pela BR-317 e recupezação da BR-364; 

13 - Investimentos na geração, transmissão e dis
tribuição de eo.exgia elétrica em toda a região, conside
rando que a Amazônia tem a maior hidrelétrica em solo 
brasileiro, bem como possui o maior potencial energéti
co hidráulico não explorado do País; 

14- Aslaltamento da BR-163, Cuiabá.Santarém, 
no trecho Santa Helena (MI)- Santarém (PA) e BR· 
010 dando continuidade à Transamazônica até Humaitá 
e desta até a BR-164;" 

Registre-se aqui que, nesta semana, oésiludidos da luta dos 
políticos, da própria manifestação do Poder Executivo a nível fe
deral, está chegando a Brasília, provavelmente na segunda-feira, 
uma caravana de mais de duzentas Iider.mças políticas da região. 
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que vem com o objetivo básico e co-~to 4e ter garantido ainda 
este ano a recuperação da rodovia Santarém-Cuiabá e da rOdovia· 
Transamazõnica. 

Inclusive hoje, afmnei isso, pessoalmente. ao Presidente 
Femando Henrique Cardoso. Disse a Sua Excelência que na Ama
zônia só é possível realizar obras nos períodos de maio a início de 
dezembro. De dezembro a maio, não é possível fazer-se absoluta
mente nada em termos de obras, devido às chuvas torrenciais que 
caem Da região. 

O povo da A.mazõnia, há vinte anos, vem sofrendo a difi
culdade das suas estiadas, principalmente a Transamazônica e a 
Santan\m-Cuiabá. Nós querlamos e queremos que, de imediato, 
seja iniciada a recuperação dessas duas rodovias e,. evidentemente, 
de rodovias de outros Estados da Amazônia. Caso não sejam ini
ciadas essas obras agora. durante esse período de estiagem. a po
pulação da região estará, no inicio do ano que vem, sofrendo a 
mesma dificuldade que sofre há mais de viDte anos. . 

Dissemos isso ao l'Iesidente da República, em função espe
cificamente do compromiSso assumido por Sua E~celência de se 
reunir com os Ministros amanhã, com o objetivo de defmir a fonte 
dos recurs_os para o atendimento dessas obras. 

"15- Defmição de uma política regionalizada de 
assentamento fundiário paia a Amazônia Legal e im. 
plantação de um progruna integrado de apoio e incenti
vos ao desenvolvimento agroindustrial; 

16 - Viabilização do Linhão de Tucuruí em 
500KV._" 

acima de bldo, que existem questões absolUtamente emexgenciais 
e que precisam ser cuidadas a partir de agoxa, de junho a novem
bro dQ ano que vem. 

Espero que todos nós venhamos a receber, de braços aber
tos, aqui em Brasília, essas lideranças políticas que estão chegando 
na segunda-feira para lutar pelos seus direitos, para lutar por me .. 
Ihores dias de vida para eles mesmos, para suas famílias, enflm, 
pam toda a população da Amazônia. 

Era o registro que gostaria de fazer. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADE
M/R ANDRADE EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

AMAZÔNIA LEGAL 

Bancada Parlamentar da Amazônia 

ANEXO II 

Sugostões apresentadas no U Encontro da Bancada Par
lameutar da Amazônia de Medidas a Curto Prazo que Ve

__ nham. ao Encontro ~ Soluções de Problemas Emergeudais 
das Unidades da Fedei-'ação de Nossa Região. 

1 - Descontingenciar a:s verbas do OGU-95, relativas a 
Amazônia Legal- (Bancada da Amazônia). 

:?.- Progruna emergencial de recuperação de rodovias fede
rais na Amazélnia Legal, com a participação dos Batalhões de En
genharia. do Exército e em parceria com os Estados e Municípios 
da região (Bancada da Amazônia). 

3 - húcio Inrediato do Zoneamento Econômico Ecológico 
da Região (Bancada da Amazônia). 

O que queremos~ na verdade, é que a energia de Tucuruí ~- 4- Incentivar a implantaçãO imediata dos projetas Sivam e 
não vá apenas ao setor oeste dO Pará. Não chegue apenas a ltai.blbá. Sipam, bem como a liberação de veibas, redefmição e retomada 
e Santarém, como está previsto com o LiDhão de 230i:V. Nós en- do Projeto Calha Norte (Bancada da Amazônia). 
tendemos que o Linhão deve ser de SOOkV, para atravessar o rio 5-Foonaçáo de um Grupo de Trabalho composto de parla
A ma zonas e. de lá. fazer uma bifurcação: uma lioha seguindo pata meutares da Bancada da Amazônia e técnicos dos M'm.istérios da 
Manaus. levando energia até lá; e outxa linha para Macapá,levan- Justiça e Planejamento, com o objetivo de"priorizar as mudanças 
do energia da ffidroelétrica de Tucuruí até o Estado do Amapá. nas legislações vigentes que visem beneficiar e conigir as desi-

Esse projeto está pronto e, tecnicamente, já existe e está gualdades da Amazônia "Legal, na busca de recursos fmanceiros 
montado Da Elet:ronorte, o que precisa é viabilizar recursos para para autogestão de seu. programa de desenvolvimento integtado 
sua execução; (Bancada da Amazônia). 

6 - Garantir os direitos e tratamento isonômico dos fimcio-
ruúios públicos federais dos extintos Teirit6rios Federais (Banca: 
das de Rondônia, Roraima e Amapá). 

"1>7-: Implantação de um progruna de saneamen· 
to básico eoeupação das áreas urbanas da região Ama
zônica, que apresenta o menor índice de saneamento bá
sico do País- mais de 95% (noventa" e cinco px cento) 
das cidades não têm saneamento básico·- e Sofre hoje 
um dos mais fortes processos de migração e favelamento 
de suas cidades; 

18 - Manutenção da política de equalização de 
combustíveis na Região Amazônica. " 

Essa é uma das nossas preocupações com relação à questão 
da privatização ou da quebra do monopólio da Petrobr:ás. 

"19- Explotação industrial do gás de Urucu, 110 

Amazonas. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Fazendo soar a 
campainha)- Lembro ao orador que seu tempo está esgotado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Concluo, Sr. Presidente, 
dizendo que a reunião e a concretização dessa Bancada, para nós, 
é uma coisa extremamenle importante, porque pela primeka vez a 
maioria dos políticos da Amazônia preocupa-se mais coni o nosso 
desenvolvimento e com a obtenção de recursos do que em nomear 
pessoas par.1 dirigir órgãos públicos na região. 

A.,.qito e tenho esper.mça de que o Presidente d;l ~bli
ca sensibilizar-se-á com as nossas dificuldades e compreenderá, 

7 - Solucionar de imediato o racionamento de energia elé
trica da cidade de Boa Vl.Sta, através de alocàção de recmsos para 
aEietronotte (Bancada de Roraima). 

8 - Aumento da quota de importação das Áreas de Livre 
Comércio de Guajaiá-Mirim pam R$35.000.000.00 (trinta e cinco 
milhões de reais) e da Área de Livre Comércio de Macapá e San
tana patâ R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) 
(Bancadas de Rondônia e Amapá). 

9 - Liberação de recursos orçamentados aos órgãos de pes
quisa. ciência e tecnologia da região (Banc:ada da Amazônia). 

10- Implantação das Áreas de Livre Comércio de Pacarai
ma e Bomfim com a liberação de recursos da -ordem de 
R$3500.000,00 (Ires milhões e quiDhentos mil reais), (Bancada da 
Amazônia). 

II- Apoio ao Progruna de Desenvolvimento Agroparuário 
do Estado de Roraima, com libetação de recursos pam crédito 
agtioola no ano de 1995- Banco do Brasil é BASA. 

Olsteio Pecuário- R$10.000.000.00 · 
Custeio Agrioola- R$7 .000.000,00 
Investimento Peeuário- R$8.000.000,00 
Investimento Agricola- R$5.000.000.00 
(Bancada de Rotaima). 
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12- Apoio aos Fuuciouários Públicos Fedetais à disposição S - Implau!ação de um programa de fomento ao Eco-Turis-
do Estado com definição de uma política de ação com as seguintes mo na região, promovendo a nível nacional e internacional, a im
prioridade~ · portâucia desta indústria palll a conservação ambiental da natureza 

- Enquadramento doS servidores municipais com base no e em especial a valorização da qualia.de de vida dos habitantes da 
Parecer FC-3; - --- Floresta; 

- Garantia do pagamento das vantagens já asseguradas aos 6 - Autonomia dos Estados Amazônicoo quanto ao geren-
demais servidores federais: Ticket Alimentação, Auxilio-Creche, ciamento fundiário de seus tenit.6rios; -
Adicional Norturo e Horas Extras- Policiais Civis de Caireha; 7 - Implantação de uma Refmaria de Petróleo na Amazônia 

- Pagameuto das questões trabalbistas aos servidotes fede- Oriental; 
Iais- já ganhas nas Justiças, há mais de um ano em tramitação oo 8- Vlabilização das hidrovias Teles Pires- Tapajó• e Ala-
Ministério da Administração e Reforma do Estado, ·ex-SAF (Bau- guaia- Tocantins; . · 
cadas de Roraima e Amapá). 9- Implau!ação da Rodovia que ligará a Amazônia ao Paci-

13 - Instalação da Delegacia do Ministeiio da Adrnjnistra- fico- Transpacífica; 
ção Federal nos Estados do Amapá e Roraima com vistas ao ge- 10- Execução de estodos visando a uma avaliação aproftm-
renciamento do quadro de seiVidores fedetais à disposição dos dadacomrelaçãoàaiaçãodeuovosestadosnaRegiãoAma:zõnica_ 
mesmos (Baucadas de Roraima e Amapá). li - Exerução da proposta e metas apreseutadas no Plaoo 

14- Liberação de reausos palll implantação da Hjdrovia de Desenvolvimento da Amazônia e sua concepção estratégica, 
A.laguaia-Tocautins (Baucada do Mato Grosso). formulada em couj.mto pela Sudam, Sufrnma e Basa e a Política 

- IS - Uxgeme Recupezação da BR-163- Cqiabá-Sau!arém Nacional Integrada palll a .Amazônia Legal. 
(Bancada do Mato Grosso e Pari.). 12- Ligação da Amazônia (Acre) com o Pacliwo, através 

16- Instalação de Escritório Regional do BNDES, em Be- da ligação rodoviária via Assis·Brasil (AC) pela BR-317 erecupe-
lém do Pará com aproveitamento do espaço f"ISico da Sudam (Bau- ração da BR-364; · · 
cada do Pará). · 13 -Investimentos na geração, transmissão e clista"buição 

17 - Instalação de Escritório Regional do Finep, em Belém de enexgia elétrica em toda a Região, cousiderando que a Amazô
do Pará com aproveitamento do espaço f'ISico dã. Sudam (Bancada Iria tem a maior hidrelétrica em sol9 brasileiro, bem como, possui 
do Pará). . . . o maior poteocial energético não explorndo do país; 

18- Resgatar os recmsos destinados ao Ministério da Saú- 14- Asfaltameuto da BR-163 Oliabá-Santarém, uo trecho 
de (FNS) palll combate às epidemias e doenças tropicais da região Santa Helena (MI)- Sautal:ém (PA) e BR-010 daudo cantinuida-
(Bancada da AmazÕIIia), _ de à Tnmsamazôuica até Humaltá e desta até a BR-164; 

19- Aumento de vagas de professores palll a Univerndade" . IS - Deímição de uma politica regionalizada de assenta-
Federal do Pará com apoio a implau!ação dos Jlf'!ietos de iate- mento fundiário pata a Amazônia Legal e implantação de um pro
riorização e pós-grnduação (Bauca do Pará)- grama integçulo de apoio e incentivos ao desenvolvimento agro-

20 - Reavaliação das ações do Governo Fedem! que bus- induSirial; 
cam o fechamemo das agências do Bauco do Brasil e Caixa Eco- 16 - VIabilização do Linhão de Tucuruí em SOO kV, palll 

nõmica Federal, na região (Bancada da Amazônia). levar a enexgia gerada na Hidrelétrica de Tucuruí palll o oeste do 
21 - Reruperação e oouseiVação da Rodovia Belém-Brasí- Pará (Sautarem e Italtuba) e a partir de A!tamira atravessar o rio 

lia (Bancada do Tocantins)- · - · · Amazonas e atender às l_ocalidades da margem esquerda, seguindo 
22 - Descoutiugeuciameuto das ootas da Zona Fnmca de em duas ramificações, sendo uma palll Macapá e a outra palll Ma-

Manaus- Sufuuna naus, beneficiando, portaJitO, os Estados do Pará, Amapá e do 
23- Reruperação uxgente d;l BR-364, uo trecho Rio B=- Amazonas; . -

co'Porto Velho. · · · · · 17- Implantação de um Programa de Saneamento Básico e 
Ocupação das Á.t<as Urbanas da Região Amazônica, que apreseu

Porto Velbo,4 de junho de 1995 ta o menor índice de saueamento básico do País, mais de 9S% (no

ANEXO/ll.A 

Medidas de médio e longo prazos 

Sugestões apresentadas no II encontro da bancada par .. 
lamentar da amazônia 

Com base nas propostas apreseDtadas, as metas prioritárias 
e urgentes para a A.mazônia Legal são: 

I - Investimentos no Setor de Geração de Enexgia Elétrica e 
expansão de suas Redes de Transmissão e de Distribuição, em es-
pecial, palll viabilização do Linbão de Tucurut 

2- Fortalecimento das Instituições Fedetais de Desenvolvi
mento e Pesquisa na Região, especiaJm.ente a Sudam. Suframa, 
Basa, lupa, Eletrouorte, Embrapa e Museu Emílio Goeldi; 

3 - Manutenção dos incentivos fiScais da Suframa e a sua 
globalização na Região, com o tézmíuo da separaçiio da Amazônia 
(OcideD!al e Oriental); 

4-Apresentação de um projeto global que busque a aplica
ção de uma Política de DesenvolvimeÍito Integrado Cõm 9 qbjetivo 
de nortear as ações da União e dos Estados na Amazônia; 

venta e cinco por cento) das cidades não têm saneamento básico e 
sofrem hoje um dos mais fortes processos de migração e favela~ 
monto de snas cidades; 

· 18 - Manutenção da Política de Equalização de Combustí-
veis na Região A:mazônica; 

19- Exploração industrial do Gás de Ururu, no Amazonas; 
20 -Implantação de uma Ref"maria de Petroleo na Amazô

nia especialmente uo porto de Ba=rena, Estado do Pará; 
21 - V.abilização das hidrovias Teles Pires - Tapajós e 

A.laguaia- Tocantins;. 
22 - Manutenção dos incentivos fiSoris da Sufrnma e a sua 

integração ao M=sul; 
23- Tnmferir as te:o:as-arualmente gerenciadas- pela União 

aos Estado lUllaZÔIIiCOS; . . 
24 - .Definir uma riova política sobre a questão fundiária, 

arilhienta!, mineral, áreas de fr911teira e indígena, nos Estados da 
Amazõnia; 

~-Melhoria dos portos e aeroportos da A mazõnia; 
26- Definição de uma Polftica Global de Eco-Turismo palll 

a Região. ~ 
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27- Investir em Saneamento báSiCo e h~bitação lias cidades 
ama:zônicas; -

28 - Implantação de um Programa de Aproveitamento das 
Teo::as de Várzeas da Amazônia; 

29 - Implantação de uma nova _e aplicável polítiCa de reflo
restamento da região: 

30- Conclusão das Obras de Duplicação da BR- 316, Tre
cho Rodovia Belém- Mosqueiro I Barro Branco. 

ANEXO/li 
B 

Reivindicações apresentadas pela Bancada dos 
Estados que compõem a Amazônia Legal 

Todas as propostas apresentadas pelas Bancadas, 
abrixo relacionadas na sua forma original; 

Estado de Roraima 

- !.Asfallamentoda·BR,!74- Única via de ligação do nosso 

também pãra um programa de enadicação das doenças tropicais e 
infecto<oiltagiosas. 

6. EâU<ação 
Gm:ant:ir a universalização do acesso à educação às crianças 

de 1 a 14 anos, um energético programa para a en:adic:ação do 
analfabetismo, bem como um prognuna de edncaçãopara o trabalho. 

7. Desenvolvimento Agro-Florestal 
Garantir a aporte de recmsos para a dinamização de um 

problema de desenvolvimento do setor- agro·pecuário. bem como 
exploração :racional dos recursos naturais renováveis. definido 
através do zoneamento econômico ecológico do eStado. garantindo 
assim a sustentabilidade do processo de ®senvolv:ímento. 

Garantir através da reativação do Coru;elbo Nacional da 
Botra.cha ou através do Conselho de Recursos Naturais. a partici
pação efetiva de representantes da Ama.zôni.a. visaridO-Cspecial
mente a reestruturação. dinamização e fortalecimento da economia 
da bonachanativa e outrosprodufos natutais da Amazônia. 

Estado com o Pais. SOOkmde asfalto~ trecllo Cal:aoaral-Manaus. S. Questão Agrária 
Valor: R$65.000.000,00 _ _ _ _ _ ___ Garantir infia-estrutura básica para os projetos de coloniza-
2. Construção de um sistema definitivo c- seguro de geração . ção e assentamento rural e extr.itiVisia; de responsabilidade do go-

ele energia pm:a o Estado com as seguintes opções: vemo federal. através do Incra e Ibama. como forma de conter o 
a) Construção ~ Hidrelétrlca de Cotingo processo existente de êxodo rotai. bem como promover estudos 
Capacidade de energia: 250MW em conj:mto com o governo do estado para o aproveitamento das 
OJsto: R$220.000.000,00 ou potencialidades das áreas de proteção ambiental, buscando melho-
b) Aproveitamento do gás de Juruá _ rara qualidade de vida da população ali residente. 
3. Revisão da demarcação das áreas indígenas no Estado 

com vistas à adequâ-las à população indlgena e ao desenvolvimen- 9. Desen_volvimento Regional 
to de nossa região. ··"" Fõrtalecer os organismos federais para O desenvolvimento 

-Revisão da ãrea ianomami; regional, especialmente a SUDAM- Superintendência de Desen-
- Não demait:ação em área eoolinna de Raposa e Seaa do SoL volvimento da Amazônia e SVFRAMA - Superintendência da 
4. Definição de uma- política governamental de exploração ZOna: Franca de Manaus, gaxantindo-lhes condições efetivas de 

de nossas reservas minerais com a participação dos mifiexadores e implantar ações estrunu:antes para o desenvolvimento da regíão, 
garimpeiros com garantia da preservação a.m,biental. como ~onna de reduzir as graves desigualdades econômicas e so-

ciais da Amazônia. 
Estado do Acre Garantir o apoio do Govemo Federal para implementaçãO 

do Prodesap Programa de DesenVolvimento Sustentável da Econô
mia dos Municípios dos Vales dos Rios Acre e Puros, elaborado 
pelas prefeiruras e a ser negociado com o Ministério do PJaneja:: 
menio (Cofiex), para apreciação de fmancianiento junto ao BID 
(Aproxiniadamente US$ 1_80milhões). 

1. Transportes 
G31'3D1ir a pavimentação e manutenção das rodovias fede

rais BR-364 (Rio Branro-:Cmzeirç do Sul) e BR-317 (Rio B=
co-Assis Brasil), como forina de promover-a-íntf:gração física do 
Estado e da região para com os países andinos~ 

2~Energia 

Ampliar a capacidade de geração e distribuição de energia 
elétrica na capital e municípios do interior, buscando implantar um 
progz:am..t de eletriiicação mxal para melhorar as condições de vida 
e permanência do homem no interior. 

3. Saneamento 
Garantir investinientOs para promover _a implementação e 

amplicação de sistemas de abastecimento de água, bem como sis
temas de coleta e tratamento de esgotos ~tários. 

4. Habitação 
Promover um programa de otganização de áreas ocnpadas 

com sub-habitações, bem como lotes urbanizados. cetas básicas de 
material de construção e habitações~ como fonna de garnntir mora
dia dlgna à população da baixa renda. 

S. Saúde 
Garantir condições para recupecação e marillntençl!o das 

unidades existentes do sistema de saúde do Estado, bem como a 
implatação de novas unidades em mÚnicípiO -desassistidpsl objeti
vando o efetivo atendiinento--às põpulações do interior, com ênfase 

Ganmtir o desenvolvimento auto-sustentável,. do Estado 
attavés de fomento a iniciativas privadas nas áreas de agro· indus
trias, indústrias de base florestal e extrativista e de cultura perma
nell)es, utilizando recursos oriundos do Fnndo Constitucional do 
Norte- FNO, em condições regionalizadas, de forma a possibilitar 
a geração de emprego com distribuição de renda. 

Estado do Mato Grosso 

1. Financiamento para criação de pequenas e médias indús
trias processadoras de prodntos agrícolas; 

2. Criação de Me=do Futuro de Grãos, ligados a Bolsa In-
ternacionais; -

3. Libetalização do aproveitamento de madeira (castanheira); 
4. Recnrsos fmanceiros para viabilização hidrovia Tapajó~ 
-5. Recursos fmanceiros para Construção de armazéns gra~ 

neleiros; 
6. Recuttos financeiros para Incta- Assen!amen1o de colonos; 
7. Construção e Recnperação da Estradas para o escoamen

to da prodnção. em especial da MT-235, que alnange a Região Sul 
da Amazônia Legal; 

8. -gtaçãc da Amazônia Legal no contexto sóci<>-<=nÔ!DiCO 
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Acima do paralelo !5°, inexistem Sistemas Inte~ 
para o desenvolvimento _ __ _ _ __ _ _ · 

A única refma.ria existente em Mana.us é insuflciente para 
abastecer a região. .. 

Estado do Amapá 

1. Interligação da Usina Hidreléttica de Tucuruí à margem 
esquerda do Amazonas com tensão de 500 KV com a possibilida
de de atender os Estados do Pará, Amapá e Amazonas. 

2. Construção do temiinal de containets riO ponto de Santa
na para viabilizar a zona de livre cométcio en1re Macapá e Santana. 
. 3. Conclusão das obras da rodovia BR-156 que liga Larnn
Jal do Jari, o terceiro maior município do Estado, ao Oiapoque, 
que é a porta de en!lada para o Caribe ·e para o Mercado Comum 
Europeu através da Guiana Francesa. 

4. Saneamento básico e Ocupação ordeltada -do espaço utba
no dos MunicípíOS de Macapá, Santana e Lara.t:ija.l do Jat4 Hoje 
cerca de 85% da população do Estado está concenttada nessas três 
cidides. 

5. Ampliação do Men:osul para os pa[ses do Can"be estituu
lando a zona de comércio internacional com os Estados-do Norte 
do Brasil (Merconotte), 

S. Implantação de uma política de saúde pública especifica 
.~ a _Região. ~ca, consid<rrando as doenças tropicais e 
epidemias tiadict0Il3..1S e ex6ticas que hoje atingem a região. 

ll-Área de Energia 
I. Linha de tmnsmissão Tucumi/ A1tamira/Itaituba/Santarém. 
2. Linha de tnmsmissão Tucurui/Cametá/Limoeiro e 

Baião/Moca juba. 
3. Reforço da linha de transmissão do trecho Santa Ma

ria/Paragominas. 
4. Linha de transmissão Redenção/Santana do Aiaguaia. 
5. Energização da margem esquerda do Rio Amazonas. 

Estado do Amazonas 

1. ~tenção dos i.D.centivos. interiori.zação de suas açõe$-
e fortalectmento da Suframa; 

2. Aproveitamento do Gás de Urucu; 
3.Asfaltamento da BR-174; 
4~ Incentivar o Eco-TurismO e a melhoria da Infra-Estrutura 

Portuária; 
S. Eletrificação Rural; 
6. Estradas Vicinals. 

Estado do .Maranhão Estado de Rondônia 

1. Continuação da Ferrovia Norte- Sul - 1. Implantação da rodovia para pacífico; 
2. Instalação da Renor na Amazônia Legal 2. Viabilização da rodovia celeiro da produção-projeto inte-
3. Hidrovia Tocantins-Aiagu;:ia grndo Mf -235; 
4. Incentivos à consolidação dó P6Io Agrlcoia (produção de 3. Implantação e balizamento da hidxovia do madeixa, e 

grãos do Sul do Maranhão_ Porto Velho a llacoatiaia; 
S. Incentivos para a criação de um Pólo Moveleiro na Pré-"... 4. Construção da Usina de geração de energia elétrica com 

Amazônia Maranhense (Imperatriz- Açailândia _!tinga). . gás natural na bacia de Urucu, no Ama2onas. (Ohs: O transporte 
6. Criação de uma Universidade Federal na PJ:é...AmazôDia deste combustível Urucu para Porto Velho podeiá ser feito através 

Maranhense (lmperatriz-Açailândia-Balsas). -de gasoduto on através de balsas via hidxovia do Madeira). 
7. Construção· de uma ponte sobre o rio Tocantins, em Im- 5. Restauração da BR-364 desde Rio Branco(AC) até Ron-

peratriz. don6polis (MT); 
6. Pavimentação asfáltica das rodovias fedeiais delegadas 

em Rondônia, a saber: BR-421, de Ariquemes a Campo Novo, 
com cerca de III quilômetros, "BR-429, de Presidente Médici a 
Costa ~es. com aproximadamente 350 quilômetros, BR-174 
de Vilhena a divisa com Mato Grosso, com extensão de 60 quil~ 
metros. (Obs: O asfaltamento desta estiada vai facilúar o escoa
mento da produção de soja daquela região do Mato Grosso, que 
começa a receber grandeS investimentos de-grqpos empresariais 
do ramo). 

Estado do Tocantins 

I. NorWSul com ponte no rio Tocantins; 
2. Hidrovia rio Araguaia e rio Tocantins; 
3. Conclusão da TQ:242- que liga o Estado do Tocantins 

ao Estado da Bahia. T0-235- que liga os Estado$ do Pará, Tocan
tins e Mar.mhãô, ~ finalmente, a Transamazônica; 

4. ProJeto Javaés~ 
5. Eletrificação. · 

Estado dn Pará 

I- Área de Transporte 
I. Restauração e pavimentação da rodovia BR-236 (fransa

mazônica). trecho: divisa PA-TO, divisa PA-AM. 
2. RestauraÇão e pavimentação da rodovia BR-163 (Santa-

rém/Cuiabá), trecho: divisa PA-MT/Santatém. . 
3. Restauração e pavimentaÇão da rodovia BR-222. trecho: 

BR-010/Mar.l.bá. 
4. _Implantação da rodovia BR-417 (fraDsmar.tjoana), tre

cho: Afuá/Ponta de Pedras. 
5.1mplantação da hidxovia Aiaguaia!I'ocantins com solu

ção ·multi-modal nos pontos de transposição das ~iras de 
Santa Isa11el e da barragem de Tucurui. 

6. Ampliação e adequação do Porto de Vila do Conde para 
Carga Geral. 

. 7. Ampli?o da estação de P"'!sageiros do Aeroporto lnter
nactonal de Belem e complementação do pátio de estacionaJ:nento 
e ampliação das pistaS de pouso. · · 

7. BR-425 no trecho entre a BR-364 e Vila Nova do mamo
~com extensão de cerca de 100Km. (Ohs: Nesta rodovia, já pa
vimentada com rectmos próprios do Estado, falt.a.rÕ. apenas a cons
trução de pontes de concreto, para substituir as amais pontes de 
madeira ou as anti,quíssimas pontes da lendária estrada de feno 

- Madeira-Mamoré com cerca de 100 anos de existência. 
8. Autono~ dós Estados Amazônlcos na gestão fundiária· 

· . J!. Garantia \fe libernção dos recursos mçados pela surun:. 
pata PJN- Protena; 

10. Aumentar a pei-Cenlllal do Fundo Constitucional do 
Notte-FNO; 

. 11. Defender política habitacional p.,;. Região NOrte com 
destinação urgente de recursos para construção de corijuntos habi
tacionais. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. Presi
dente, peço a palavra, como Llder do PFI.. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa
lavra. ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, como Líder, 
por cmco minutos. 
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. 
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senadores, o meu objetivó, neste 
instante, é o de fazer justiça a um homem público que deixa o Qo... 
vemo. O comum é, geralmente, aplaudir os que eDI.ram. No caso, 
desejo aplaudir um que sai. 

Desejo congratular-me pelo trabalho desenvolvido no Ban
co Central pelo Dr. Pérsio Arida. Sem dúvida, foi um fator de êxi
to do Governo Fernando Henrique Cardoso. 

O sucesso da atuação do Banco Central deve ser medido pe
los índices de iD!lação. Quando o Banco Central emite moeda à 
farta. satisfazendo a todas as pressões. o resultado de início é favo.. 
rável: a economia cresce aceleradamente, o Governo obtém uma 
popularidade momentânea. Logo a seguir, no enta.Dto, a hora da 
verdade chega: a infla.ção sobe. o desemprego volta e a governabi
lidade do Pais fica afetada. 

Pérsio Arida teve a fumeza de resistir aos apeloS im~tis
tas, manteve um controle duro sobte a politica monetária, impe
dindo que as pressões inflacionárias voltassem. O. resultado está 
aí: onze meses de programa, inflação da ordem de 1.5% ao mês, 
sem cange!omento. algo que Dão temos desde o começo dos anos 80. 

Muito se falou Da banda do câmbio. O fato é que, hoje, o 
Brasil já logrou a recori:lposiçã.o das suas reservas que, pelo que se 
sm:õa, estão elevadas. A taxa de câmbio teve também o seu valor 
recuperado. No início do ano. estava em 0,83; hoje, está pratica
mente em0.91; e, mesmo assim, a inflação não vohou. 

O Brasil realizou recentemente no Japão a pri.meici. emiSsão 
de tltulos da República. desde 1982. no volume de US$1 bilhão. 
um :maxco da credibilidade internacional do País. 

Outro ponto a destacar é a sua defesa e entusiasmo pela pri-·· .. 
vatização. Antes, como Presidente do BNDES, obteve, em 1993, a 
espantosa quantia de US$1,4 bilhões de receita auavés da privati
zação. Depois, como Presidente do Banco Central. na conduta, 
sem dogmatismos. :Pela privatização também de bancos oficiais. 
Aqueles bem geridos ou sem problemas tiveram vida normal; em 
outros, o Banco Cenual não hesitou em lançar mão do Regime da 
AdminJslr.lÇão Especial Temporuia. salvando as instimições do 
colapso- como é o caso de dois conbecidos bancos-; preservando 
as economias estaduais e costurando, caso a caso. o procedimento 
de privatização. · ; . 

Falo com conhecimento de causa. porque pude xeabilitar, no 
Governo da Bahia,. não s6 o Estado como também um banco esta
dual. que flCOll livre de qualquer assédio do Banco Central estan
do em condições de competir COIJl qualquer banco comerei.al,. gra
ças ã não-íngerência da politica. 

Sem dúvi~ a política ímanceira do Pãís é a do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que traça as suas linhas- mestras. O 
Ministro Pedeo Malan é um executor. e ninguém pode negar a in
teligência e a competência do Ministro José Serra. Mas é indiscutí
vel que para tudo isso se contou com a genialidade de Pérsío Ari
da, que é uma das figuras mais brilba.Ill.es da nova geração de eco
nomistas e administrac:laes btasileiros, merecendo, por isso, ser 
elogiado. E o faço, neste momento, no Senado da República. para 
que haja estímulo para um homem público que vai Ser substituído 
pelo Sr. Gustavo Loyola. mas que. sem dúvida, há de ser peiiDa
nentemente lembrado na vida pública brasileira pelos serviços que 
prestou. em bota dificil por que passou a Nação. 

É este o registro que peço a V • .&• que trai:lSIDita ao Presi
dente do Banco Central que deíxa o cargo. Sr. Presidente, para que 
S. Er saiba que a Nação acompanhou o seu trabalho através do 
Senado da República- ' 

Muito obrigedo. 

O SR- PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Sobre a mesa. 
projeto que setá lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Senador 
Antonio Carlos V aladares. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°184, DE 1995 

Altera dispositivos da Lei D0 8.383, de 30 de de
zembro de 1991, que institui a Unidade Fiscal de Re
ferência, altera a legislação do Imposto sobre a Ren .. 
da e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
-Art-.1•0s artiios dl1 Lei n°8383, de 30 de dazeml:ro de 1991. 

adiante indicados. passam a vigorar com as seguintes ahemções: 

"Art. 10. --·---·------.. -------.. ---·---

V - o valor de duas mil UFIR. correspondente à 
parcela isetita. dos rendimentos provenientes de aposen
tadoria e pensão, tranferência para resexva remunerada 
ou xefonna pagos pela PreVidência Social da União, dos 
Estados. do Distrito -Federal e dos Municípios. ou por 
qualquer pessoa jurídica de direito público interno. a 
partir do mês em que o contriOOinte completar sessenta e 
cinco anos de idade." 

"A:rt. 12. --------------------------
··---------·-··-·-------------·-··--··-
§ 4° É facultativa a apresentação de declaração 

pam as pessoas que recebem de uma única fonte e cujos 
rendimentos durante o an~endário provenham exclu
sivamente do trabafuo assalariado ou de proventos e 
pensões pagos pela Previdência Social ou União, dos 
Esta.dos. do Distrito Fedexal e dos Municípios ou pelos 
respectivos Tesouros. desde que aqueles rendimentos te
nham sido submetidos à tributação na fonte." 

''Art.66. -------··-·-··----·-·--·-.. -·-··---·-

§ 4° Jn4ependentemente de processamento da de
claração de ajuste anual e de notificação, o contnõuinr.e 
pessoa ÍISica que "apurar saido de imposto a ser restituído 
podetá assinalar,. no pr6pria dec:laração e exercer, imC:: 
diatam.ente, oP?W-por: - -

I - manter o saldo restituível como crédito para 
lançamento na declaração do ano se~inte; 

II- deduzir o saldo restituível das quotas penden
tes de teeolhimento.. desde que feita a devida comnnjcação 
ao 6xgão arrecaàadocna época do respectivo vencimento: 

m - deduzir o saldo restituível dos descontos na 
fonte a que esteja sujeito; 

rv. - receber a restituição na Tõrma determinada 
pela Administtação. após o processamento da declaração. 

§ 5° O uso das opções mencionadas nos incisos I 
a m do § 4° que resultem em ile,gft.iina redução do im
posto a recolher sujeitarão o contribuinte ás niultas por 
lançamento de oficio previstas na legislação-

§ 6° O Departamento da receita Fedatal e o Instituto 
Naciooal do seguro Social- INSS expedimo as ÍllSt!UÇÕOS 
Decessárias ao cumprimento do disposto neste~-" 

Art.. 2° Esta lei entfa em vigor na data de sua publicação. 
Art.. 3° Revogam~se as disposições em COJltrário. 

Justificação 

Pretende-se, com este projeto. introduzir trt!s alterações na · 
legislação do imposto de renda. mais preciSamente no que se rela-
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ciona com o imposto da pessoa física. Sem em6argo de que se-re- me despreparo de nosso PaiS_par.i Ii_dar, dignamente. con;t o seg-
vestem de simplicidade, significam. na verdade, grande aperfei- J:i:Lento da terceila idade. 
çoamento nas relações 00 ente tributante com o contribuinte. E esse segmento tende a tomar-se cada vez :mais ímportante 

No art. P, é pioposta ampliação do limite de isenção para . (e por que não dizer, problemático, dentro de wna politica global 
os aposentados com mais de sessenta e cinco anos de idade, para o de integração e de assistência social)~ na medida em que vão-se 
valor de duas mil UFIR (Unidade Fiscal de Referência). Tmta-se, cambiando os padroes de natalidade e mortalidade, qualidade de 
aqui, de medida do mais alto alcance social eis que visa atingir vida e outros que contribuem para inverter zapidamente a pirâmide 
parceladapopulaçãojáexcluídadaforçadetrabalho-semcondi- etária. Hoje, os idosos acima de 65 anos são estimados em 
ções, portaD!O, de prover complpemen!ação de renda por seus pró- 8.200.000, represen!ando 4;98% da população tola!, proporção 
prios esforços- e que, normalmente, enfrenta vicissitudes deoor- que deverá simplesmente quase dobrar para 9,29% (ou 20.500.000 
rentes de maiores cuidados necessários coma manutenção da pró- pessoas) até o ano de 2.015. _ 
pria saúde. Seguramente, após o êXodo rural que tomou de surpresa os 

O constibJinte de 1988, em -diversas passagens. preocupa-se fonnuladores de políticas públicas em nosso País. fazendo acumu~ 
com o idoso, procutando lançar as bases para uma política oficial lar problemas sociais até hoje de dificí~ solução, a inversão da 
adequada. Assim é por eXemplo, que já na conceituaÇãO-da aSsis~ pirâmide etária será, como fenômeno demográfico, a grande pro-
tência social (art. 203) estabeleCe como objetivos, entre outros, a blemática braSileira do início do milênio. A renúncia fiscal em fa
proteção à velhire (inciso I) e a gamntia de um salário mínimo vor do grupo de terceixa idade, tal como proposto no art. 1• deste 
mensal ao idoso que comprove não possuir meios de provei- à su:~_: projeto, apenas virá como um dos fatores de atenuação da crise 
própria manutenção (mciso V). MaiS adiante, no "3rt. 230, a Lei que inevitavelmente caracterizará o processo. 
Maior é clara ao comandar que "a famllia, a sociedade e o estado O art. 2° do projeto toma facultativa a apresentação de de-
têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua partici- claração de ajuste anll<4 para· quem. recebendo exclusivamente 
pação na coiDilnidade, defendendo sua dignidade e bem.-es~ e ga- rendimentos do trabaiho .. ou de proVentos e pensões, já teve des-
rantindo-Ibes o direito ávida". - - contado na fODte., durante todo o ano, o respectivo imposto de renda. 

Esses são princípiOs programáticos, orieiltadores da ação O desconto na fonte nada mais é que a instrumentalização 
govemamental e da sociedade em relação aos idosos, e que já tive- do que os- técD.icOs do setor ch2..IIlaDl de "arrecadação em bases 
ram. sua regulamentação iDfraconstituci~~la aprovação da Lei corren_tes", cujp núcleo conceituai reside em que os cidadãos de
no 8._842, de 4 de janeiro de 1994. Todavia, em ,Perfeita sintonia vem pagar o iD;lposto no momento em que peicebem. a renda. no 
com tais princípiOs. o próprio contítuiDte já Ianç:ua. no art. 153, § suposto de que desse fato advêm inúmexas vantagens pua o pró-
20, inc. n, comando de ordem mais efetiva ao dispor que: prio contnOuinte e para a ad.ministração. Daí, aliás, por que a anti-

.... ga declaração anual de rendimentos mudou de nome pam "decla-
\'Ait.lS3. -··---·-·------------- ràção de ajlste anual". Tal medida pressupõe que o cidadão, em 
§ zoO -impOsto previsto no inciso lli: princípio, já pagou o impOsto devido durante todo o ano, restando 

n- não incidir.í~ nos termos e limites fiXados em 
lei, sobre Íendimentos provenientes de aposentadoria e 
pensão, pagos pela previdência social da União, dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Municípios, a pessoa 
com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja renda 
total seja constituída, ex6lusivameiite-.- -de ierid.iiD.entos, 
do trabalho.:' 

O limite fiXado péío legisii.dor ordinârio, equivaleDle a 
1.000 UFJR ménsà (cerca de RS700,00), embora podesse ser 
adequado na época da edição da lei, revela-se hoje insuflcieme 
para proporcionar vida dignei ao trabalhador que entra (estatistica
mente falando) no último estágio de sua vida. EIÍtbora se reconhe
ça que normalmente não tenha mais encargos de família nessa 
fase, o idoso enfrenta. por outro lado, um agravamento das condi
ções de sua manutenção devido a vários fatores, entre os quais se 
podem citar. 

- aviltamento, historicamente reconhecido, dos valores dos 
proventos e pensões~ 

-maiores despesas com saóde (médicos, hospitais, medica
mentos); 

- exclusão definitiva do mercado de trabalho, impossibili
tando atividades para complemen!ação de renda. 

Como pano de fundo e integrando-se com tais fatores. res
salte-se a circunstância de ·que apenas agora o Brasil começa a 
despertar para a necessidade de se preocupar com a existência e 
com o bem-estar de uma faixa cresceri.te da população, até hoje 
simplesmente relegada ao os~ismo. As próprias transformações 
da sociedade (de eminentemente rural pam urbana, as relacior!adas 
com padroes de tamanbo de família; com padroes de relaciona
mento filllos/pais, etc.) contribuem para pôr em evidência ·o enor-

apenas um "ajuste" para verificar eventuais excessos ou faltas. 
Os aabalhadores e aposentados são os contribuintes que 

mais perfeitamente se ajustam ao conceito de "bases correntes". 
por terem normalmente uma única fonte de renda, send~ esta per
feitamente identificável e quantiftCáVerno momento de ~ reali
zação; no máximo. o si~ema de deSconto na fonte poderia estar 
carecendo de alguns apexféiçoamentos para melhor ajustar a con
tribuição mensal àquela que a legislação preconiza para o contn':: 
buinte-tipo, de maneira a minimizar ainda mais a neceSsidade de 
11ajuste an.ual". ~ 

Sucede, entretanto, que os trabalhadores e aposentados são 
os con1Iibuintes que mais sofrem no momento de fazer o ajuste 
anual. Isso é perleitamente inteligíVel se se leva em conta sua con
dição soc:ial média. o explicãvil descoDhecimento e petplexidade 
etri face da complexa legislação !ISCa} - o que _é fonte de grande 
angústia de ponderável parte da população, na época da declara
ção, e, pior, motivo de despesa paga a terceiros (profissionais cu 
pseudoproflssionaiS) para preencherem essa dechuação. 

Em princípio, a desobrigação de ajuste anual para essa clas
se específica de contribuiules não deverá produzir im~tos signi
ficativos na axrecadação, pois, na massa de miTh.ões de contribuin
tes. haverá compensação entre aqueles que deveriam complemen
tar o imposto e aqueles que deveriam receber restituição. mesmo 
considerando que estes óltimos tenderão mais a apresentar sua de
claração. 

Não há estatísticas disponíVeis a respeito. Contudo, imagi
nemos como razoável uma dispersão de no máximo três ou quatro 
por cento para mais e para menos do votume·exato de axrecadação. 
cuja dispersão deve ser exatamente conigida pelo ajlste 3DlaL 
~ mesmo que a compensação não-seja j>elfeita., coni prepóiide
rância de não-declaração PelOs que deveriam complementar o .i.m-
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posto, na pior das hipóteses a queda de an-ecadação corresponderá 
àquela margem de t.Iés ou quatro por cento. Leve-se agora em COll

ta que está sendo objetivado apenas um grupo de contribuintes do 
IRPF, que representa, no total, em tomo de apenas dez {XX cento 
da arrecadação da-União. Assim. o risco de perda de arrecadação 
não vai além de 0,4% do total. 

Por fllll. considere-se que a dispensa de declaração annal. 
além de representar diminuição de angústias e de custos para mi
lhões de contribuintes humildes, representará também dimimlição 
de custos pant a administração tnlmtária - o que, proVavelmente, 
compensará sobejamente a eveotual perda de arrecadação. 

O art. 3° d.:> projeto objetiva esteilder ao contn"buinte pessoa 
f'!Sica uma faculdade de hã muito deferida ãs pessoas jwidicas, 
qual seja a de obter, imediatamente, restibJição ca:rigida do im
posto_ eventualmente pago a maior. Enquanto a pessoa jurídica 
pode compensar o indébito com os pagamentos vincendos, inde
pendeutemente de autorização prévia da adminis!I3Ção, o ,contri
buinte pessoa f'JSii:::a ã.lém de não ter o crédito da boa fé, do quere
sulta que seu valor restita'ível deve ser previam~ homologado 
pela Receita Federal, é bastante prejudicado pela grande dilação 
do tempo entre o pagamento indevido e a restituição. --=- - · 

!idade paxa os que abusarem da faculdade, simulando valores inde~ 
vidos e provocando diminuição do imposto efetivo. 

Estas, as razões justificadota.s do presente projeto para cuja 
aprovação contamos com o apoio dos ilustres pares desta Casa. 

Sala das Sessões, 8 de juuho de 1995. - Senador Edisoo 
Lobão. 

lEGISLAÇÃO CiTADA 

LEI N" 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 

I:mtillli a Unidade F'ISCII! de Referêoáa, altera a 
legislação do imposto de renda, e dá outras providioáas. 

CONSTIIUIÇÃO DA 
REPÚPLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 203. A assistência social ser.\ prestada a quem dela ne
cessitar, indepeudeutemente de contribuição à seguridade social, e 
tem por objetivos: · 

I- a proteção ã faml1ia, à maternidade, à infâtlcia, à ado!es-
cênciá e à velhice; 

II- o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
m- a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
N - a habilitação e n:abiiitação das pessoas portadoras de 

deflciência e a promoção de sua imegração à vida comrmitária; 
V- a garantia de um sa.láriO IDÍD.imO de benefício mensal à 

---peSsoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria IIJaimtenção ou de tê-la provida 
por sua família, conforme dispuser a lei 

Assim é, por exemplo, que um imposto descontado na fonte 
ou de qualquer fonna pago a maior em 1993 é apurado na declara
ção de aj.rste·em 1994, que fica na depeudêneia da agilidade e ca
pacidade de processameniO da Receita Feder.tl (e do Sexpro) para 
ser oficialmente recoo.hecido meses ap6s, em sucessivos ''lotes" 
que são divulgados ao público, ironicamente Como agr.a.dâ.vel Dotí
cia.,.. quando, na ven:lade, a administração reteve indevidamente o 
clinheiro dos contribuintes por longo tempo. Não raro, a seqüência ... 
dos ''lotes" processados ultlapassa o flDl do ano. Agora, mesmo; 
saOO:.se que a Receita Federal ainda tem pendentes ''lotes" de de
voluções do exercício de 1994, o que significa uma defasagem de 
dois anos no efetivo aceito de contas com o contnõuinte. Se, na 
declaração de ajusle·de !995 (ano base 1994), o oontribuillte tem 
imposto a pagar. fica na estranha siruação de que começa imedia
tamente a pagar as prestações, mas em nada pode beneficiar-se do 
que tem a receber. Por oportuno: o dillheiro é devolvido corrigido, _ 
mas sem acréscimo de juros, o que caracteriza empréStimo com-
pulsório não remunerado. · 

O caput do artigo objeto ~ par.igrafos acrescentadeo per
mite, como assinalado, o cjue já é deferidO àS j>essoos jwidicas, 
como abaixo: 

"Art. 66. Nos casos de paga.meuto indevido ~ a 
maior de tributos e contribuições federais, inclusive pre
videnciárias, mesmo quando resultapte de reforma, anu
lação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. o 
contnOuinte poderá eferu.ar a compensação desse valor 
no recolhimento de imp:ntância correspondente a perio
dos subseqüentes." 

Os acréscimos propostos abrem ao contribuinte peSsoa f'lSi
ca, uma vez apurado o valor restit.U.ívei. a possibilidade de escolher 
a fOima que mais lhe convenha: reservar o valor para compensar 
no ajuste do ano seguinte (ficando como uma espécie de crédito 
em conta correDle), compensar com pagamentos vincendos da 
mesma espécie, compensar com os descontos de fonte a que esteja 
sujeito ou. simplesmente, aguardar o processamento e a restituição 
convencional pela Receíta Federal 

O projeto observa dois cuidados: primeiro, que a opção 
eleita deverá ser colDllDicada à Receita Federal na própria declaia~ 
ção de ajuste, o que permitirá a adeqÍiação dos proc:edi:Q:l.os in~ 
temos evitando-se dupla restituição; segundo, instituiÇão de peua-

Art. 230. A fa.milia. a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comu
nidade, defendende sua dignidade e bem-estar e garunindo-lhes o 

_ direito à vida. _ 
§ 1° Os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmeD1e em seus lares. 
§ 2:' ADs maiores !le sessenta e cinco anos é ganmtida a gra

blidade dos transportes colt?f.ivos urbanos. 

LEI N" 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994 

D~õe sebre a política nacional do idoso, cria 
o Consdho Nacional do Idoso e dá ôutras pnmdêocias. 

(À Comissão de A.uumos Econômicos- decisiic 
terminativa.) 

O Sr. Renan Calheiros. 2° Secretário, deixa a ca~ 
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar· 
ney. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O projeiO ser.\ pu
blicade e remetido à,Comissão competenle. 

So_bre a mesa. proposta de emenda à Constituição que será. 
lida pelo Sr. 1 o Secretário em exercício, Sénador Antonio Carlos 
Valadares. 

É lida a. seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONS1Tl'UIÇÃO 
N" 38, DE 1995 

Acres<:eilla parágrafo ao art. 14 do Ato das 
Disposições Constitucionais TI'&IISitórias. 
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos lermos do § 3• do art. 60 da Constituição Federnl, promulgam 
a seguinte Emenda ao texto constitucional 

Art. 1° O art. 14 d"o Ato das Disposições Constib.lcionais 
T:cmsitórias passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo: 

"§ S' Os servidores públicos militares dos ex-Ter
ritórios Federais de Roraima, Amapá e Rondônia, que 
não optarem pelos quadros dos respectivos Estados, for
mariio quadro em extinção, illlegranre da Administração 
Fedetal, assegurados a esses servidores todos os direitos 
e vantagens que atua.Jmente lhes são atribuídos." 

Art. ZOEsta Emenda entra em vigor na data de sua publicação. 

"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato ju~ 
ridico perfeito e a coisa julgada" (art. 5° .XXXVI). 

Várias reivindicações foram encaminhadas à SAF, no senti
do de faqiitar àqueles servidores o direito da opção. Após muita 
insistência, a reivindicação dos servidores militares foi submetida 
à apreciação da Consultaria Jurídica da SAF, que se posicionou fa
voravelmente ao pleito, através do Parec.er n° 59/94, com aquiescência 
de Assessor Chefe da Assessoria .hui clica da mesma Secretaria. 

No dia 11 de março de 1994. fmaJmente, foi publicada no 
Diário OrKiai da União a Portaria n° 663/94, facultando aos servi
dotes públicos militares do Amapá e Ror.Uma o direito de opção 
pleiteado. Nesse interim. os policiais niilit.ares de Rondônia tam
bém fomm!arun a mesma pretensão e no dia 21 de março de 1994 

Justificação a SAF publicoo a Portaria n• 73(}'94, farultande àqueles policiais os 

SUigido em'13 de serembro de 1943, aJravés do Decreto n• mesmosdireitosooaeedidos aos servidoresdoAmapáede Roraima. 
5.812. do eminente Presidente Vargas, 0 Território Fede.ral do Posteriormente, o ato foi submetido à apreciação da Asses
Amapá cumpriu as suas fmalidades e a Assembléia Nacional soria Jurlclica da SAF, que se m,anifestou através do Parecer n• 

232194, sugerindo providências no sentido de tomá-la sem efeito.
Coristituinre consagrou Slla autonomia política, transfOial&!ldo-o o que foi realizado por Portaria publicada no DOU de 13 de oulll-
em Estado da Federação, consoante o art. 14 do Ato das Disposi- bro de 

199
4. -

ções Constitucionais Transit6rias da Carta de 1988. 
A Constiblição ~ederal estabeleceu todas as notmaS e crité- Esgotadas, dessa fonna, quaisquer possibilidades de solu-

rios para a instalação do nove! Esta~ que foi tnmsformado e não ção na via administrativa. parece-nos que o melhor caminho a tri
criado, anre a'existência IÚ' uma Unidade da Federação expressada lhar é a presente proposta de emenda à Constituição, para cuja 
Da figUra do então Território Federal do Amapá(§§ 1o. zoy 3o e 4o, aprovação esperamos contar com o elevado senso de espírito pú-

blico dos eminenles membros do Congresso Nacional. 
art. 14, ADCT, CF/88). A · 1 · gundo · · té · 

0 Estado do Amapá. portanto, nasceu com a pr6pria Cons- VIa e eita, se pensamos, COI1StrtU.1 o recurso cmco-
titui - tal TV'W'It... não fi · nt"P.Mso ou · populaMn clireta politico mais célere e eficaz paxa restabelecer, de uma vez por to-

~· a ~ que. • 01 r-- VII' a - - 'r"" - das, a paz social no seio das famílias dos numerosos servidores 
mente IDleressada, condição me.ixmável assentada na vontade do Jbli militare do ti T ·tóri Fede · d R · 
povoe força imperiosa. do poderconsiitilio.te originário. ,.. .. pu cos s s an gc;s em os _ ralS e ora.una e 

Instalado 0 novo Estado, agcn membro da federação brasi- ?<' Ama~, até o m?"'ento a espera de soluçao adequada para o 
1 · tõn "do pelas da Constitui - Federal, JUSto ple1to que mamfestam. 

Coe':':,,"tu"içã omEsota, dualreg1 1 . do ~ Dto • ~•_' ·--çao p _!iciai· • Sala das Sessões, 8 de junbo de 19!15. - José Sarney ~ João 
- o e e!S V<~nam• JUu~. os o s Roch F----·- B ~ • • V"! I Filh L cícli n Militarespertencente QJadrodaU ·- àdispo ____ daP.lí- a-~ ezena-Ieotõmo 1ea 1 o- u o.ror-

cia Militar do Estados~o Ama.~ vieram m:'s'ofrer vio~:~ ~ tella- Lúcio ~tara- Onofre Quina.n- Esperidião Amin- Gil
tos de aios adminislr.!tivos expedidos poJa Secre!aria da ac!minis- vam Borges- Casildo Maldaner- Joel de Hollauda- Ney Suassu
...,,.,.~ Federal- SAFIPR - !h ~ · à lari na- Humberto Lucena - Odacrr Soares - Admdo Porto - Carlos 
:;::;;:do clire" -de - ' que ':""'to es~~ntoense~-~~ -·; Wilson- Ernandes Amorim- Lévy Dias - José Roberto Arruda-
.....,-.. •to opçao,l'fOV!S no~~• ~~C!....., B ll P Fia. MI J- F O o· B. 
ex vi do · · IX do art 235 da Constituição Federal in vérbis. e 0 arga- VJ.a.DO e 0 - oao rança- smar Las- ene-

mCISo • ' dita daSilva-RenanCalheiros- Waldeck Omelas- Beni Veras-
"se o novo·Estado"for resul!ado de transformação Sérgio Machado. 

de tetrilório Federal, a transferencia de encargos fman
ceiros da União para pagamento de servidores optantes 
que perrenciam à administração federal ocoaer.í da se
guinte forma: ••• " (grifo nosso) 

Os servidores civis do ex-Teiritório tiVeraJ:n--Sitriação de fmi
da por normas próprias, ou seja, os optanres mediante a aplicação 
do otdenamento es!adna! e os não-optanres, pelo enquadramento 
em carreira dos Quadros da União, com funda~tQ na Lei n° 
8.112, de 11 de deumbro de 1990. 

Os servidores militare~ no entanto, embora perteD.CeD.tes 
aos quadros da União, não foram CO!!remplados, recebendo trata
mento diferenciado, como se fossem desiguais perante a lei. uma 
vez que tanto os civis quanto os militares do ex-Ten;itório Fedetal 
do Amapá mantinham vínculo com os m~mo ente político: a 
U.nião. Em outJ:as palavras, enquanto os servidores civis gozaram 
do Direito de Of:(ar, esse mesmo direito foi negado aoS servidores 
militares. . 

Destarte, o dogma do Direito Adquirido está sendo violado, 
embora tenha sede COilStitucionaL É induvidosa, em suma. a vul
neração de garantia individual inserta na lei Fundamental Brasilei
ra, DO T"rtulo ll- Dos Direitos e G.uântias Fundamentaj.s :-. onde 
assente que: 

(À Comissão de Constituição,.[ustiça e Czdadania.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A proposta de 
emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita a disposi

- ções específicas constantes do art. 354 e seguintes do Regimento 
Interno. 

A matéria será p.tblicada e despachada à Comissão de 
Coostib.lição, Justiça e Cidadania. · 

Sobre a mesay requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício, Senador Antônio Carlos Valadares. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 890, DE 1995. 

Senbor Presidenre, 
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno. requeiro dis

pensa de interstício e prévia c!istnõuição de avulsos pelo Parecer 
n• 381, de 1995, da Comissão de AssuDtos llconômicos, sobre a 
Mensagem n• 199, de 1995 (n• 597/95, na origem), de J• do cor
rente. pela qual o Senhor Presidente da República submete ã deli
beração do Senado a escolha do Senhor Gustavo Jorge Laboissiêre 
Loyola para exercer o cazgo de Presidente do Banco Central do 
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Brasil. a fim de que a matéria figure na Ordem do Dia da sessão 
~~m~ . 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1995. - Senador Jader 
Barbalho, L!der do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o IeqUeri
mento, o projeto a que se refere figurará na Ordem do Dia da pró
xima sessão. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 891, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos teimos do art. 281 do Regimento Interno. requeiro dis

pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer n° 
375. de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem n' 194, de 1995 (n' 574195, na origem), de 25 
de maio último, pela qua> o Senhor Presidente da ~epúbüca sub
mete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Ari Pargendler. 
Juiz do Trirunal Regiooil Federal da 4' Região, com sede em Por
to Alegre- RS, para exercer o cargo de MiDistro do Snperior Tri
buml de Justiça.. na vaga reseiVada a juízes: dos Tnõunais Regio
nais Federais; decorrente da aposentadoria do MiriiStro Francisco 
Dias Trindade. a fim de que a matéria figure na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1995.- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o ""'"eri-
mento será cumprida a deliberação do Plenário. •. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência oon
vocará sessão extraordinária a realizar-se hoje, ap6s o término da 
sessão ordinária, para a aproVàção do nome do Presidente do Ban
oo Central e de Ministros do Superior Trirunal de Justiça. que de-
pende desta Casa. · -

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência pro: 
põe ao Plenário a indicação do Senador Coutinho Jorge paia. repre
sentar o Senado Federal na _xn Cortferência Intelp3l'lamentar 
União Européia- Amencà Latina. a realizar-se no periodo ~ 12 a 23 
do conente mês, em Bruxelas. Bélgica. sem ônus para esta Casa. 

Em votação a proposta. 
Os Srs. ~enadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
Fica o Senador Coutinho Jorge autorizado a representar o 

Senado Federal nessa reunião. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Coutinho Jorge 
Freitas Neto 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- . 
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 62, DE 1995 
(Em regime de uxgência., nos termos 

do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Projeto de Resoluçãó li' 62, de 1995, de iniciativa 
da Comissão Diretora, que orla a TV Senado e dá outras 
providências. . , 

(Dependendo de parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania) 

Nos termos do art. 140. a. do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Edison Lobão para proferir O paiecer em substitui
ção à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL.MA. Para emitir parecer.) 
-Sr. Presidente, S:ts e Brs. Senadores, de-iniCiativa da Comissão 
Diretom desta Casa. é submetido a nosso exame o PrOjeto de Resolu
ção n• 62, de 1995, que "orla a TV Senado e dá outras providências". 

Trata a medida de tomar efetivo dispositivo previsto na Lei 
n° S..m/95, que dispõe sobre o serviço de TV a cabo. sancionada 
em 06 de janeiro próximo passado. Resultante de acordo entre rep
resentantes de entidades empresariais e profissionais da área de 
comunicação e da sociedade civil, a norma legal introduziu a mo
dalidade de canais de utilização gratUita. a serem obrigatoriamente 
colocados à disposição dos segmentos por ela mencionados pela" 
operadoras do serviço. 

Dentre esses canais de acesso público, a Lei n° 8.977/95 
prevê, na alínea d de seu art. 23, um canal destinado à documenta
ção dos trabalhos do Senado Federal, especialmente a transmissão 
ao vivo das sessões plenárias. Dispõe. ainda, no § 1° do mesmo ar
tigo, que a programação dos can.ais destinados ao Senado Federal 
e à Câmara dos Deputados "poderá ser apresentada em um só ca
riai, se assim o decidir a Mesa do Cotigresso Nacional". A nonna
tiza.Ção dos critérios técnicos e as condições de uso desses canais 
caberá ao Poder Executivo. 

Ao P:r;ojeto de Resolução em exaril.e não foram apresentadas 
emendas no prazo regimental 

É o relat6rio, Sr. Presidente. 

fi-Voto 

Dentre os nõvos sistemas-de_ distribuição de sinais de som e 
imagem desenvolvidos recentemente. destaca-se a tecnologia da 
transmissão por TV a cabo. Associada à comunicação por satélite, 
esta modalidade tecnol6gica ensejou. nos países ODde já está iilsta
bda há algnns anos, a amp!iaçio do acesso à televisão, supeilllldo 
a idéia da limitação do espectro magnético, que acaOOu por "reser
var•• os poucos canais disponíveis de VHF basicamente a grandes 
grupos eoonômicos ou CÇ)ncessionários afinados politicamente 
com os governos instalados. A TV a cabo surge, assim. como fon.:: 
te de variedade de programação. diversidade de informação e, so
bretudo, oomo mais uma opção de democratização de acesso à mídla 

De outra parte, o eonceito do broadcq.sti"M - transmissão 
abrangente da informação a um público genérico e indeÍmido, pro
gressivamente vai cedendo lugar à concepção do narrowcasting, 
da difusão de mensagens específicas para públicos determinados e 
afms. O telespectador passivo vai- Se transformando em público 
qualiflcado, ciente de sua possibilidade de escolha. exigindo o de
senvolvimento de produtos audiovisuais mais adequados a sua 
D.oVa postUra. - -

Esta. a reali<(ade que a Lei n' 8.977/95 procurou captar, do
tando o País de in\trumento abrangente que cria condições para 
esta modalidade de emissão segmentada de sinais. Emerge. no en
tanto, como princípio especialmente importante dã norma legal. o 
que obriga as operadoras do serviço de TV a cabo a tomarem dis
poníveis. nas suas respectivas áreas de serviço. seis canãis de utili
zação gramita para veicu!ação dos trabalhos do Senado Federal. da 
Câmara dos Deputados, das Assembléias Legislativas e da Câmara 
de Vereadores da área de serviço da operadom. um canal educati
vo-cultUial para uso da esfera administrativa com jurisdição na 
área. um canal resetVado para o uso compartilhado ent:ré" as uni
versidades locaHzadas no município da área de serviço. além de 
um canal comunitário para utilização de entidades não governa
mentais e sem fms lucrativos. . 
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O Projeto de Resolução ora em exame regillamenta. assim. um exemplo que estamos dando no trato de uma matéria dessa 
o canal destiDado à divulgação dos trnbalhos do Seeado Feder.ú, magnitude. 
que significará importante instrumento de aproximação da Câmara O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa-
Alta com a sociedade brasileira. Sabemos que as constantes criti- lavm. para discutir. 
cas sofridas pelo Poder Legislativo decorrem fundamenlalmonte O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra 
da falta de infonna.Ção sobre os trabalhos do Congresso Naciooal. ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
Sob a Coordenação da Cenlral de Vídeo desta Casa, a veiculação O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço as informações 
diãria dos trnbalhos do Senado Feder.ú em canal piDprio de TV a do Senador Edison Lobão. 
cabo p:>ssibilitará, por outro lado. que a atuação dos Sts. Senado- Sr. Presidente. para mostrar a relevância de certas ativida
res atinja maior núioero de cidadãos, permitindo o controle popu- des. boje pela manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos ouviu 
lar do desempmho dos parlamentares por seus eleitores. ' o Dr. Gustavo Loyola. indicado pelo Presidente da República para 

Deve-se ressaltar que não existem objeções de ordem cons- -presidir o Banco Central Para se ter uma idéia do interesse des-
titucionai.,jurídica ou regimental ao Projeto. pertado, havia pelo menos três emissoras de rádio de São Paulo- a 

Em vista do exposto. votamos Pela aprovação do Pmjeto de Rádio Eldorado, a Rãdio CBN e a Rádio Bandeirantes-, transmi-
Resolu\;ão n" 6'2/95, na f= proposta pela douta Comissão Dire1ooL lindo, senão lodos, pelo menos diversos trechos da argüição. Isso 

É o parecer~ Sr. Presidente. apenas pata ex.emplificar que. muitas vezes, a população tem imeresse 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O pareooré fav<riveL em cxmheceroque se passa na Casa dos representantes do povo. 
Em discussão o projeto. (Pausa) Portanto, Sr. Presidente, soU favoráy_el ã proposição. 

. O SR. EDUARDd SUPLICY- Sr. Presidênte, peço a pa- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua em discus-
lavra.. para discutir. são a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, peço a 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. palavra para discutir. 

O SR •. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para discutir. Sem O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Senadores, eu gos- ao Senador Bemardo Cabral. 
taria de ressaltar a possibilidade de a população brasileira poder O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para discutir. 
acompanhar melhor os trabalhos do Congresso Nacional e, em es- Sem revisãO do orador.) --Sr. Presidente, S:ts e Srs. Senadores, o 
pecial, do Senado Federal. Por isso a ímJX>rtância da iniciativa to- que parece importante na criação da TV SEmado é o instrumento 
mada pela presente Mesa. No primeiro mês da Legislatura presidi- demoer.itico no qual ela poderá se trnnsfonnar. 
da por V. Exa, quando da exposição referente às medidas que se-..... O Poder Legislativo, onde deságuam todos os clamores po
riam adotadas pela Secretaria de Comunicação- Social do Senado pulares. nem sempre tem a ressonância que merecia ter. Há SeM
Fedenú. hoove menção a este assunto. E o responsável pela área, o dores que ttabalb.am tanto no plenário quanto nas comissões, e 
jornalista Fernando César Mesquita, teve a gentileza de me enviar nem sempre se vê um noticiário, à altura. em termos da extensão 
uma série de infomta.ções a respeitei. Naquela ocasião. indaguei de do que foi ali tratado. 
V. Ex. a sobre os rostós adicionais para o Senado da República rela- Agora. com esse instrumentO democrático. a sociedade bra
tivamente à criação da TV Senado. Eu gostaria de ter essas infor- sileila poderá tomar coohecim.ento. au grand complet,. de tudo 
mações. parn. que possamOS votarCOiiscientes a matéria. Foi-me que se passa no Senado Federal. 
explicado que o Senado Federal já tem uma certa estrutura de co- Quero dizer a V.Ex .. ,Sr. Presidente, que o Partido Progressista 
municação, aparelhos de televisão e de vídeo. e que não _haveria ap6ia a iniciativa e a aplaUde. pela repen:ussão favotável que terá. 
acréscimo significativo de despesas para o Senado concretizar o O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua em discus0 
objetivo de ter uma céntra). .de vídeo, utilizando também um canal são o projeto. (Pausa) 
de TV a cabo. _ _ Não havendo mais quem peça a palavra, ei1Ce1IO a discussão. 

Nos Estados Unidos, um cidadão, tendo interesse em 3COIIl- Em votação. . 
pauhar as atividades do Parlamento, pode. seja de um batel ou de Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
sua residência. ligar a TV a cabo e acompanhar as sessões de gr.m- tados. (Pausa) 
de relevância do Senado ou do Congresso americano, tanto de ple- O SR. JEFFERSON PÉRES - Peço que registre o meu 
nário quanto de comissões. - ·- voto contrário. 

Sou favorável à medida, ponJUe a considero positiva. Antes, O SR. PRESIDENTE (José Samey) -· A declaração de 
porém, gostaria que o Senador Edison Lobão completasse a infor- voto de V. Ex• constará da Ata. 
mação, potque não consta de seu parecer a estimativa de custo adi- Aprovado. · 
cional para a realizaçãp do Pl'lieto. . O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fmal. 

O SR. EDISON LOBAO - Sr. Presidente. peço a palavra. (Pausa). 
para discutir. · Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação fmal que será 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra lidopeloSr.l"Secretário. 
ao nobre Senador Edison Lobão, para discutir. 

O SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- V. Ex• já nos ajuda dizendo que tem conheci
mento da existência de equipamentos aqui na SOCretaria. de -Comu
nicação do Senado Federal, o que é verdade. Praticamente não ha
verá custos. Os rostos serão apenas aqueles referérltes à atnaliza
ção e complementação dos equipamentos já existentes na Casa. 

Portanto, a iniciativa é altameDle oportuna pelos efeitos que 
proporcionará a lodos nós, ao Poder Legislativo, à Institui~o Par
lamentar brasileira. E pratical:nente sem custos, o qUe sigmflCal"á 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 382, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n• 62, 
de 1995. 

A Contissão Diretora apresenta a redação fmal do Pmjelo 
de Resolução n° 62. de 1995, que cria a TV Senado e dá outras 
providências. 



322 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

Siua de Renniões da Comissão, 8 de junho de 1995.- José 
Sarney, Presidente- Antônio Carlos Valadares, Relator- Jútio 
Campos- Renan Calheiros. 

ANEXO AO PARECER N"382, DE 1995 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, e eu,-- Ptc
sidente, nos termos do arL 48, iteiD 28. do Regimento Interno. pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ,-DE 1995 

c) rendimento:igual ao das Letras Fmanceiras do Tesouro 
- LFT, criadas pelo Decreto-Leio• 2.376, de 25.11.87; 

d) prazo: até 5 anos; 
e) valor nominal: RS 1,00 
f) características dos titulos a serem $1lbstituídos: 

1itulo Venámento Quantidade 
591826 15.07.95 342.415.082 
591826 15.08.95 495.400506 

. TOTAL !f37.815588 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se-o 

Cria a TV Senado e dá outras providências rem emitidos; 
O SeDado Federal resolve: Colocação Venàmento Titulo Data-base 
Art. 1•É criada a TV Senado, a fnn depemJiti.r a utilização 17.07.95 15.072000 591825 17.07.95 

do eana1 de TV a cabo; p:evista no art. 23, alínea d, da Lei n• 15.08.95 15.082000 591827 15.08.95 
8.977,de 6 de janeiro de 1995. h) fonna de coloeação: através de ofertas públicas, nos ler

Parágrafo único. A TV Senado será cooxdenada pela chefia mos da Resolução n• 565, de 20.09. 79, do Baoco Central; 
da Central de Vfdeo do Senado Federal, sob a supervisão da Se- i) autorização legislativa: Leis n"5.121, de 27 .0!.89 e 
cretaria deConmnicação Social n"6.032, de 23.03.95. 

· Art. Z' A Comissão' Diretora, em ato pr6prlo'defuW:á o fun- A autorização do Senado Federal para operações da espécie 
cionamento da TV Senado. está prevista no art. 52, da Carta Magna. regulamentado pela Re-

Art. 3° Esta resolução entra em vigor m data de sua publi- solução n° 11/94, do Senado Federal, a qual estabeleceu as condi-
cação. ções e exigências para ooncessão daquelas autorizações. 

Art. 4° _Revogam-se as disposições em contrário. O processo encontra-se adequadamente instruído, dele 
constando a documentação prevista no art. 13. da Resolução n° 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado 0 projeto 11/94, embora não letlba sido aoexado o Plano Plurianual do Esta-
e estando a matéria em regime de urgência. passa-se à imediata do, com justificativa do Governador de que o Estado não dispõe 
apre<:iação da redação final. 

Em discossão a redação final. (Pausa) desse documento em termos oficiais. O Banco Central pondera. no 
Não havendo quem peça a palavra, enceiro a discussão. que tange à documentação anexada. que a execução orçamentária 
Em votação. .. em 1993, demonstrava uma ligeira exttapolação do limite estabe-

, lecido no art. 38 do AIO das Disposições Ccmstituciónais Transitó
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram penilanecer sen- rias, embota o Go_vemador do Estado haja atestado o çumprimento 

tados. daquele limite. 

~=.::·vai à. ~•lgaça-o. Do exame da rolagem pretendida pelo Govemo do Estado 
r-- da Par.oíba, segnndo o Parecer do Bauco central (Parecer DE-

O SR. PRESIDENTE QoséSamey)- Item 2 DIP/DIARE-951395, de 05.05.95). ressaltamaignns aspectos: 
OFÍCIO N" S/27, DE 1995 ~ ~ a) A divida mobiliária do Estado da Par.oíba atingiu em 

(Emregiinedeurgência.,nostermos 31.01.95 o montante de R$ 28.&31.530,67 (vinte e oito milhões. 
do art. 336. b. do Regimento Interno) · oitocentos e trinta e um ·mil,. quiDhentos e trinta reais e sessenta e 

sete cem.avos), correspondendo a 837.815588 Letras Financeiras 
Oficio n° S/27, de.l995, através do qual o Banco do Tesouro do Estado da Panuôa-LFIPB. Tal volume representà 

Cemral encamiDba solicifação do Govemo do Estado da apenas 0,1% do valor total dos títulos emitidos por Estados e Mu
ParaJ"OO. Pua que possa emitir Letras Financeiras do Te- nicípios, sendo portanto ~eno o seu im.pacto jwito ao -mercado. 
souro do Estado da Par.u'ba- LFTPB, cujos recursos se- b) Dado que a maior parte dessa díVida encontra-se em 
tão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estido, mãos de tomadores fmais, e que o Estado encontra-se inadimplen
vencível no 2° semestre de 1995. · te com o Sistema Financeiro, é de se prever gr:ande dificuldade 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun· para a colocação dos novos títulos. 
tos Ecooômicos) · c) A dívida do Estado da Para!ôa tem 100% de seu venci-

Nos tennos do art. 140, do Regimento Jntem.o, designo o mento concentrado no ano de 1995. A aiiálise efewada segundo os 
nobre Senador Roualdo Cunha Lima para relalar a matéria. parámetros da Resolução n• 11/94 resulta na pequena margem de 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Para resgate dto 2,03%, cu seja, comsponderia a uma rolagem possível 
emitir parecer.) -Sr. Presidente!. sn e Sts. Senadores. vem a nos- de até 97 97%. . 
so exame o Oficio " S" n• 027, de 1995 (Of. PRESI 11• 1233, de d) A solicitação do Sr. Governador do Estado no sentido de 
30.05.95, na origem) no qual o Sr. Ptcsidente do Banco Central do que a rolagem alcance 100% está fundamentada no fato de que o 
Brasil encamioha a solicitação do Govemo do Estado da Paraíba~ Estado tem honrado regulannente os compromissos assumidos 
para que sejam emitidas Letras Financeiras do Tesouro do Estado como avalista de opexações realizadas pela Adnúnistração lndire
da Paru'ba- LFTPB -, cujos recursos serão destinados ao giro da ta, resultando daí a extrapolação do limite estabelecido no art. 27 
Dívida Mobiliária desse Estado, vencível no 2" semestre de 1995. da Resolução do Senado F~deral, já referida. 

A opemção que ora se analisa sení realizada sob as seguin- A situação da dívida Mobiliária do Estado da Panúba confi-
tes condições: - - gura-se com.plexa na medida em que Dão se .vislumbram perspecti-

a) quantidade:: a ser defmida na data do resgate dos títulos a vas de equacionamento, a persistir a impossibilidade de resgate 
serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Coostitucioual gradativo dos titulos, em função da inadimplência de entidades, 
n°03, deduzidaaparcela.aserdefmidá~lo SenadoF~; que, a rigor, assumiram compromissos respalda.das em uma capa-

b) modalidade: nominativa-tr.msferlvel; cidade de pagamento demonstrada inexistente.-Acresça_;e a_i~'1-a 
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saturação do mercado de titulas <iue por si só determina uma difi
culdade de colocação de novos papéis e o crescimento da díyida, 
cujo vencimento, no caso ~m tela, estará posrergado em sua t~-
dade para o ano 2000. _ 

Entendemos que a situação está a indicãi"ã:-D.ecessldade de 
uma solução global e defmiifVa da questão das dívidas mobiliárias 
de Estados e Municípios, e que não se restringe ãO caso do EStado 
da Paraíba. No entanto, considerando a premêD.cia do vencimento 
dos títulos, conforme demonstrado, e os elementos constantes da 
análise do problema, realizada pelo Banco Central, ~omos de pare
cer favorável ao atendimento do pleito do Governador do EStado 
da Paraíba, nos termos do seguinte -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 68, ÓE 1995 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a 
elevar temporariamente o limite de endividam~to 
previsto no art. 27 da Resolução n° I:V.U, do Senado 
Federal, para ~tir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado da Paraíba - LFI'PB, destinadas ao girp de 
sua dívida mobiliária venávd no 2° semestre de 1995.. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy, pa.r.:t discutir. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Pr-SP. Para cliscutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr._ Presidente, estamos examinando hoje três 
matérias relativas aos itens 2, 3 e 4 da Paut<>. ~1ue têm natureza se
melhante, em que o Banco Central encaminha solicitaçCes dos Go
vernos Estaduais da Panúba, do Mato GrOsso c da Bahia para que 
possam emitir Letras Fmanceiras do Tesouro dos resp-....ctivos Estados. 

As considerações que faço agora dizem respeito aos três itens. 
Devemos ressaltar que tem havido um certo descontrole 

provocado por inúmeras autoriz.aç5es para a elevação do limite de en
dividamento dos Estados, estabelecida através da Resolução n° 11. de 
1994, principalmente a partir do segundo semestre do w.o p.t5se1lo. 

A intenção do Senado Federal em :cduzir o rnonte...·:ne &s 
dívidas internas e externas dos Governos estaduais e municipais 
tem sido, em verdade, solapada pelas altas taxas de juros pratiw.
das pelo Banco Central, o que provocou um crcsci.n::.eo.to real da 
divida dos Estados da ordem de 20%. passando de US$37,2 bilhõ
es para US$43,4 bilhões entre outubro de 1993 e março de 1995. 

A situação chegou a tal nível de dificuldade que o Banco 
Central tem sido obrigado a trocar os títulos estaduais por BBC. 

O Senadp Fed~ resolve: visto que o mercado não tem absorvido esses títtilos. Em janeiro 
Art. 1° E autorizado o Governo do Estado da Para.J.ôa, nos deste ano, havia R$21,2 bilhões de titl.Ilos _estaduais sob custódia 

termos da ReSolução n° 11/94, do Senado Federal, a elevar tempo- do Banco centraL 
rariamente o limite de endividamentO previsto no art. 27 da mésma No caso específico da Paraíba, o parecer-do Banco Central 
Resolução, para emitir Letras FinanceiraS do Tesouro do Estado revela que os tomadores tendei!l a não renovar essas aplicações, e 
da, Paraíba- LFTPB, cujos recursos serão destinados à rolagem. de o Estado terá dificuldades para obter fmanciamento dos novos tí-
1 00% de sua dívida mobiliária vencível no 2° semestre de 1995. tu.los que pretende emitir. O parecer do Banco Central sugere, ai.n-

Art. 2° A operação ora autorizada se dará nas seguintes Con- ,.. da. a rolagem. de 27.97% da divida vencível no segundo semestre, 
dições: - · ~· calculada a partir dos critérios estabelecidos na Resolução n° 11. 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos de 1994. Considerada a falta de capacidade do Estado de honrar 
a serem substituídos; -- seus débitos mais esse novo empréstimo, o montante da dívida se 

b) modalidade: nominativa -transferível; elevaria para 100%. 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do-Tesouro __ O pareCer do Relator se baseia mais nesse segundt? critério, 

-LFT, criadas pelo Decreto-Lei n° 2376, de-25.11.87; · ainda que não esteja respaldado pela Resolução. Ocorre que aRe-
d) prazo: até 5 anos; solução D0 II se tomou ineficaz frente à políti:.:a de juros do Banco 
e) valor nominal: R$I,OO Centzal Nenhum Estad9 brasileiro tem condições de promover o 
O características dos títulos a serem substituídos; necessáriõ sarieamento financeiro. 

Titulo Vencimento QuaD:Udade O BancO Central teia feito vista grossa pira a atuação dos 
591826 · 15.0_7.95 • 342.415~082 bancos estaduais pernritindo operações que ultrapassam qualquer 
591826 15.0&.95 495.400506 consideração de risco bancário. O custo do ajuS!e do descaso ago-
TOTAL 837.815.588 ra _é mais elevado, mas depende mais do corrtrole do Banco Ce.n-

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se- trai do que da rigidez do Senado, porque esümos lidando apenas 
rem emitidos: com as conseqiiêncías de ações que não foram tomadas no seu de-
Colocação Vencimento Título Data .. ))ase vido tempo. 
17.07.95 _15.072000 -591825 17.07.95 Votaremos favoravelniente à matéria, Sr. Presidente, mas 
15.08.95 15.08.2000 591827 15.0~.95 julgarilos do nosso dever fazer estas ponderações que se relacio-

b) forma de colocação: através de ofertas públicas. nos ter- nam também com os itens 3 e 4, ale;tando o Senado Federal, o 
mos da Resolução n° 565, de 20.09.79, do Banco Central; pr6prio Banco Central e as autoridades estaduais. 

i) autorização legislativa: Leis rf> 5.121, de 27.01.89 e n° -o SR. PRESIDENTE (José Scrney)- A I'!lilt~ria continua 
6.032. de 23.03.95. emdiscussão.(Pausa) 

Art. 3° O prazo para o exercício da presente autorizaç?o é Não havendo quem peça a palavra, encerro 2. discussão. 
de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da publicação da 'pre- Em votação. 
sente Resolução. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane~ sen-

Arl 4° Esta Resolução entra em vigor na dati de sua publi-- - tados. (Pausa.) 
cação. -- ·· Aprovado. 

É o parecer~ Sr. Presidente. O projeto vai ã Comissão Diretom para a rcdação fmaL 
O SR. PRESIDENTE (José sm.ey) - Coociuída a instru· (Paúsa) 

ção da matéria com parecer favorável da Comissão de Assuntos Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação fmal que será 
Econômicos. lido pelo Sr. 1° Secretário em e.'tercício. Senador Antonió Carlos 

Em discussão a matéria. Valadares. 
O SR. EDUARDO SOI'LICY- Sr. Presideme, peço a pa

lavra pa.ra ':llsnttir. 
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PARECERN•383,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação 6nal do Projeto de Resolução n° 68, 
del995 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução D0 68. de 1995, que autoriza o Govenio do Estado da 
Paraíba a elevar temporariamente o limite de endividamento pre
visto no art. 27 da Resolução n• 11, de 1994, do Senado Fedetal, 
para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Eslado da Par.úba
LFIPB, cujos =• serão destinados à rolagem de 100% (oem 
por cento) de Slla dívida mobili.ária., vencível no segundo semestre 
de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de junho de 1995.- José 
Sarney, Presidente - Júlio Campos, Relator - Antônio Carlos 
Valadores- Renan Calheiros. 

ANEXO AO PARECER N" 383 DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu~ José Sar-- -
ney, Presidente. nos teiDl.Os do art. 48, item 28, do Regimento ln
temo, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N", DE 1995 

Art. 3° O prazo paxa o exercício da autorização é de duzen
tos- e setenla -dias, contados da publicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de urgência. passa-se à imediata 
apreciação da redação ímal. 

Em discussão a redação ímal (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra. enceiiO a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Benãdores que a aprovam queiram permanecer seu-

lados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 3: 

OFÍCIO N"S/29, DE 1995 
(Em regime de tqência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Ofício on• S/29, de 1995, através do qual o Banco 
Central do Brasil encamjnha solicitação do Governo do 
Estado do Mato Grosso para que possa emitir Letras fi. 
nanceiras do Tesouro do Estado -do Mato Grosso ...; 

Autoriza o Governo do Estado da Panúba a LFIE-Mf.cujos:recursossetãodestinadosaogirodaDívi-
elevar temporàriamente o limite de endividamento da Mobiliária do Estado. vencíveloo ZO semestre de 1995. 
previsto no artigo 27 da Resolução n•tt, de 1994, do (Dependendo de parecer da Comissão dO Ass•m· 
Senado Federal, para emitir Letras Financeiras do tos Econômicos) 
Tesouro do Estado da Paraiba -- LFrPB, cujos re- . . . 
cursos serão destinados à rolagem de 100% (cem por-·-.. - Destgno o Senador Carlos Bezen:a paza profenr o refendo 

cento) de sua dívida moblliária, venável no segundo pare<:~ SR. CARLOS BEZERRA (PMDB _ MT. Para proferir 
semestre de 1995. o 

00 

) S ~-'d B Central do B il caminh 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Govemo do Estado da Paraíba. nos termos da 

Resolnçãon•u, de 1994,doSeando Federal, a elevar temporaria
mente o limite de endividamento previsto no art. 27 da mesma Re
solução, para emitir Lettas Financeiras do Tesouro do Estado da 
Paraíba- LFrPB, cujos--recursos seDio destinados à rolagem. de 
100% (cem por cento) de sua dívida mobi!iária, venável no se
gundo semestre de 1995. , . 

Art. 2" A emissão autorizada se dará nas seguintes condi~ 
a) quantidade: a ser definida na dala de resgate dos tiiUlos 

a serem substituídos; 
b) modatidade: nominativa-trnnsferive~ 
c) rendimento: ignal ao das Lettas Financeitas do Tesouro -

LFT, criadas pelo Decreto-Lein°2376, de25 de novembro de 1987; 
d) prazo: até cinco anos; - - ---
e) valor nominal: R$ 1,00 (um real); 
f) características dos tÍtulos a serem substituídos: 

Título Venámento Quantidade 
591826 15-7-95 342.415.082 
591826 15-8-95 °495.400506 
Total 837.815588 

g) previsão de colocação e venámento dos títulos a se
rem emitidos: 
Colo<2ção Vencimento Título Data-Base 
17-7-95 15-7-2000 591825 . 17-7-95 
15-8-95 15-S-2000 591827 '15-8-95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n• 565, de 20 de seli:mbro de 1979, do Banco 
Cential do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis n• 5.121, de 27 dO janeiro 
de 1989. e n• 6.032. de 23 de março de 1995. 

parecer. - r . .- J,.Ç,:W ente. o anco ras en a a 
esta Casa, através do Oficio S n• 29/95 (PRESI-95/1235, na ori
gem), parecer relativo ao pedido de emissão de Lettas Fmanceitas 
do Tesouro do Estado· do Mato Gl:osso - LFTE-MT, dependente 
de antorização desta Casa, cujos = deveri!o ser destinados ao 
giro da Dívida Mobiliárla-do Estado, vencível no 2" semestre de 1995. 

_ A solicitação em epígrafe foi eXamiDada pelo Banco Cen-
tral do BI3Sil (Parecer DEDIP/DIARE-95/403) ã luz da ResoluçãQ 
n•ll, <ie31-l-94,apreselllaUdo as seguintes condiçõe~ 

a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos títulos 
a serem substib.Iídos mediante aplicação da J;menda Constitucio
nal n• 3, deduzida a pan:ela a ser definida pelo Senade Federal; 

b) modalidade: noiiiÍDativa-transferlvel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

- LFT, criadas pelo Decreto-Lein°2376, de 25-ll.S7; 
d) prazo: até 5 anos; 
e) valor nominal: R$ I ,00 
f) caraderíslicas dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
640365 01-08-95 251.238 
640456 01-08-95 266.153.751 
640546 Oi-08-95 87394.146 
640638 01-08-95 28.363.039 
640729 01-08-95 5.545.961 
640365 15-08-95 1.576.772 
640456 15-08-95 1.917.098.095 
640545 15-08-95 561.075.440 
640637 15-08-95 160.020382 
640729 15-08-95 47.858.818 
640365 01-09-95 189.040 
640457 01-09-95 2:237.102.801 
640639 01-09-95 232.053.408 
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TítUlo 
640365 
640457 
640548 
640638 
640730 
640364 
640457 
640548 
640637 
640729 
640821 
640365 
640456 
640548 
640730 

Vencimento 
01·!1·95 
01-11·95 
01=11·95 
01·11·95 
01-.ll-95 
15-!1-95 
15·11·95 
15-11-95 
15-11-95 
15·11·95 
15·!1·95 
01-12·95 
01-12-95 
01·12·95 
01·12-95-

Quantidade O Estado de Mato GroSso~ -ao conb:ário de outros E:.>tados., 
. 198.924 não teve acesso ao mecanísmo de substituição dos tímlos c.s!.adu.llS 

251.238 por Letras do Banco Central- LBC, por não ter viabilizado as ga. 
266.153.751 rantias_ exigidas pela Resolução n° 2..081, de 29-6-94, do Conselho 

87.394.146 -Monetário-Nacional- C1vfl".l. Diante da saturação do mCIC3.Clo ~ 
- ---- 28.363.042 títulos estaduais e municipais, a utilização de qualquer dis.?Onibili· 

1.997.848 dade da receita do Estado para amortização dessadlvkla contri!Y,ü-
1.576~712 l'Íêt para superação das dificuldades_ observadas nesse mercado. 

1.917.098.095 - bem como para o equihôrio das fmanças estaduais. 
561..075.440 O Banco Central do Brasil, após a análise dos limites e da. 
160.020.385 situação atual de endividamento externo e interno do Estado, 

11.839.940 acrescida da operação proposta e da apuração do percenrual dispo-
1.338.446 nível pam. resgate dessa dívida. em cumprimento ao disposto no 

189.040 an. 27 ela Resolução n• li, de 1994. elo Senado Federal. verificou que 
2.237.102.801 o Estado de Mato Grosso !lão possui margem de resgate e in&cou. 

232.053.408 por conseguinte, o percentual de 100.00% (cem por cento) para rola-
11.051.336.167 gem de sua dívida mobiliária venCíVel no2°semesirede 1995. 

g) previsão de colocação e vencimento dos títuloS a se- O pedido encontra-se devidamente instruído com toda a d~ 
rem emitidos: "'Cllmentação exigida peloS arts. 13 e 15 da Resolução n° 11/94, do 
Colocação; Vencimento Título Data .. base Senado Federal. 
0!.08.95 OI.O&.I996 640366 01.08.95 Manifesto-me portanto favorável ao acolhimento do pedido 
0!.08.95 . 0!.1 !.1996 640.458 0!.08.95 elo Senhor Governador elo Estado de Mato Gmsso contido o o Qfi. 
01.()8.95 01.02:!997 640550 01.08.95 cio "S" n• 29/95, no sentido da emissão de LFfMf destinadas à 
01-08.95 01.05.i997 640.639- 01.08.95 rolagem da dívida mobiliáriã. do Estado, vencível no 2° semestre 
0!.08.95 01.08.1997 640.731 01.08.95 de 1995, oostermos do seguinte: 
15.08.95 15.08.1996 640366 15.08.95 PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 69, DE 1994 
15.08.95 15.!1.1996 640.458 15.08.95 
15.08.95 15.02.1997 640550 15.08.95 
15.08.95 15.05:1997 640.639 15.08.9Õ 
15.08.95 15.08.1997 640.731 15.08.95'-
0!.09.95 0!.09.1996 640366 ---.01:09.95 
01.09.95 01.12.1996 640.457 . 0!.09.95 
0!.09.95 0!.03.1997 --640547 0!.09.95 
0!.09.95 01.06.1997 640.639 01~09.95 
0!.09.95 01.09.1997 640.731 01.09.95 
0!.1!.95 0!.11.1996 640366 01.1!.95 
0!.11.95 Ol.D2.1997 640.458 - 0!.11.95 
01.!1.95 01.05.1997 640547 0!.11.95 
01.!1.95 01.08.1997 640.639 01.!1.95 
0!.!1.95 0!.1!.1997 640.731 -01.11.95 
16.1!.95 15.1!.1996 ó4o365 15.11.95 
16.1!.95 . 15.02.1997 640.457 15.11.95 
16.!1.95 15.05.1997 640546 15J.1.95 
16.1!.95 15.08.1997 640.638 15.11.95 
16.1 L95 15 • .ll.1997 640.73o 15.u.95 
0!.12.95 01.12.1996 640366 OJ.l2.95 
0!.12.95 0!.03.1997 640.456 0!.12.95 
0!.12.95 01.06.1997 640548 01.).2.95. 
0!.12.95 01.09.1997- 640.640 0!.!2.95 
0!.12.95 OI.U.f997 640.731 0!.12.95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n• 565, de 20.9. 79, do Banco Cenlial elo BillSil; 

i)..,utorização legislativa: Lei n• 4.660, de 7-2-84; ~
tos n• 1.658, de S..ll-85; n• 1.660, de 8-!1-85; n• 1.605, de 19-6-
89; e n•12. de 24-3·95. 

Autoriza a emissão de Letras Financeiras cio 
Tesouro do Estado de Mato Grosso- LFTMT desti
nadas à rol:igem de 100% (cem por cento) da dhida 
mobiliária do Estado, vencível no 2° semestre ~ 1~_?-

0 Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado de Mato Grosso autorizado, nos termos 

da Resolução n° 11/94, a emitir Letras Fmanceüas do TesoUro do 
Estado de Mato Grosso- LFT.MT, destinadas a rolagem. de 100% 
(cem por cento) de sua dívida mobiliária vencível no segun~o se
mestre de 1995. 

Art zoA emissão? ora autorizada. deverá se realizar sob ~s 
seguintes condições: - · 

a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos tltu!oS 
a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6°, dõ ari. 15. da 
Resolução n• 11/94; 

b) modalidade: nominativa-transferivCI; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

- LFT, criadas poJo Decreto-Lei n• 2376, de 25-11·87; 
d) prazo: .>\é 5 anos; 
e) valor nominal: R$1,00 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Titulo Vencimento · Quantidade 
640365 1°·8·95 - 251.238 
640456 1•-S-95 -266.153.751 
640456 .1•·8-95 87.394.146 
64()538 1·-8·95 --28.363.039 
64o729 1°·8·95 5.546.961 
640365 15-8-95 ''1.576:772 
640456 15-8-95 917.098.00...5 
640545 15·8-95 56!.075.440 
640637 15-8~5 li56.02Õ.382 
640729 15-8·95 47.853.818 
640365 1°-9-95 189.040 

A dívida mobiliária do_Estado e repre_seiitada-em .termos 
quantitativos, por 130.893.!03.036Letras Financeirni elo Tesouro 
do Estado elo Mato Grosso- LFIE·MT, que em 31-3-95, somava 
R$!02A milhões, com apenas 8% do total fmanciado no over
night. Após efetivada a emissão sob exame, o perfil dessa dívida 
passa dos atuais 66,41% e 33.59% vencíveis, respectivamente. em 
1995 e 1996, para 68,08% e 31,92% vencíveis, respêGtj.v_aio.ente, 

. 640457 1°"9"95 :?37.102.801 
64063S 1•"9-95 232.053.408 

em 1996 e 1997. 640065 1°-11·95 198.924 
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Título 
640457 
640548 
640538 
640730 
640364 
640457 
640548 
640637 
640729 
640821 
640365 
640456 
640548 
640730 

Vencimento 
1°-l 1-95 
1°-11-95 
1•-u-95 
1°-l 1-95 
15-11-95 
15-U-95 
15-11-95 
15-11-95 
15-ll-95 
15-ll-95 
1°-12-95 

- 1°,!2-95 
! 0 -12-95 
1°-12-95 

Quantidade 
251.238 

266.153.751 
87.394.146 
28.363.042 
.. 297.848 
1.576.772 

-- ÜU.098.095 
- 561.075.440 

160.020385 
11.839.940 

1338.446 
189.040 

237.102.801 
232053.408 

11.051.336.167 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se-

rem emitidos: · 
Colocação Vencimento Título Data ... Base 
01-08-95 01-08-1996 64Ü366 - 01-08-95 
01-08-95 01-11-1996 640.458 01-08-95 
01-08-95 01-02-1977 640550 01-08-95 
01-08-95 0!-05'1997 640.639 '01-08-95 
01-08-95 01-08-1997 64Ü.731 01-08-95 
15-08-95 15-08-1996 640366 15-08-95 
15-08-95 15-11-1996 640 458 15-08-95 
15-08-95 !5-02.1997 640550 1S.OS:95 
15-08-95 15-05-1997 640.639- 15-08-95 
15-08-95 15-08-1997 640.731 15-08-95 
01-09-95 01-09-1996 640366 01-09-95'' 
01-09-95 01-12-1996 640.457 01-09-95 
01-09-95 01-03-1997 640547 Ó1-09-95 
01-09-95 01-06-1997 640.639 01-09-95 
01-09-95 01-09-1997 640.731 01-09-95 
01-II-95 01-11-1996 640366 -- ----01-U-95 
01-11-95 01-02-1997 640.458 01-II-95 
01-11-95 01-05-1997 640547 01-11-95 
01-11-95 01-08-1997 640.639 01-11-95-
01-11-95 01-11-1997 640.731 01-11-95 
16-11-95 15-H-1996 640365 15-11-95 
16-ll-95 15-02-1997 64o.457 15-11-95 
16-11-95 15-05-1997 640546 15-11-95 
16-11-95 15-08-1997 640.638 l.S,.J1,95 
16-11-95 15-11-1997 640.730 15-11-95 
01-12-95 01-12-1996 640366 01-12_-95 
01-12-95 01-03-1997 640.456 -01-12.95 
01-12-95 01-06-1997 640548 01-12-95 
01-12-95 01-09-1997 6.40.640 -01-12.95 
01-12-95 01-12-1997 640.731 01-12-95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicaS. nos ter
mos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco Centtal do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n• 4.660, de 7-2-84; Decre
tos n•s !.658, de 8-11-85; n• !.660, de 8-11-85; n• 1.605,de 19-6-
89; e n• 72, de 24-3-95 

Art. 3° A presente autorizaão deverá ser exercida no prazo 
máximo de 270 (duzeDlos e sete!lla) dias, contados da data de pu
blicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor Da data de sua publi
cação. 

SR.. PRESIDENTE (José Samey)- O parecer é favOiáveL 
Completada a instrução da matéria. pasSa-se à sua imediata 

apreciação. · 
Em discussão o projeto. (Pansa) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penmineccl' sen

tados.(Pausa.) 
Aprovado. 

_ O projelO_ vai à ComissãO Diretora para a redação fmal . 
(Pausa.) · 

Sobre a mesa. parecer da Conússão Di:retora oferecendo a 
red.ação fmal, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Se
nador Antonio Carlos Valadares. 

É lido o seguinte: 

PARECER N' 384, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação 6nal do Projeto de Resolução n° 69, 
de 1995. 

A Comissão Diretora apre,senta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 69, de 1995, que autoriza a emissão~ Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso - LFTMT desti
nados à rolagem -de 100% (cem por cento) da dívida mobiliária do 
Estado, vencível no segundo semestre de 1995. 

Sala de Reuniões da eoDllssão, 8 de junho de 1995. --JOsé 
Samey, Presidente.- Júlio Campos, Relator- Antonio Carlos 

- Valadares- Renan Calheiros. 

ANEXO AO PARECER N"384,DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprOvou. e eu, Presi--
dente, nos termos do a.rt. 48, item 28. do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ,DE 1995 

Autoriza a emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Mato Grosso- LMTMT desti
nados à rolagem de 100% (cem por oento) da dívida 
mobiliáría do Estado, vencível no segundo semestre 
de199S. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 1 o É o Estado de Mato Grosso autorizado, nos termos 

da Resolução n• 11. de 1994, do Senado Federal, a emitir LettàS 
Fmanceiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso- LFfMf. des
tinadas a rolagem de 100% (cem por cento) de sua dívida mobiliá
ria vencível no segundo semestre de 1995. 

Art. zo A emissão autorizada deverá se realizar sob as se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos tínl!os 
a_ serem substiruídos, arua.Jiza.dos nos termos do a.rt. 15, § 6°. da 
Resolução n• 11, de 1994, do Seuado Fedenll; · 

b) mobilidade: nominativa-transferível~ 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro -

LFT,criadaspelo I:Jecreto.Lein°2376, de25 de novembro de 1987; 
d) prazo: até cinco_ anos; 
e)valornominal: R$ 1,00 (umreai); 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
640.365 01-08-95 251.238 
640.456 01-08-95 266..153.751 
640.546 01-08-95 87.394.146 
640.638 01-08-95 28.363.039 
640.729 0!-08-95 5.545.961 
640.365 15-08-95 1576.772 
640.456 15-08-95 1.917.098.095 
640.545 15-08-95 561.075.440 
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Título 
640.637 
640.729 
640.365 
640.457 
640.639 
640.365 
640.457 
640.548 
640.638 
640.730 
640.364 
640.457 
640.548 
640.637 
640.729 
640.821 
640.365 
640:456 
640.548 
640.730 

Vencimento 
15-08-95 
15.()8-95 
01'09-95 
01-09-95 
01-09-95 

- - 01-11-95 
01-11-95 
01-11-95 
01-11-95 
01-11-95 
15-11-95 
15-11-95 
15-11-95 
15-II-95 
15-II-95' 
_15-11-95 
01-11-95 
01·11-95 
01-12-95 
01-12-95 
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Quantidade Art. 3° A autorização deverá ser exercida _no prazo máximo 
~-----160.020.3.82- de duzentoS e seteD.ca dias. contados da data de publicação desta 

-- 47.858.818 Resolução. 
__ 189.040 Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

2.237.102.801 cação. 
232.053.408 O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o projeto 

198..924 e estando a matéria em regime de urgência. passa-se à imedíata 
251.238 aPre<:iação da redação imal. 

266.153.751 Em discussão a redação ima!. (Pausa) 
87.394.146 Não havendo quem peçã a palavza. encerro a discussão. 
28.363.042 Em votação. - - -

L997.848_ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
1.576.772- tados.(Pausa.) 

_ 1.917.098.095 Aprovado. 
561.075.440 O projeto ir.\ à pro-• .mlgaçã6. -
160.020.385 - . 

II.S39.940 O SR. PRESIDE~ (José Sarney) -Item 4. 

1.338.446 OFICIO l'f S/30. DE 1995 
- 189.040 (Em regime de urgência. nos termos 

.·2.237.102.801 do art. 336. b, do Regimento Interno) 
-- 232.053.408 Oficio n• S/30, de 1995, através do qual o Banco 

11.051.336.167 CentrnJ encanrlDha solicitação do Governo do Estado da 
g) prerlsão de colocação e vencimento dos títulos a se- Bahia para que possa emitir Letras Financeiras do Te-

rem emitidos: souro do Estado da Bahia- LFTBA. cujos recursos se-
Colocação Vencimento Título Data-Base rão-destioados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, 
01.08.95 01.08.1996 640.366 · 01.08.95 vencível no 2• semestre de 1995. -
01.08.95 01.11.1996 640.458 01.0895 (Dependendo de parecer da Comissão de Assun-
01.08.95 01.02.1997 o40.S50 01.0895 tos Econômieos) 
01.08.95 01.05.1997 640.639 0!.08.9!í.• Nos letmOS do art. 140, alínea a. do RegimenlO ln<emo, de· 
01.0&.95 01.08.1997 640.731 01.08.95 signo o Senador Waldeck Omelas para proferir parecer em no!IIe 
15.08.95 15.08.1996 640.366 1$.0895 da Comissão de Assuntos Econômicos. 
15.08.95 15.1!.1996 6il0.458 15.0895 O SR. WALDECK ORNELAS (PFL- BA. Para emitir 
15.08.95 15.02.1997 640.550 - - 15.08.95 parecer.)- Sr. Presidenre, SI's e Srs. Senadores. 
15.08.95 15.Ó5.1997 640.639 - 15:08.95 
15.08.95 15.0'8.1997 640.731 . -15.08.95 I-Rdatório 

01.09.95 01.09.1996 640.366 · -- - 01.0995 O Presíden!e do Banco Ceirtr.ii do Brasil encanriDha a esta 
01.09.95 01.12.1996 640.457 01.0995 Casa. mediante o Oficio "S" n• 30, de 1995 (Oficio PRES!-
01.09.95 01.03.1997 640547 Q!.09.95 95/1236, de 30 de maio~ 1995, na origem), pedido de auloriza-
01.09.95 0!.06.!997 640.639 01.09.95 ção do Governo do Estado da Bahia pare que possa emitir Leuas 
01.09.95 O!.O!Í.!997 640.731 Oi.09.95 - Flnanceirns do Tesouro do Estado- LFTBA. cujos recursos servi: 
01.1!.95 _ OI.!U99ó 640.366 · - ói.ü95 riiO ao giro de 100% (cem porcento) da dívida mobiliária do Esta-
01.11.95 01.02.1997 640.458 01.1195 do vencível noz· semestre de 1995. 
01.11.95 01.05.!997. 640 541 01.11.95 Encontra-se o pleilo ínsttuído nos 1erioos da Resolução n• 
01.11.95 01.08.1997 640.639 - 01.11.95 11, de 1994, do Senado Federal. que "dispõe sobre limites globais 
01.11.95 01.11.1997 640.731 -OÚ1.95 e condições para as operações de crédito inremo e exremo dosEs-
1 6.11.95 15.11.1996 640.365 15.1195 lados. do Dísttílo Federal, doo Municípios e suas autaxquias", entre as 
16.11.95 15:02.1997 640.457 15.1195 quais se inchti o lançamento de titules da dívida mobi!iária pública. 
16.11.95 15.05.1997 640546 15.1!95 
16.11.95 15.08.1997 640.638 15.11.95 
16.11.95 15.1!.1991- 640.730 15.1!.95 
01.12.95 01.12.1996 640366 01.12.95 
01.12.95 01.03.1997 640.456 01.1295 
01.12.95 01.06.1997 640548 01.12.95 . 
01.12.95 01.09.1997 640.640 01.1295 
01.12.95 01.12.1997 640.731 01.12.95 

h) forma de colocação: através de ofertas ptíblicas,. nos ter
mos da Resolução n• 565, de 20 de selembro dcl!979,do Banco 
Central do Brasil; 

j) autorização legislativa: Lei n° 4.660. de 7 fevereirO de 
1984; Decretos n• 1.658, de 8 de novembro de 1985; n• 1.660, de 
8 de novembro de 1985; n• 1.605. de'i9 de junho de 1989, e n•72. 
de 24 de março de 1995. · - · 

ll -Voto do Relator 

O Oficio ''S" D0 30, de 1995. anexa o Parecer DEDIP/DIA
RE-95/405, de 9 de maio de-199$, QQ_Qlefe do Departamento da 
Dívida Pública do Banco Central do B=il, segundo o qual a ope
ração pretendida atende às exigências de limites estabelecidas nos 
arts. 3° e 4°daResolução D.0 11, de 1994. 

Infor.ma o referido parecer que a dívida mobiliária do Esta
do atingiu, em 31-1-95, o montante de R$391.287 .015.29 (trezen
tos e noventa e um milhões, duzentos e oitenta e sete mil. quinze 
reais e vinte e nove centavos), representada, em termos quantitati
vos. por2.620.934.487.!91 (dois trilhões, seiscentos e vin!e bilhõ
es, novecentos e trinta e quatto milhões, quatrocemoS e oitenta e 
sete mil e cento e nov~nta e uma) Letras Financeiras dQ Tesouro 
do Estado da Bahia- LÍ'TBA. 

A emissão pretendida realizar·se-á nas seguintes condições: 
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a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos títulos PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 70,riE 1995 
a ~erem substituídos, em correspondência Com o percentual de Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emi .. 
100% (cem por cento) da dívida mobiliária do EsEado_ vencível no tir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do 
zo semestre de 1995; Tesouro do Estado - LFTBA, destinadas ao giro de 

b) modalidade: nominativa-transferível; 100,00% (cem por cento) da dívida mobRiária doEs-
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro tado vencível no zo semestre de 1995. 

- LFT. criadas pelo Decreto-Lei D.0 2376, de 25-11-87; O Senado Federal resolve: 
d) prazo: 3 (três) anos; .Art. 1° Fica o Governo do Estado da Bahia autorizado, nos 
~)valor nominal: R$1,00 (um real); termos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir 
f) características dos títulos a serem substituídos: Letras Fmancei:Ias do Tesouro do Estado da Bahia- LFI'BA desti-

Tit~.,; 1·::> Vencimento Quantidade n.a.das ao giro de 100,00% (cem por -cento) da divida mobiliária do 
55!095 15-07-95 76,244.198.092 Estado vencível no 2" semeslre de 1995. 
55<093 15-08-95 69593.407.875 Art. 2• A emissão realizar-so-á nas seguintes condições: 
55i095 15-09-95 31.623399329 _ a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos titulos 
55!095 15-10-95 162.693.!)67 336 a serem substituidos, em cozrepondência com o percentual de 
551094 15 11-95 102..701.714.729 100,00% (cem por cento) da dívida mobi!iária do Estado vencível 
551095 15-12-95 110.210.101.758 no2•semestrede 1995; 
TOTAL 553.065889.119. b) modaüdade: igual ao das letras Financeiras <lo TesóUro 

· g) previsão de colocação e vencimento d~ títulos a se- - LFf, criadas pelo-Decreto-Lei n°2.376. de 25-11-87; 
r-:n emitidos: c) rendimentos: igual ao das Letras Fmanceiras do Teseu-
Colocação Vencimento Título Data-Base ro- LFr, criadas pelo Decreto-Lei D0 2.376, de 25-11-87 
17-07-95 15-07-1998 551094 17-07-95 d) prazo: 3 (três) anos; 
15-08-95 15-08-1998 551096 15-08-95 e) valor nominal: R$1,00 (um real); 
15-09-95 15-09-1998 551096 _15,09-95 _ _ -f) características dos títulos a serem substituídos: 
16-l0-95 15-10-1998 551095 16-10-95 Titulo Vencimento -- · · Qllantidade 
16-1!-95 15-11-1998 551095 16-11-95 551095 15-07-95 76.244.198.092 
15-12-95 15-12-1998 551096 15.12-95 551093 _15-08-95 69593.407.875 

õ) fonna de colo<ação: medianr. ofertas públicas. nos ter- 551095 15-09-95 31.623.399329 
Ir.$ da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco Central do Brasil; 551095 15-10-95 162.693.067336 

i) autorização legislativa: Leis n•s 4.828, de 17-2-89; é'' 551094 15-II-95 102.701.714.729 
6.678. de 25-10-94. 551095 15-12-95 11Q.210.101.758 

O on. 27 da Resolução n• 11, de 1994, fua o limite de li% TOTAL 553.065.889.119 
( Vl?ZC por cento) da Receita Uquida Real como valor máximo a g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se-
s:!r Je~;oociido com o ''pagamento de amortizações, juros e demais n:m emitidos: 
ecc;;;.r$os da dívida externa contratada alé 30-9-91. do refinancia-_ Colocação Vencimento Titulo Data-Base 
me"tode dívidasjuntoaoFundodeGatantiaporTempodeServi- 17-07-95 15-07-1998 551094 17-7-95 
ço- FGTS, e das dívidas resultantes das renegociações realizadas 15-08-95 15-08-1998 ,551096 15-8-95 
coOl base na Lei n• 7.976, de 27-12-89, no art. 58 da Lei n• 8.212, 15-09-95 15-09-Í998 551096 15-9-95 
de 24-7-91, na Lein• 8.620, de 5-1-93, ena Lei n•8.727, de 5-11- 16-10-95 15-10-1998 551095 16-10-95 
93. ~esta ordem", ficando destinac[a ao resgate de dívida mobiliá- 16-11-95 15-11-1998 551095 16-11-95 
rio não passível de rolagém a evODlual diferenÇa existeD!e enlre 15-12-95 15-12-1998 551096 15-12-95 
aq'..· :<!le lÍIT'Jte e o somatório dos pagamentos aCiiriã. especificados. h) rorma de colocação: mediante ofertas públicas, nos ter-

Com base nessa detenniDação, o Banco Central do Brasil mos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Baneo Central do Brasil; 
ap~ em 1,79% (um inteiro e nove cen:tésimos porcento) o per- i) autorização legislativa: Leis n°S 4.828, de 17-2-89. e 
cen.rual que deve ser resgatado da divida mobiliária do Estado a 6.678, de 25-10-94. 
ve::c..:::.r no 2° semestre de 1995, restando, po~to. para rolagem. 0 Art. 3o A presente autorização deverá ser excluída no prazo 
pe:-:-::::nwal de 98,21% (noventa e oito inteiros e vinte euin centési- máximo de 270 {duzentoS-e Setenta) dias a contar de sua publicação. 
n!:;:: por cento) dessa mesma dívida. Art. 4oEsta Resolução entra em vigor na da1a de sua publicação. 

o Parecer DEDIP/DIARE-95/405 alena, porém, jlaia 0 fato O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O parecer é favorável 
dr, que '' ... conf0m1e -informações encaminhadas pela Secretaria do e COIJ.CluipelaapreseotaçãodoProjeto de Resolução doSenadon°70. 
TQÇ!lro Nacional- S1N o Estado possuía. em 6-3-95, um resí- Completada a instrução da matéria. passa-se à sua imediata 
d~v relativo à renegociação realizada com base na Lei n° apreciação. 
8.727/93, no montante de R$73.224.293,12 (setenta e três mi- Emdiscussãooprojeto.(Pansa:r 

Não havendo que:ID nPL",. a palavra, encerro a discussãO. 
lbf:~. duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e três r--r-Em votação. 
reais e doze centavos). Considerando que, prioritariamente. o Os Srs. Senadores que 0 aprovam queitam permanecer sen-
Este.do deve aplicar a diferença entre a margem de pagamento e tados.(Pausa.) 
o valor devido da prestação Diensal, no pagamento de resíduos Aprovado. . 
acumulados. entendemos que haverá necessidade de rolagem de O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fmal 
WO% da divida mobiliária''. (Pausa.) 

Tendo em vista o exposto, manifesto~me favoravelmente a Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
q'J~ se mJtorize 0 Governo do Estado da Bahia a rolar 100% (cem redação fmal, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exexcício, Se
po:- cento) da dívida mobili.ári3. do Estado a vencer no ~gU.ndo se- nador Antonio Carlos V aladares. 
;:nestre de 1995, nos termos do seguinte É lido o seguinte: 
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PARECERN'38S,DE 1995 
(Da Comissão Diretorn) 

Redação.final do Projeto de Resolução n° 70, 
de199~ ~ 

A Comissão Diretora apresenta a redação ímal do Projeto 
de Resolução n° 70, de 1995, que autoriza. o Governo dO Estãdo da 
Bahia a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado- LFTBA, destinadas ao giro de 100% (cem 
por cento) da dívida mobiliária do Estado, vencível no segundo se
mestre de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de junho de 1995.- José 
Sarney, Presidente- Antonio Carlos Valadares, Relator- Re
nan Calheiros- Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N'~385~, DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do art. 48? item 28, do Regimento Interno, prooiulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N' ,DEI995 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emi· 
tir, medlante ofertas púbtieas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado da Bahia- UTBA, destinadas ao 
giro de 100% (cem por cento) da dívida mobüiária 
do_ Estado, veoável no segundo semestre de 1995. 

O Semdo Federal resolve: 
Art. 1° É o Govemo do Estado da Bahia autorizado, nos ter

mos da Resolução n° ll,de 1994,do Senado Federal, a em.itirLe-..... 
tras Fmanceir.>s do Tesouro do Estado da Bahia- LFfBA destian
das ao giro de 100% (cem por cento) da dívida mobiliária do Esta
do vencível no segundo semestre de 1995. 

Art. 2° A emissão realizar-se- á nas seguintes-condições: 
a) quantida.dé: a ser defmida na data de resgate dos títulos 

a serem substituídos, em COITespondência com o pE:rcent.ual de 
100% (cem por cento) da dívida mobiliária do Estado vencível no 
segundo semestre de 1995; ~ ~ 

b) modalidade: nominativa-txansfe.D.vel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Fmanc::eíras do Tesooro -

LFf, criadas pelo Decreto-Wn'2.376, de2Sde !l"Yeml:ro de 1987; 
d) prazo: três anos;· 
e) valor nomina~ R$1,00 (um real); 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
551095 15-7-95 76.244.198.092 

- i) autorização legislativa: Leis n°s 4.828, de 17 de feverei-
~ro de 1989, e 6.678, de 25 de outubro de 1994. ~ ~ 

Art. 3o A autorização deverá. ser exetcida no prazo máximo 
de duzentos e sete~ dias a contar da ~ de publicação desta Re
solução. 

Art. 4° Esta Resolução entra ei:n vigor na data de sua publi-
cação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata 
apreeiação da redação ímal. 

Em discussão a redação ímal. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encezro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirnm. permanecer sen-

tados.(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à promulgação.~ 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Antes de começar

mos a apreciação do item 5, a Presidência pede aos Srs. oradores 
inScritos nesta sesSão que adiem seus prommciamentos para a ses
são extraordinária que, em seguida, convocará, a Íliil de manter
mos o quonim ora -existente no plenário. Assim. encernuíamos 
esta sessão, após a votação do item 5, abriríamos a sessão extraor
dinária, votarlamos as matérias e os oradOres continuariam inscri
tos e fariam seus pronunciamentos. 

Se a Casa coo.corda., esse sexá o procedimento da Mesa. 

ItemS: 

OFÍCIO N' S/33, DE 1995 
(Em reg:iine de ur.gência, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Oficio n• S/33, de 1995, a!Iavés do qual o Presi
dente do Banco Cential solicita a retificação da Resolu
ção,. 94, de 1994. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun· 
tos Econôm.icos) 

Designo, como Relator, o Dobre Senador Gilberto Mimnda. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pam. profe. 

tfr parecer) Sr. Presidente, s,., Senadores, o Presidente do Bancô 
Central do Brasil encaminha ao Senado Federal, oficio PRESI -
95/1231, de 30 &i maio &iJ995, com o pedído&i retif"JCação do item 
g, do art. 2' da Resolução 94, de 27.12.94, porintemtédio da qual a 
Prefeinira Municipal de São Paulo foi autorizada a efetuar a rolagem 
da sua dívida mobiliária vinculada )lO primeiro semestre de !995. 

551093 15-8-95 69593.407.815 
551095 15-9-95 31.623.399329 

~O~-~.- A retificação solicitada pauta-se tão-somente na alteração 
da data base da oolocação dos títulos, de 31.06.95 para 31.05.95, 

551095 15-10-95 ~162.693.067336 
551094 15-11-95 102.701.714.729 
551095 15-12-95 110.210.101.758 
Total 553.065.889.119 

g) previsão de colocação e vencimento aos títulos a se
rem emitidos: 
Colocação Vencimento Título Data-Base 
17-7-95 15-7-1998 551094 _).1·1-95 
15-8-95 15-B-1998 551096 1s:s.95 
15-9-95 15-9·1998 551096 - 15-9-95 
16-10-95 15-10-1998 551095 16-10-95 
16-11-95 15-11-1998 551095 16-11-95 
15-12-95 15-12-1998 551096 ~ 15-12-95 

h) forma de colocação: mediante ofertas públicas. nos ter
mos da Resolução n' 565, de 20 de Setembro de 1979,_dq Banco 
Central do Brasil; 

na forma do seguiirt.e: - -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' , DE 1995 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo 
a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Município de São Paulo -
LFTL-M·SP, destinadas ao giro de sua dívida mobi
li~ vencível no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Fede,al resolve: ~ 
Art. 1° - o item g, do art. :z.o da Resolução n,0 94, de 

27.1294, passa a ter a seguinte redação: 
g) previsão de colocação.e vencimento dos títulos a~ 

rem emitidos: 
Coloeação 
02.01.95 
01.02.95 

Vencimento 
02.01.1998 
01.02.1988 

Título 
691096 

69109ô 

Data-base 
02.01.95 
01.02.95 
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Colocação "'le:Jcimcnto Titulo Data-base O Senado Federal resolve: 
01.03.95 01.03.1998 69[096 bLó3.95 Art. 1'0 itemg do art. 2' da Resolução n'94. de 27 de de. 
01.03.95 .. ~-03.1988 691096 01.03:95 zembro de 1994, passa ater a seguinte redação: 
03.04.95 01.04.1998 69!Ó94 03.04.95 _ "g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
02.05.95 01.05.1998 691095 IJ2.05.95 emitidos: 
01.06.95 01.06.1998 691096- 01.06.95 ·colocação · Ve.iu:imento Título Data-Base 
01.06.95 O!.:Y6.1298 ____ 69)006. 01.06.95 2-1-95 2-1-1998 691096 2-1-95 
31.05.95* 31.05.2:000- 695000 01.05:95 1'-2-95 1'·2-1998 691096 1'-2-95 
01.06.95* 01.062000 69500o 9.!.06.95 1"-3-95 1'·3-1998 691096 1'-3-95 
01.06.95* 01.062000 !595000 - .. . ... Jn.06.95 1'-3-95 l'-3-1009 69[096 1'-3-95 

A serem registrados no CETIP, por se tratarem de úinlos 3-4-95 1'-4-1998 691094 3-4-gs 
enritidos para pagamento de precatórios judiciais. 2:5.95. 1'-5-1998 691095 2-5-95 

Art. ?.0 - Esta Resolução entre em vigoi- na- data de sua pu- -1°-6-95 1°-6-1998 691096 1°-6-95 
blicação. 1'-6-95 1°-6-1998 691096 1'-6-95 

É c parecer. Sr. Presidente. . _ __ 31-5-~95(*) 31-5-2000 695000 1 õ-5-95 
O SR. PRES"iDEN'I'Z (Jo;é Samey)- Ahtes de anunciara 1'-6~95(*) 1'-6'2"000 . 695000 1'-6-95 

discussão do parecer, eu pediria aos Srs.Senãdores que se e;ncon- · 1°-6-95(*) 1°-6-2000 695®. 1°-6-95 
tram na Casa, em seus gabinetes ou nas comissões para-que tom- ("') A serem registradas no CETIP. por se tratarem de títulos 
pareÇam ao plenário. uma llez que. em seguida, iremos proceder à emitidos para pagamento de precat6rios judiciais." 
votação do nome de autoridades __ q~e dependem de aprovação do Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
~enado FederaL _ _ _ cação. 

Peço aos Srs. Scoadores qile COmpareçam ao Plei::iário. · O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Aprovado o projeto 
O parecer é favoráVel. - e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata 
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua_imediata apreciação da redação fmal. 

apreciação. ___ Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 
Em discussão o projeto. (Pausa.) Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Não haveodo quem peça a palavra, encerro a discussão. Em votação. _ 
Em votação. _ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permariecei:' sen-=-
Os Srs. Senado:u:s que o aprovam queiram petmanecer sen- .. tados.(Pausa.) 

tados.(P.at· .;;a.) •· Aprovado. 
Aprovado. ~~---O projeto irá à promulgação. 
O projeto vai à Comissão Diretora paxa a redaÇão -tuiãl.: 

(Pausa.( 
Sobre a mesa; parecer da C.::missão Dii"etora Õ(~cendo a 

redação fmal. que será li<J,-, pelo Sr. 1° Secretãrio em exercício. Se
nador Antonio Carlos V·~l::.dares. 

É lido o seguinte: 

PARECER N' 386, DE 1995 
(Da Co::nissão Diretora) 

. Re4açãQ final do- Projeto" de~ Resolução n° 71, 
de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação ímal do Projeto 
de ResoluçãCiTI.0 -71, de 1995, que autoriza a Prefeituiã Municipal 
c!c São Paulo . .). ~mitir, através de ofertas públicas, Letras Fman
ceir25 do Tes..::::Jro do Municípío de São Pauló- LFfltd-SP. desti
n?.das ao giro de sua dí.vida :mobiliária. vencíVel nO pômeiro se-
mestre de 1995. -

Sala de Rcuni0cs da Comi;;ão, 8 de junhO-de 1995.- José 
Samcy, Prosiden!i - Jélin Campos, Relator- Antônio Carlos 
V 2bdar.:!S- Rcn ... n Callieiros. 

ANEXO AO PARECER N'386,DE 1995 

Faço s2berque o Senado Fedral aprovoo. e eu.---
--. PreSidente, nos termos do arl 48, item 28, do Regimento In
tt;mo. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' . DE 1995 
~utoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo 

a er..!itir, at!'!lvés de ofertas pú.blicas, Letras Financei
r:iS do Tesouro do Mu,ncípio de São Paulo- LFTM
Si>; rle::;i:iE2.clas ao giro de sua dívida mobil.i;iria, veu
CÍ\'d :u.o primeiro seme:3tre de 1995. 

______ _9 SR. PRESIQENTE (José_ Samey)- Na presen~ -sessão -
terminou o prazo para apresentação de emendas às segUintes matériaS: 

-Projeto de Lei da Câmaran' lll. de 1992 (o'2.805/92. na 
Casa dé origem), que akera o art 51 da Lei n• 8.069. de 13 deju
llio de 1990- Estatuto da Criança e do AdolesceD!e, determ-ina-rido 
recurso de oficio das selttenças êoncessivas de :adc)Ção~ de menor 
brasileiro por est:Iangeiro residente ou domiciliado no exterior; 

c. Projeto de Lei de Câmara n• 75, de 1993 (n• 5.813/90. nà 
Casa de origem)~ que acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei n° 
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a mo~ da conta 
vinro!ada ao FGI'S do apOSentado, na condição Çque especifica; e 

-Projeto de Lei da Câmara n• 57, de 1994 (o• 2579192, na 
Casa de origem). que dispõe sobre o funcionamento dos conselhos 
Federais de Fiscalização Proftssional e sobre ·a com:ção mon~a 
das inlporta.n. .. " cip devidas aos integrantes das respectivas classes e 
dos órgãos regtt(nais. . 

- Os Projetes ~o recebeiam emendas. 

As matérias serão incluídas em Ordem do Dia. oporuma
meiJte. 

-O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Na presente sessão 
termioou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Re
solução n° õJ, de 1995, de autoria do Senador Júlio Campos, que 
dispõe sobre aplicação da Resolução n° 77. de 1992. aos- serVido
res do CEGRAP e PRODASEN. O projeto não recelieu em<ndas. 
A tÕ.atéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à 
Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)., A. Presidência con
voca sessão extraotdinária do Senado Federal a realízar-se às 
16h15min,.com a seguinte 
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ORDEM DO DIA 
-1-

MENSAQEM N" 194; DE !995 
Escolha de Autoridade 

(Incluída em Ordem do Dia riOs ten:i:tos do 
art. 281 do Regimento Inlcino) 

Discussão, em turno õnico, do Parecer_n° 375, de 1995,-da 
ConúSsão -de ConstitUição. Justiça e Cidadania. sobre.a Mensagem 
n° 194. de 1995 (n° 574195, na origem), de 25 de maio último, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Doutor Ari Pargendler, Juiz do Tribunal Re
gional Federal da 4a Região, com sede em Porto Alegre- RS, para 
exercer o cazgo de Ministro do Superior Tribunal de Justíça, na 
vaga reservada a juízes dos Tribunais Regionais Federais, decor
rente da aposentadoria do Ministro Francisco Dias Trindade. 
Aprovado. 

-l-
MENSAGEM N" 199, DE 1995 

Escolha de Autoridade 
(Incluída em Ordem do Dia nos teJ:mos do 

art. 281 do Regimento Interno) 
Discussão. em turno llnico, do Parecer D0 38!, de 1995, da 

Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 199, de 
1995 (n• 597/95,na origem),de l 0 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República sub:nete à deliberação do Senado a esco
lba do Senhor Gustavo Jorge Laboissiêre Loyola para exercer o 
cargo de Presidente do Banco Centta.I do Brasil. Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está enceuada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às J6h/Omin.) 

Ata da 852 Séssão, em 8 de junho de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA- . 
Presidbtcia dos Srs. José Sarney, Júlio Campos, Lúdio Coelho, Gilberto Miranda e Romeu Tuma 

ÀS 16 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS.SENADORES' 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antonio 
Carlos V aladares- Arlindo Porto- Artur da TaVola- Bello Parga.. ~ 
- Benedita da Silva- Beni Vexas- Bernardo Cabr.al- Carlos Be
zerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge -
Darcy Ribeiro - Edison Lobão- Eduaxclo Suplicy - Elcio Alvares 
- Em!lia Fernandes--, Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin- Fer
nando Bezerra - Aaviano Melo - Francelino Pereira - Freitas 
Neto- Gealdo Melo- Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão - Humberto Lucena- Iris Rezende- Jader Baiba
lbo- Jefferson Peres- João Fr:mça- João Rocha- Joel de Ho!
lauda - Joms Pinheiro- Josapbat Marinho- José Agnpino- José 
Roberto Amlda - Jo~ Eduaxclo Dun-a - José Fogaça - José Sar
ney - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar 
Quin<anilba - Levy Dias - Lucidio Portella - Lucio Alcan!arn -
Lúdio Coelho - M3.iina. Silva- Mauro Miianda. - Nabor Junior
Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan ~ _ Osmar Dias -
Pedro Piva - Pedro Simon - Renan Calheiros - Robe1to Freire -
Roberto Requião- Romeu Tuma - Ronaldo CUnha Lima- 5éttlio 
Machado - Teotoni~ Vilela Filho - Valmir Campelo- Vilson 
Kleinubing- W aldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores.. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. ! 0 Secre

tário em exeicício, Senador Antônio Carlos V aladares. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 18S,DE 1995 

ao regime de visitas dos filhos menores, e dá outras 
providências. 

O Conzresso Nacional deaeta: 
Art. 1• O art. !.121 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 

1973. alterado o inciso U _aCrescido-de § 2° e renumerado o pará
giafo único pua § 1°, passa-a vigorar c-om a seguinte redação: 

"Art. 1.121--------·-··---.. -----

II- o acordo relativo à guania dos filhos menores 
e ao regime de visitas COil'lO forma de assistência em be
nef'lcio da prole; 

§ !• ------·---------·-·--·-··--
§ 2° Entende-se por regime de visitas a forma 

pela qual os cônjuges regularão a permanência dos fi
lhos em compa.bhia daquele que não ficar com a sua 
guarda,compreendendo encontros periódicos regular
mente estabelecidQs. repartição das férias escolares e 
dias festivos." --

Art. 2• o inciso VII do art. 888 da Lei n• 5.869m, referida 
nO ãrtigo anterior. ~a_ ter a seSU:IDte ~; 

"Ait. 888. ·---·---·---------.. ----

VII- a guarda e a educação dos filhos, regulado o 
direito de visitas, compieendendo eDcontroS periódicos 
regularmente estabelecidos, bem assim repartição das 
férias escolares e dias festivos. como fotma de assistên
cia eni be_~fico da prole; 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor-na data de sua publicação. 
Art. 4• Revogani'se-as disposições em contrário. 

Justificação 
Altera o art. 1.121 da Lei n• 5.869, de II de ja

neiro de 1973 - Código de Processo Civil, para in· 
cluir, como requisito inWspensá.vd à petição de sepa .. 
ração consensual, o acordo entre os cônjugeS rclativo 

O Projeto de Lei em epfgrafe, que ora submetemos à eleva
da apreciação do Congresso Nacional, te'l' como fmalidade in-
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chür. na lei processual civil o acordo entte os cônjuges relativo ao 
regime de visitas dos f!lbos menores. logo em seguida à disposição 
sobre a guarda dos mesmos, como requisito incfupensável à peti
ção de separação conseDSUal, objeto do Capím!o ill do Titulo ll 
referente aos Procedimentos Especiais de Jurisdição Volunlá:ria
Livro IV do C6digo de Processo CiviL 

T:cua-se de proposta de elevado interesse públíCo-e de gcm
de alcance, porquanto se xefere a menoteS que, a despeito da sepa
ração dos pais e das conseqüências sobre eles recaídas em razão 
desse acontecimento, precisam da ~ça efetiva e estável dos 
dois genitores para que neles se concretizem um desenvolvimento 
biopsicossocia! llDilllal e uma fOIIDação moral adequada. 

Na ausência do dispositivo proposto, a- matéria, muita vez 
mal defmida. tem sido objeto de iDúmexas lides e incidentes pro
cessuais advindos. posteriormente à concretização do procedimen
to, em detrimento dos menores, cujo interesse deve ser prioriudo, 
e, bem assim. em prejuízo do bom andamento do proees~. em 
função dos novos apelos. deoo=ntes da falta de reguilunentação 
on régullunentação inadequada. ou imprecisa. a abai"rowem de pe
tições a Justiça brasileixa.já por demais sobrecarregada. 

A propósito, ma:IÚfestou:..se o renomado jurista Washington 
de Barros Monteiro (in Curso de Direito Civil, vol. 2, São Paulo, 
EWtora Sarai':", 26"ediÇão,l988. pp. 211): ~ 

Vil - a guaroa e a educação dos filhos. regulado o direito 
de visita; 

vm - a illl.erdição 00 a demolição de prédio para resguar
dar a saúde, a segw:ança ou outro interesse público. 

Art. 889. Na aplicação das medidas ellllmeradas no artígo 
antecedente observar-se-á o procedimento estabelecido nos arts. 
801 a803. 

Patágrafo único. Em caso de urgência, o piz poderá autori
zar ou onienar as medídas, sem audiência do requerido. 

Art. 1.121. A petíção. instruída com a certidão de casamen-
to e o COiltrat.o ante nupcial se houver, conterá: 

I- a descrição dos bens do casal e a respectiva partilha; 
n-o acordo relativo à guarda dos ftlhos menores; 
m-o valor da CODlribuição para criar e educar os filllos: 
IV- a pensão alimentícia do marido à mulher, se esta não 

possuir bens suftcienteS para se manter. 
*Vide Código Civil, arts. 315, m. 318.325 e 389. 
*-V !de art. 5°,I, da Constituição Federal de 1988. 
Patágrafo ónico. Se os cônjuges não acordarem sobre a par

tilha dos bens, far-se-á esta, depois de homologada a separação 
consensual. na f= estabelecida ne.te Livro, Ttmlo r. Capímlo IX. 

(À Comissiü; de ConstituiçãO, Justiça e Cidada
nia- duisão terminativa.) 

1'Conquanto omissa a lei adjetiva, será prudente 
ajustar-se o regime de visitas, inclusive de repartição das 
fériaS escolares e dias festivos. Uma reguilunentação 
adequada evitará, provavelmente, litígios~ futuros. a da- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O projeto setá pu-
nos dos menores." blicado e remetido à Comissão competente. 

. . _ ~ Sobre a mesa. coDDmicação que será lida pelo Sr. 1° Secre-
A tese sust:"~ JUStifica a adap"'?"• à proposta apresen-- tãrio em exercício, Senador Antônio Carlos V aladares. 

tada. do art. 888. ""'""' vn. do mesmo diploma legal. correspon- ·~ 
dente a medida provisional constante do Capítulo ll- Dos prece- É lida a segui te: 
dimentos cante lares espeoíf100s, Livro ill- Do Processo Cante lar. 

Em face do exposto, contamos com o endosso dos ilustres 
· Pares no Congresso Nadoual para aprovação do presente Projeto 
deLeL 

Sala das Sessões. 8 de junbo de 1995. - Senador Júlio 
Campos. 

lJzGISLAÇÃO CITADA' 

CÓDIGO íJE PRo"CESSO CIVIL 
LEI N" 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

SEÇÃOXV 
De Outras Medidas Provisionais 

Art. 888. O juiz poderá ordenar ou autorizar, na pendência 
da ação principal ou antes de sua propositurao 

I- obras de consetVação em coisa litigiosa ou judicia.lmenle 
apreendida; 

n-a eottega de bens de uso pessoal do cônpge e dos filhos; 
m -··a posse provisória dos filhos, nos casos de separação 

judicial ou anulação de casamento; 
*Vide art. 39 daLein°6.515, de 26 de dezembro de 1977. 
IV - o afastamento do menor autorizado a contxair casa

meDtO contra a vontade dos pais; 
V - o depósito de menores ou incapazes castigados imode

radamente por seus pais, tutores ou cw:adores, ou por eles induzi
dos â prática de atos contrários à lei ou ã m.ora1.; 

VI - o afastamento tempotário de um dos cônjuges da mo
rada do casal: 

* Vide art. qo, § 1°, da Lei n° 6.515, de 26 de ~bro de 
1m. 

Brasília. 7 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos telDl.OS do § 2° do art.- 'JO do Regimento Interno do Se

nado Federal. comunico a Vossa Excelência que, ·nesta data, desfi
liei-me dos quadros do Partido Überal 

Respeitosamente, Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O expediente lido 
~vai à publicação. 

Sobre a mesa. oficiO que será lido pelo. Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador AntôDio Carlos V aladares. 

É lido o seguinte: 

Of. GLPMDB n° 284195 

Brasília, 8 de junho de 1995 
_Senhor Presídente, 

Tenho a boma de encaminhar a Vossa Excelência os nomes 
dós -senhores Senadores do PMDB que ocupariio as três vagas 
existentes como Titnlares e duas como Suplentes, para integrarem 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
em vigor. 
Titular<s 
Carlos Bezena 
Onofre Quinan 
Casildo Maldaner 

Suplentes 
Flaviano Melo 
Gilvam Borges 

Aproveito o ensejo pa13. renovar a Vossa Excelência votos de 
apreço e considemção.- SeDador Jader Jlarbalbo. Uder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O expediente lido 
vai à publicação. 
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Peço aos Srs. Senadores que ainda não _registzara_m as suas 
presenças que o façam, uma vez que vamos liberar o computador 
para proceder à votação nom.inaL 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passe-se à Ordem 
do Dia. As matérias constantes da Ordem do Dia da presente ses- -
são. de acozdo com o disposto no art. 383, alíneas g e b. do Regi
mento Iotemo, deveião ser apreciadas em sessão pública. proce
dendo-se à votação por esciutínio secreto. 

Item 1. 

Discussão em turno único do Parecer D.0 375, de 
I 995. da Comissão de Constiruição, Justiça e Cidadania. 
sobre a Mensagem u• · 194, de 1995, de 25 de maio últi
mo, pela qual o Seohor Presidente da Repúbliea submete 
à deliberação do Senado a eseolba do Dr. Ari Pargen
dler, Juiz do Tribunal Regional Federnl da 4° Região, 
com sede em Porto Alegre, Rio Gmnde do Su~ paxa 
exercer o cargo de Ministro do SupeliorTribunal de Jus
tiça., na vaga reservada ajuízes dos Tribunais Regionais 
Federais, decorrente da aposellladoria do Ministro F.tan
cisco Dias Trindade. 

Em discussão o pai'eCer. (Pausa.) - . 

PorteDa - Ltício- Alcântara- Lúdio Coelho - Marina Silva - Na
bor Júnior- Ney Suassuna- Osmar DiaS -Pedro Piva- Pedro Si
mon- Renan Calheiro:>- Roberto Requião- Romeu Tuma- Ro
naldo Ctmba Lima- SéiEio Machado- Teotôoio Vllela F"llho
ValmirCampelo- Waldeck Ome!as. 

O SR. PRESIDENTE {lo~ Samey) - Votaram SIM 43 
Srs. Senadores e NÃO 3. 

Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 48. 
O Senado Fedem! aprovou o oome do Dr. Ari Pargendler 

para Ministro do Superior Trit.mal de Justiça. 
A Mesa conumicar.l ao Seohor Presidente da Repúbliea a 

decisão do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-ltem2: 

DisaJSsão, em tumo lÍDÍco, do Parecern°381, de 
1995, da Comissão de ASSII!ltos Econômicos, sobre a 
Mensagemu• 199. de 1995 (n°597/95,naorigem), de ! 0 

do COirellle, pela qual o Seohor Presidente da Repúbliea 
submete ã delibersça9 do Senado a eseoiba do Sr. Gus
tavo Jorge LaOOissiêre Loyola para exercer o cargo de 
Presidente do Banco Central do Brasil 

O SR. .JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a palavra 
paxa diseutir. ~ ~ ~ ~ Em discussão o parecer. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Jo~ Samey) - Conceoo a palavra O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, peço a pa-
ao Senador José Fo_gaça, para diseutir. lavra para discutir. 

O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB-RS. Para diSCUtir.~Sem re- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Co!!ce<Io a palavra 
visão. do orador.)- Sr. Presidente, apenas para dar ao Plenário tes- ao nobre Senador Eduardo Suplicy, paza discutir. 
temuubo da qualificação pessoal. culblral e da consistente forma- , O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Para discutir. Sem 
ção juridica do Dr. Ari Pargendler, indieado pelo Presidente Fer-' revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Nação 
!la!ldo Henrique Cardoso para ocupar uma vaga como Ministro do foi ~. na semana passada, pela coonmicação da subs
Superior Tribunal de Justiça. tiruição do Dr. Pérsio Arida pelo Dr. Gustavo Loyo!a. hoje pela 

Tenho certeza que será mais um dos iritegranies daquela manhã ouvido pela ComissãO de Assuntos EconômiCos. 
instituiçãO que demoilstraci sabedoria, equilíbrio e, sobrerudo, um No ultimo dia 10 de janeiro de 1995, o Presidente do Ban
sólido respeito e defesa da lei federal, que é o papel do Superior co Centrai. Dr. Pérsio Arida, tomou posse, falando algumas pala-
Tribunal de Justiça.- defender a lei federal. vras de grande relevância para a consideração do que aqui estam:;)s 

E creio que com a sua visão, tendo sido um Juiz e Procura- por decidir. . 
dor da Republica no Rio Gm!de do Sul durante a maior parte da Disse S. Ex', a certa aiblra: 
sua vida profxssional. as obras que escreveu, como a que fala da 
supressão de liminareS por JD.edida..provis6Ija, Pe;monstnun que S. 
Exa sempre teve uma visão nacional do conjunto dos problemas do 
País que o qua1Íficam para ocupar eSsa poSição. 

Esse é o testemuoho que t:J:azemos. Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Continua~em discus-
são. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, enceao a discussão. 
Em votação. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem Seus lugareS~ 
V amos proceder à votação pelo sistema eletrônico. 
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.) ~ 

(Pro~de-seàvotaçiio)

VOTAM OS SRS. SENADORES 
Antonio Carlos Magalhães- Antonio Carlos Valadares

Arlindo Porto - Arhlr da Távola - Bello Parga- Belli V eras -
Bernardo Cabral - Carlos Bezena - Carlos Wllsou - Edisou Lo
bão- Eduardo Suplicy - Êlcio Álvares- Emília Femandes - Epi
tácio Cafeteira --Flaviano Melo - Francelino Pereira - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Humberto Lucena -
Jader Bart>alho -Jefferson Peres -João Rocha- Joel de Holiauda 
- Josaphat Ma,inho -José Roberto Ánuda - Jo~ Edu~ Outra 
.-. Jo~ Fogaça - José lgn;!cio Ferreira - J6lio Campos - Lucídio 

''Nossa aru:ação no Banco Central deverá pautar .. 
se, além do dia-a-dia das taxas de juros e do câmbio, 
pela ~pação na criação de um novo regime mone
tário. E sobre álguns desses aspectos que gostaria de 
chamar a atenção dos senbores.11 

Mais adiante, diz: 
".-importa fundamentalmente introduzir dois ele

mentos na configuração legal existente. 
O primeiro é uma mudança no texto constitucio

nill. Nossa Coustiblição, tão pródiga nos deialhes, esque
ceu-se dé fJXaro objetivo maioc, perene, do Banco Cen· 
!tal: :relarpela estabilidade do padriio monetário. Temos, 
agora, com a revisão constirucional, possibilidade de re
:medi.ar essa falha. Devemos também regulamentar o art. 
192 da Co!lSlÍblição. Com o apoio do Congresso, deve
mos evoluir para um_siStema que as$egute mandatos ao 
presidente e aos diretores do Banco Cen11111. fazendo 
com que o imperativo constitucional possa ser imple
mentado Sem descontinuidade administrativa na COJldu
ção do Banco Central..''. 

Sr.. Presidente, passados cinco meses. o Presideme Pérsio 
Arida, que, quando aqui axgufdo em dezembro último, mencionoo 
que seria importante. pam que houvesse estabilidade e razoável 
autonomia do presidente e da diretoria do Banco Central, que seria 
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interessante que fossem designados por quatro anos. e que, inclu.- Assim,. Sr. Presidente, na medida em que gostaríamos de ter 
sive. comentou favoravelmente a importância de possivelmente se visto essa regra institucional cumprida antes da votação, nós do 
assegurar àquele que, em sendo diretor ou presidente do Banco Partido dos Trabalhadores estamos votando contJ:ariamente à de
Central, tivesse o que se convencionou denomjnar um peúodo de signação neste momento. 
quarentena, como ocorre em outros países - que seja de dois anos O SR. PRESIDENIE (José Sai:oey)~ Continua em discussão 
ou um ano, o tempo que o Congresso Nacional considetllr adequa- O SR- ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a pala-
do. S. Exa pelo menos tinha colocado isto como um de seus objeti- vr.t. para discutir. 
vos fundamentais. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coocedo a palavra 

Foi por esta razão até que s empeDhamos, com os Srs. Sena- ao nobre Senador Roberto Freire, para discutir. 
dores Pedro Simon, Roberto Freire, José Ednardo Outra, Lanro O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para discutir. Sem 
Campos e toda a Bancada do PT, além de outros Srs. Senadores, revisão do Oiador.)- Sr. PresideDle, sr-se Srs. Senadores. eu diria 
no sentido de poder o Congresso Nacional apreciar rapidamente a que vou votar constrangido, até porque conheço o Sr. Gustavo 
matéria que consta do pronunciamento de posse do Presidente Pér- Loyola. oom quem convjvi no Governo Itamar Franco. quando era 
sio Arida. Presidente do Banco Central, e não tenho nada que desabone sua 

Os Lide~ na Câmara dos Deputados, resolveram assinar conduta. Mas a promiscuidade do sistema institucional brasileiro, 
requerimento de urgência para esta matéria, que -se eil.cont:fa para -noque-toea ao Banco Central. com o sistema fmanceiro privado 
ser votada na primeira sessão deh'bera.tiva, a se realizar na Çâmara me leva a essa posição. 
dos Deputados. Não é possível que a instituição que 01ida da política mone-

. Onte~ tive a oportunidade de dialogar wm-4i,versos Líde- tári.a e da moeda deste País seja dirigida sistematicamente por 
res na Câmara. inclusive o Lider do Governo, como os Srs. Depu- quem tem relações estreitas e muitaS veZes subordinadas ao siste-
tados Luiz Carlos Santos e José ADíbal. Todos se mostram favOiá- ma fmanceiro privado. Isso, evidentemente. é uma dem.OD.Stração 
veis à defmição desta matéria. Acredito que aqui, pelo menos por de que o Banco Central talvez seja muito mais a ante-sala dos inte
parte de inúmeros Uderes e Senadores. há uma preocupação na resses do sistema privado do que efetivameote um cxganismo que 
mesma direçãO. fiXe políticas p:iblicas DO tocante à moeda e à politica monetária.. 

Avaliamos que a substituição e mesmo a argüição do novo Tentamos- e não é a ptimeila vez- criar mecaniSmos. O o 
indicado, Dr. Gustavo loyola. deveriam ter sido precedidas da vo- ex-Presidente Itamar Franco. quando Senador, conseguiu a apro
tação desta matéria. Seria uma forma inC1usive de ter o Presidente vação nesta Casa de uma lei que defmia determinado período an
Pérsió Arida realizado, enquanto Presidente do Banco Central, um tes. pam aqueles que viessem a ser desigriados, e periodos poste
de seus objetivos básicos. .. riores, para os que fossem exonerados, em que estariam impedidos 

Compreendemos que o Senador Elcio A_lvares tenha hoje... de in~~-se, sob qualquer título, a instituições do sistema fi-
feito um apelo, dada a relevância da presidência do Banco CeD1IaJ.. n.anceJro pnvado. 
no que diz respeito aos aspectos do mercado ímanceiro~-pa.ra. que Diria até que esse projeto s6 parcialmente resolve o proble
fosse logo votada a matéria. Inclusive, quando votado aqui o re- ma. O Banco CeD1Ial talvez seja uma das iostituições em que mais 
qúerimento para que· fosse dispensado o interstício de dnas sessõ- se deve fazer presente o sentido do chamado servidor público. 
es para votação da matéria, não chegamos a proteStar nem a votar Qualquer outta relação que tenha com interesses privados leva a 
contra. porque compreendemos o apelo do Senador Elcio Alvares. presunções. a suspeitas. TelllOS de admitir que não basta ser ho-

Entretanto. logo no in:ício da tarde, manifestamos que gosta. nesto; é necessário evitar que se levaiJte a suspeição de influên
riamos de ter visto_ esta matéria decidida antes da votaçãO que rea- cias, de tráfico de informações privl1egiadas~ algo a que recente-
lizaremos. mente assistimos com alguém que todos ressaltam ser um bo:meJl!. 

Tivemos algumas dlscordânéias, e ressaltamos ao Presiden- ·probo e honesto como o Sr. Pérsio Arida. 
te Pérsio Arida.que a política cambial tão rígida, acom.pa.ohada de Não quero assistir futUramente, por uma crise qualquer,le
uma política de taxas de juros tão aJ.tas, -tem levado 0 Govemo a __ vantar-se aqui suspeição' em relação ao Sr. Gustavo Loyola. Se tal 
realizar um :zjguez.ague nas políticas de comércio exterior. E os suspeição for levantada, quero poder dizer que S. ga não contou 
e:::npres&ios, tanto dos setores que exportam bens, qu.mto dos que com meu voto para a sua ascensão e designação para a Presidência 
importam ou dos que competem com oS- importadores, estão a vi- do Banco CentraL 
ver sobressaltos desde o ano passado. Ora abrerri.-se as comportas, ota Essa é uma forma de demonstrar que não pOdemos tratar 
levantam-se barreiras, ora concedem-se subsídios às export.aç6es. dessa questão apenas quando existe crise. Esta Casa acostumoU-se -

Na verdade, a política de taxa de câmbio bastante rigida~ a buscar soluções :tto momento da crise; com o amfeciinento da 
que iroplicJ. uma sobrevalorização do Real~ tem levado a sua con- crise,. as soluções são adiadas. 
trapartida, que são as taxas de juros extremamente elevadas, que, Desde abril o Senador Pedro Simon e eu solicitamos à Pre
por seu turno. levam a outra distorção. Por quê? Porque diversos sidência da Câmara dos Deputados qUe, por oficio, des3rquivasse 
segmentos empresariais. sejam os ruralistas. ·sejam os industriais, o projeto, aprovado no Senado, do ex-Senador e ex-Presidente !ta
acabam fazendo pressão jllD.to ao Governo para obter Ciéditos a ta- mar Franco. Tal projeto foi arquivado de forma equivocada, ao ar
xas de juros menores do que as tão altas vigentes Do men:ado. E aí repio do Regimento. Tratava-se de uma proposta autônoma, apro
o Governo abre as comportas. vada por uma das Casas do Congresso. Essa proposta foi arquiva-

São as taxas de juros a 16% ao ano. ftxas, para os setbres- da da como um todo por um projeto de regulamentação do Sistema 
agricultura; são as taxas de juros com 0 ll'lPC ou 1R mais 6% a Financeiro Nacional, o qual havia sido apensado a eJa. 
8% para os que recebem recursos do BNDES, inclusive para os Desde abril, este Congresso .. que está votando bldo de for
segmentos que obtêm recursos para a compra de empresas estatais ma em alguns momentos açodada. não teve agilidade para enfren
privatizadas. Tudo isso gera uma seql!-ência de distorções que difi- tar essa questão. Agora, estamos enfrentando uma nova designa
culta a realização do objetivo de melhor distribuição da :rertda e de ção; amanhã. haverá uma outra exoneração. Com isso, adiamos o 
justiça social neste País. enfreDtamento da questão do ponto de vista institucional. 
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Fala-se em Banco Central independente. Independente de verter o papel do Banco, desservir o País, destruir a função básica 
quê? Do Governo? O Banco Centiai está profundamente depend- da moeda. 
ente do sistema privado nacional. O Presidente do Banco Central. sendo homem Impoluto, sé-

O Govemo demonst'ta muita imaginaçãO -na-criação da& rio, respeitável, cumpridor das suas funções, capaz de ser o verda~ 
bandas cambiais, do Plano Real. da URV. O Governo, que tem deiio guardião da moeda, como a Constituição exige, deve ser in-
uma imaginação criadora importante, mos-trando alguns resultados tocável, para que Dão se submeta ao jogo politico. 
positivos: para o Brasil. não tem imaginação alguma quando se tia- Sr. Presidente, parece-me esta a questão que deve enfati.ca-
ta do sistema fmanceb:o. Diz tudo o que de mal ali ocorre, e não mente ser lembrada agora. para que, no momento certo, façamos 
conseguimos captar nenhuma das políticas' ortodoxas que vem essa mudança institucional. 
sendo adoladas eoiia Governo, sai Govemo. Obrigàdo, Sr. Presidente. 

Isso, evidentemente, tem algo a ver com essa promiscuidade. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- cOD.tinua em discos-
O interessante é que esta Casa tem cODhecimento das desin- são. a matéria. (Pausa.) 

competibilizações que alguns cidadãos lêmde fazer por serem vin- Não havendo mais quem peça a palavra, enceno a discussão. 
culados a empxesas que recebem incentivos do Governo. Não po- V amos proceder à votação. 
dem se submeter ao voto popular, à soberania do povo, por conta A Mesa solicita aos SrS. Senadores quç: ocupem os seus lu-
de sua vinculação. Daí o seu afastamento e desincompatibilização. gares. 
Mas para o sistema flilaD.Ceiro público, o Banco Central. a institui- Os Srs. Senadores já podem vOtar. (Pausa.) 
ção maior, não se -exige nada. (Proceck-se à vokl:ção) 

· Por conta de todos·esses argtJmentos, constiàilgido- repito 
-pO!tJUe não tenho nada contia o Sr. Gustavo I..oyola. votareiCO!liia. VOTAM OSSRS. SENADORES: 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua em discus- Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares -
são. (Pansa.) ArliDdo Porto- Artllr da Távola- Bello Parga- Beni.Vexas-

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidell!e, peç0 a palavra Bemardo Cabia! - Carlos Bezen:a - Carlos Patrocioio - Carlos 
para discutir. · Wilson- Edisoo Lobão- Eduardo Suplicy- Elcio Alvares- Emí-

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Cooccilo a palavra lia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo_-: Frao~lino 
ao nobre Senador José Fogaça. . Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo- (]jlberto Miranda- Hom-

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Parn discutir. Sem re- berto Lucena- Iris Re=de - Jader Barbalho- Jefferson Peres -
visão do OI3dor.)- Sr. Presidente, faço minhas inteiramente aspa- João França- João Rocha- Joel de Hollanda- Josaphat Marinho 
lavrns do nobre Senador Roberto Freire. Apenas não J?osso me dar.- - José Agripino - José 1!-oberto _Amlda :- José ~ _Duiia :
ao luxo de fazer a opção de voto que S. Ex• fez. porque entendó José Fogaça- José IgnáCio Fexretta- Júlio Campos- Juma .Mari
que o País não pode f!Citt-SeiJ:i Presidente do Banco Ceniial. Mas se- Laura Campos- Leomar Quintanílba- Lucldio Portella- Lú
oão há dúvida de que S. Ex' tem razão. cio Alcântal3 - Lúdio Coelho - Marina Silva - Mauro Miranda-

Ê preciso que haja dist:mciamenro critico do Presidente do Nabor Júnior - Ney Suasstma - Onofre Quii1an - Osmar Dias -
Banco Central em relação a todas as estrururas de poder que pos- Pedro Piva - Pedro Simon. - Renan Calheiros - Roberto Freire -: 
sam afetar a moeda. Consta. do texto constitucional que o Banco-- Roberto Requião- Romeu Tuma- Ronal.do Cunha Lima- Sérgio 
Central é o guaroião da moeda. Banco central que assegura moeda Machado- Teotollio Vilela Filho - Valmir Campelo- Waldeck 
estável é banco central que funciona. mas aquele que não assegura Omelas. 
moeda estável é instituição que não funciona. · O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vowam SIM 45 

Portanto. Sr. Presidente, temos qil~ dar a essa queStão um Srs. Senadores e NÃO 12. 
tratamento absolutamente sério, no momento_ certo, que conce- Houve 01 abstençãO. 
da ao Banco Central o :Pipel constituciOnal ciue ele deve ter. Total: 58 vetos. 
Para isso não õasta que ele seja independenté, autônomo em re- Será feita ao Sexlhor Presidente da Rt!PÚblica a conmnica-
lação às instituições ímanceiras, porque, quando um banco cen~ ção da aprovaçãç> do Senado.:. _ 
trai deixa que um banco estadual acumule US$ 9 bilhões em dí- o SR. l,.ÚCIO ALCANTARA -Sr. Presidenle, ·peço a pa-
vida. esse banco central está sendo conivente com a detratação da lavra pela Oide:h 
moeda. Nesse momeo!O, é o poder politico que fuDciooa, não o o SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra 
poder financeiro. ao Senador Lúcio Alcântara. 

Quando o Banco Central ~os Municípios ·e os Estados O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela ordem. 
que não pagam as suas dívidas, ele está sendo conivente com a de- Sem revisão do oíador.) - Sr. Presidente, há algumas sessões, o 
pauperação da estrunua monetária, com a deStrUição da moeda, nobre S_euaclor Jader Barbalho fommloo. uma questão de ordem. e 
com o aviltamenro do poder aquisitivo da população. :AsSim, fê-lo p<ll" escrito, a propósito da ttamitação do Projeto da Lei de 
quao&, se fala em independência, fala-se em independência em ,.... Diratrizes e Base da Educação. 
lação a bancos mas também em relação a um processo -político da- Essa :oiatéria vem suscitando grande interesse~ tanto na so-
noso ao interesse da Nação. _ ciedade em geral. quanto no pr6prio Senado. Sinto u.ô:m certa per-

É preciso ter claro isto: independência não é s6 em relação a plexidade por parte dos Srs. Senadores. O próprio Senador Josap
baoqueiro, mas à ~ulação politica que se faz do Banco Cen- hat Marinho, há JlOilCO, por ocasião de uma reunião da Comissão 
trai. para atender. muitas vezes, a m.teresses políticos nem sempre de Con.stio.Jição. Justiça e Cidadania, aludia quanto ao momento 
legítimos~-que acabam tcmsformando a moeda emp6. certo em que poderemos jntervir, de que maneira e em que projeto, 

Por isso, também quero transformar em minhas as palavras de sorte a que nos sintamos seguros quanto ao rito que essa maté
de indignação do nobre Senador Roberto Freire. O Banco Central ria seguirá no Senado Feder.ol 
precisa ser independente, ter mandato. Indago de V. Ex', Sr. Presidente, se a Mesa já respondeu e, 

O Senado deve ter a possibilidade de fiscalizar o Presidente em caso afmnativo, qual foi a resposta à questão de ordem formu
do Banco Ceniial, de modo a poder destituí-lo, caso venha a sub- !ada pelo nobre Senador Jader Bazbalho. 
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O SR. PRESIDENTE (José SarneY) - A Mesa já teve se muitos anos fora desta Casa. par.t que a penrut.nência de V. Ex:' 
oportunidade de responder a questão de ordem do Senador Jader fosse assim assegurada. pelo que representa e merece. 
Barbalbo. O SR. PEDRO PIV A- Muito obrigado. Senador .Bemru:do 

Estou determinando à Secxetaria da Mesa que envie a V. Cabral. Agradeço comovido o seu aparte~ 
Exa o texto da decisão tomada. Orgulho':'me de fazer parte de um governo raro, que alia a 

Voltamos à lista de oradores. cultura e a tenacidade de um experiente Presidente com a qualida-
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Pi v a. --de e respeito público de uma equipe brilhante. Sinto, além disso. a 
O SR. PEDRO PIV A (PSDB-SP. Prom.Incia O seguinte cOnsciência histórica norteando os atos dos Três Poderes. buscan-

discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Sxs. Se- do o consenso e escrevendo o futuro. 
nadores, hóspede circunstancial de Brasüia por conta do exercício Ao longo da História, esta Casa tem dado exemplos inequí
do meu mandato parlamentar. ocupo esta tribuna com a coosciên- vocos: de patriotismo e muito me homa participar de uma fase em 
cia da repercussão nacional de tudo que daqui se fala. que ocon:e essa mudança de paradigma de todo o País. 

Paulista de nascimento e coração, represento um Estado A realidade impõe o crescimento econômico do BrasiL der..-
com. 33 tttilbões de habitantes, um quinto da população brasileira, tro do conceito do desenvolvimento sustentado e busca da justiça 
que produz quase 30% do PIB nacional. Um Estado que tem orgu. sociaL Nas palavras do Professor Jaguaribe. 'Já não existe espaço 
lho de ser formado por brasileiros de todos os rincões e que carre- possível ~ um Brasil economicamente pr6spero e socialmente 
ga essa honrosa posição, traz consigo, igualmente, a ~bili- miserável". E exatam.ent.e a compreensão -de tal verdade que nos 
dade inerente à sua lidecmça.. move na busca de soluções. 

• Liderança económica esmaecida poc uma djficilima achni- Se quisennos pensar DUm país desenvolvido e forte num fu-
nistração fmanceira:. causada pelo peso de uma herança cujo esto- turo breve, é inevitável levar em conta que o desenvolvimento não 
que da dívida, com todas as obrigações anteriormente conLiatadas ·rima com desigualdade e injlstiça. O Brasil não pode ter espaço 
e as taxas de juros em vigor, já deve atingirce= de R$70 bilhões. para dúvida. A hora é da afrrmação e da certeza: 

Um Estado com necessidade e vocação- para investir, mas Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, sou daqueles que acre-
cujo serviço da dívida, somado à folha de pagamento do funciona- dita na máxima de Gramsci, segundo a qual na ação política. deve
lismo e às despesas de custeio, alcança a cifra de quase R$21 bi- mos levar mais em conta o otimismo da vontade do que o pessi
Ihões, esgotando seu orçamento sem qualquer capacidade adicio- mismo da razão. Mas, do mesmo modo. julgo que só se consegue 
naJ. de inversão. modificar a realidade conhecendo-a bem. 

Um Estado de história -pujante, enormes oponumdades e E a realidade hoje, no BraSil. é qUe VivemoS-Uma situação 
necessidade de continuar crescendo. siD.gular. De um lado, temos um Go\'emó sério, que leva adiante o 

São esses argumentos que justiflC3ID. plenamente as dura.s""" mais bem sucedido plano de estabilização da História W:>nômica 
atitt.Ides tomadas pelo Govemador Mário Covas nos primeiros me- do País. com todas as suas conseqUências positivas no plano inter
ses de sua gestão e que, não teDho a menor dúvida.. são corretas. -no e externo; de ourro, ca.uegamos a herança de um Estado em cri-

Sanear as fwinças públicas, manter a qualidade dos servi- se, e, nesse momento específico. com uma delicada conjuntura 
ços já existentes, reconquistar as funções essenciais, investindo em para o setor produtivo. 
hospitais, ~las, habitação e segurança ~blica, ~ desafiOS Quanto à crise do Estado, ela é, ao mesmo tempo, causa e 
e~: CUJO sucesso .. e~ certos, beneficiará muito a popula- conseqüência das enom1es dificuldades econômicas que vivemos 
çao de Sao Paul~ e do Brasil. ~ nas últimas três décadas •. cujo símbolo mais evidente foi a escalada 

Quero ~ claro que, ao falar ~ meu ~. ~ me incontrolável da inflação, culminando em uma superinflação inde
move qualquer sentimento duplamente regtonal. Até como homem cente de quase 7.000% nos· 12 meses anteriores à im.plantaçãÕ do 
ligado ã atividade agrícola e indust;ia!, tenho a convicção de que o PiaDO Real. -
destino de São Paulo está ií:rexoravelmente ligado" aos demais Esta
dos brasileiros • .Pensar assim em meu Estado é pensar no País. 

Costuma-se p.izer que São Paulo é a maior cidade nordesti
na do Brasil. Isso porque é impossível falar de nossa capital Sem 
referir à inestimável contribuição de homens e mulheres vindos de 
todos os Estados do Nordeste, bem como de todos os valorosos 
brasileiros procedentes do Norte, do Centro-Oéste, do Sul e do Su
deste. Ouso afumar que São Paulo é a capital da integração nacional 

Sr. Presidente, veoho à tribuna desta Casa com a responsa
bilidade de suceder, como representante paulista du PSDB, a poli
ticos da dimensão de Femando Henrique Cãrdoso e Mário Covas. 
responsabilidade a que se soma o fato de estar substituindo um dos 
homens públicos mais competentes de sua geração. o Ministro 
José Setra-

0 Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex' um aparte? 
O SR. PEDRO PIV A- Pois não. 
O Sr. Beruardu Cabral- Senado< Pedro Piva, V. Ex' está 

à altuia de qualquer um dos nomes ~itadas alnda há pouco no seu 
disCUISO, não s6 pela forma como defende O seu Estado, mis tam
bém pela maneita como amplia essa defesa pelo resto do Btasil, 
pela sua~""''""' politica nesta-Casa, pelos amigos que granjeou. E 
se eu pudesse fazer uma. imagem. dir-lb.e-ia, que, .com toda cultura 
que o eminente Minisll'O José Serra tem, gostaria que S. EX• ficas-

NeDhum país do mundo, neste século, viveu processo de in
flação continuada tão longo como o BrnsiL 

A superação desta crise do Estado, na minha opinião, está 
intimamente ligada à continuidade do processo de estabilização e à 
retoma,da do crescimem.o econômico. Ambas, para alcançar suces~ 
so, dePendendo das reformas da Constituição. 

Nesta matéria, quero reportar-me a uma colocação feíta 
pelo próprio Senhqr Presidente da República, quando, em 14 de 
dezembro passado, aqui mesmo desta tribuna, despedia-se do Se
nado: "Uma Constituição nãó se faz nem Se muda com rolCi com
pressor, mas com o diálogo. Ela é ou deve ser a expressão dos va
lores mais profundos de uma Nação; mo de uma vontade unilate
ral das maiorias transit6rias11

• 

Dizia o então Senador Femando Henrique Cardoso: "Fiel 
aO lneu partido e fiel aos pressupostos da aliança que saiu vitoriosa 
nas eleições do ano passado, quero manifestar aqui o meu compro
misso de I.Iabalhar com fJIDJ.eza. a ÍIID de mudar a Constituição na
quilo que é necessário paxa melha:ar o Bras_il". Mas mudar pela 
via do debate democrático, como apregoçu o atua! Presidente da 
Repl.blica - e, diga-se de passagem,. como se tem visto na discus
são das primeitas emendas da Câmara dos Deputados, presidida 
pelo grande Deputado Luís Eduardo Magalhães. 
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Tomá-la um documento exeqüível, ao cantrário do que hoje O SR. PEDRO PIV A - Muito obrigado, Senador Ney 
, acontece, simples para a compreensão de qualquer brasileiro; ho- Suassuna. Estou honrndo com seu aparte. 

nesta na defesa dos interesses individuais e coletivos.. Um instru- O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Pennite-me V. EX• um 
mento de união e rea~pernçSl<,-da cidadania, hoje peniido no emara- aparte? . . 
Ilhado de uma Carta oonfusa e, em muitos aSpectos, semrnzão de ser. O SR. PEDRO PIV A - Com prazer, meu amigo Seuador 

Nessa perspectiva, desde logo reitero o meu apoio e o meu Antonio Carlos Magalhães. 
voto favorável às emendas, propondo a flexibilizaçio dos mono- O Sr. An~ Carlos Mag~es- V. Ex• é um vitorioso; 
p6lios de petróleo, das telecomunicações, do gás encanado, o rJDl vitorioso na sua vida de empresário, vitorioso como grande indus-
da reserva de mercado da navegação de cabotagem e o flDl da ab- trial,. vitorioso também agora na sua vida pública.. V. Ex• fez bem 
surda distinção entre "empresa braSiieila" e "empresa brasileira de em vir à tribuna abordar com competência tema tão importante. 
capital nacional". Nada a estranhar, já esperávamos isso. E V. Ex• fez bem também 

O Sr. Elcio AlTares- Pennite-me V. Ex• um aparte? para poder receber pessoalmente o que todo dia recebe: essa con-
0 SR. PEDRO PIV A- Ouço V. Ex' oom prazer~ sagração afetiva de todos os seus companheiros desta Casa que o 
O Sr. Elào Alvares - Senador Pedro Piva.. existe-um as- têm ·como amigo dedicado~ como un~: Senador dos mais eficientes 

pecto singular no seu prommciamento hoje. Realmente, a política e. sobretudo, como um hoi:nem. que tem um profundo amor à sua 
é muito fasciriante e éilcálita a-tOOOs nós qüe somos do_ oficio. teil'a,. São Paulo, tão bem representada por V. Ex• neste Senado. 
OcOire, no entanto, que V. Ex•, um empresário vitoriõso, ag913 i:D.R Por tudo isso, vejo a sua presença boje na tribuna com muito cari
gressa no Congresso Nacional com. a grave respc:mabilidade de nho e com muita satisfação. Sei ,que o JX>VO paulista está riluito 
ser Senador pelo Estado de São Paulo. A sua modéstia colocou-o bem representado· por V. Ex' no Seuado. Quando o Ministro José 
dentro de uma moldura privilegiada. Falou dos n~ que homa- Sena escolheu V. Ex• para suplente,. sabia que, com a sua presença 
ram esta Casa. Na verdade, a exaltação de Mário Covas sensibiliza no Ministério, não haveria problema de continuidade, já que, nesta 
a todos que tiveram oportunidade de conviver com S. Ex•, aqui, Casa do Congresso, haveria um bom Senadoc da República. Muito 
durante os quatro anos em que ofereceu o melhor do seu esforço a obrigado a V. Ex ... 
São Paulo, ao lado de Femando Henrique e ao lado de tantos rep- O SR. PEDRO PIV A - Senador ADtônio Carlos Magalhã
resentantes, inclusive do Senador Eduardo Suplicy, que tem sido es, muito obrigado a V. Ex• A amizade de 23 anos qui nos une é 
diligentemente o Líder do PT nesta Casa. V. Ex•, neste curto espaR um fator que Ievoo y. Ex• a prommciar essas palavras generosas a 
~o de tempo, já marcou aqui uma-posição qUe comidero invej[vel meu ll'speito. 
E respeitado por seus colegas e demonstrou um caráterexemplar. O.Sr .. Romeo Tuma-Pennite-me V.Ex•umaparte? 
No critério da amizade, considero V. Ex' uma figura ímpar. E O SR. PEDRO PIV A- Concedo o aparte a V. Ex'. 
hoje, ao fazer este pronunciamento, onde está contida toda sua ex-··.. O Sr. Romeu Tum a -Senador Pedro Piva. o discurso de 
periência de vida empresarial, V. Ex• revela-se., acima de tudo, um V. Ex• é contagiante. Como membro da Bancada_ de São Paulo, 
patriota. Patriota com a cOndição também que considero ·invulgar: tenho o_ pPvilégio de sentar~me a ~u lado, Senador ilustre que 
é amigo do Presidente FCi:naitdOHemiqUe Cardoso. E em todos já teve oportunidade de substituk, nesta Casa; Fernando Henri
os momentos tem reiterado essa posição no -exeiCfCio perma- que Cardoso e Mári~ Covas • .Y. Ex• já teve conímn.ado o seu 
nente de apoio ao GõveiD.o. A sua mensagem -dizendo da crediR excele:p.te trabalho inclusive pelo Líder Elcio Alvares. Além da 
bilidade das emendas, comove a todos nós aqui, porque, na ver- afeição pessoal, da amizade e do carinho com que temos trata
dade, V. Ex• boje compatibiliza o empresário com o político~ E, do os assuntos de interesse nacional e de São Paulo, V. Ex• traz 
conforme falei no início, é fascinarite ser polítiCo, porque ser a aflição do nosso Est.ãdo devido à situação f~ceira em que 
político é ter a sensibilidade de fotografar, seja no_ aparte, no se encontra: sem investimentost com_ dívidas_ crescentes e com a 
discurso ou numa discussão parlaJDentar. tudo o que representa --angústia de dispensa de um alto número de funcionários que vi: 
o anseio e a vontade do .Ç,Ovo. QuerO curiiprinientáRlo por esse vi~ dos parcos salários: que o Estado pode pagar. Entendo que 
aspecto singular. pri.Iicipalmente, e desejar que, ao longo deste esse seu grito tem a santa do nosso. O Brasil precisa ouvir São 
mandato, confo:one falou o Senador Bernardo Cabral, que o Paulo.Com.ev.Ex•mes:modiz,SãoPauloé·ocornçãodoBrasil. 
Ministro José Serra continue prestando relevantes: serviçoS ao onde as comunidades estran_geD:as se fazem representar no traha
Govemo Fernando Henrique. Porque nós terei:D.os aqui também lho árduo de construção daquela cidade. Os nossos irmãos de to-
o privilégio duplo de ter um grande minis~ e um parlamentar dos os rincões do Bras:illá se concentram em busca de oportuniR 
exemplar na figura de V. Ex_•. Receba meus cumprimentos, todo dades e ajudam a construir o nosso Estado. O Governo Federal 
ele emolduzado de uma profunda admiração, por que não dizer, tem de nos ajudar nesta. hora difícil, pois havendo investimento 
que cresce na proporção que desvenda a cada dia o seu caráter, em São Paulo, tranqüilamente, o reflexo se facl. sentir nos ou
que é não só de uiri Companheiro solidãrio, mas~ acima-de tudo, de tros Estados da federação. Senador Pedro Pi v a, incorporo ao 
um homem que homa a tradição política do Estado de São Paulo. meu aparte as palavras dos Senadores Bernardo Cabia!, Ant<>
Muito obrigado. _ nio Carlos Magalhães, Elcio Alvares e de outros que aqui se re-

0 SR. PEDRO PIV A- Muito obrigado; SenadorE!cio AI- ferinm a V. Ex'. Estarei na igreja. domingo, rezando pan que 
vares. O seu aparte me comove e sópodeiiiV:irde um grande ami- o Ministro José Serra tenha sucesso no Ministério a f.tm de que 
go, de um grande brasileiro como V. Ex•. se prolongue a sua presença ao meu lado, e que V. Ex• possa 

O Sr. Ney Suassuna- V. Ex• me concedeu~ aparte? me orientar nas matérias da área econômica. Contribuo com os 
O SR. PEDRO PlV A- Pois Dão, Senador Ney Suassuna. meus conhecimentos sobre o problema de segurança.. mas a 
O Sr. Ney Suassuna - Depois das palavras do Senador EIR soma dos seus conhecimentos na área econômica. ajuda-nos a re-

cio Alvares, fica dif'ICil adjetivar V. Ex'. Mas queria destacarprin- fletir sobre as aansfO<IDaÇÕCS por que o Pals está passando. Que 
cipalmente o lado humano e., mais do que isso, o lado _profissional Deu_s: o proteja para que continue ao nosso lado, porque nós nos 
que V. Ex• tem demonstrado, nas disrussões dos problemas,. ianto sentiremos sempre felizes. 
na Comissão de Economia quarito aqúi no plenário. V. Ex• está fa- O SR. PEDRO PIV A - Muito obrigado, Senador Romeu 
zendo um trabalho excepcionalmente bom. Paxabéns. · • Tu ma, pelas suas palavras. 
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Sr. Presidente, as duas outras :reformas fundamentais são a 
fiscal e a tributária, das quais pretendo tratar especificamente em 
out:ta oportunidade. 

Quero, contudo, deixar pa~te a mi.nha expressão de urgên
cia na discussão desses temas, já que tais caPfiU10s seiio os únicos 
instrumentos defmitivos para uma economia sustentada e a conso
lidação de um processo decisório realmeDte, importante. 

Sr. Presidente, se a reforma da Constitniçã.o é uma necessi
dade iDadiável para 1imã eficiente co.ostruçãó de um BtaSil melli()[', 
as difl.Culdades conjunblrais que o setor produtivo enfrenta são 
igualmente centrais para o furoro de nossa economia. A manuten
ção da estabilidade de preços e o fiiil do mais iqjusto dos impos
tos, a inflação, são e deVem ser o õbjetivo essencial da política 
econômico-fmanceira do Governo. 

A defesa do Plano Real é condição sine qua -noo para se 
atingirem as Dietas estratégicas do Governo que são o crescimento 
econômico e por meio desse a justiça social. 

· _ O Sr. José Igná~ Ferreira- Scmado!"Pe<V'o Piva, V. Ex• 
me permite um aparte? ---

0 SR. PEDRO PIV A --Coo> muito prnzer, SeDador José 
Ignácio. 

O Sr. José lgnácio Fern:ira- Senador Pedro Piva, faço 
coro com os .demais colegas nessa saudação qUe -v. Ex• recebe 
com quatro meses de Senado, o que :revela o quanto V. &• gran
jeou de cariDho. de respeito e de estima. Sei bem o que é esse mo
mento de sua presença primeira na t:ri.buDa desta Casã,: fazendo um 
discurso de substância. muito importante que cêrtaíl:lente vai ficar 
insculpido ~os Anais do Senado como um de seus momentos mui
to altos e importaD.tes. Quero saudá-lo nessa oportunidade, dizen ...... 
do que V.Ex .. conseguiu .. em tão pouco tempo, conquistar o Sena
do inteiro. Não sei, hoje, como fi~ o Senado se eventualmem.e 
houvesse uma conveniência da volta do Ministro José Sena. para 
esta Casa. Haveria up:m perplexidade. Todos toicemos para que S. 
Ex .. tenha êxito e contimle prestando seus valiosíssimos serviços 
ao Govemo do Presidente Femando Henrique Cardoso. V. Ex .. 
vem para esta Casa somar conosco - e esse disrurso diz bem isso 
- Os esforços que todos nós estamos fazendo, junto com os Depu
tados na Câmara Federal. paxa mudar a face deste Pais; ®.seja, li
bertá-lo de uma legislação feita paxa um tempi>de Bxasilfechado, 
par.t mudar a feição e as funções -do Estado, modemizã..lo assim 
como a sociedade brasileira. E uma obra notável que estamos rea
lizando aqui,. com a presença entusiasmada de V. Ex ... Ao longo 
desse tempo, já se pexcebeu os valores que V. Ex .. carrega, padrões 
de natureza teológica, cívica e ética. V. Ex- também carrega valo
res de natureza humana muito fortes, é um homem âe ttato ameno, 
cordial, de compromisso ·e leal aos seus compau.beiros. Nesta 
oportunidade, rodo se encaminha DO sentido de se adensar ainda 
mais esse círculo de cariiJho, respeito e admD:ação em tomo de v. -
Ex ... felicito-o neste momento e desejo que a esta peça que V. Ex .. 
profere aqui boje sigam-se outras de maior conteúdo revelando o 
quanto V. Ex .. ama o seu Estado, o seu País e o quanto vai prestar 
de setViÇos ao Brasil e a todos os bza.sileiros. _ 

O SR. PEDRO PIV A - Muito obrigado, Senador José lg
nácio Ferreira. 

O Sr. Artur da Távola - SeDador Pedro Piva, permite-me 
V. Ex .. um aparte? 

O SR. PEDRO PIV A- Concedo o aparte ao nobre Sena
dor Artur da Távola. 

O SR. Artur da Távola - Senador Piva, _não apenas como 
seu colega, mas também como Presidente do Partido, não posso 
deixar de associar-me a esse uníssono em que se transformou o 
Pleoário da CasaDo reconhecimento ao labor de V. Ex ... Obsexvo
o e penso como a cabeça de um empresário de êxito se tr.msfor-

mou nesse contato curioso e ao mesmo tempo divino-diabólico 
com a política. Vejo que V. Ex• está definitivamente perdido e 
como a politica tomoo conta da emoção, do COiaÇáo, do pensa
mento, da sua atividade do dia-a-dia. Até lamento que o empresa
riàâo brasileiro tenha perdido - potqUe já perdeu - um quadro da 
qualidade e do êxito de V. Ex•- Sente-se em V. Ex•, no brilho do 
seu olho, DO prazer com que enfrenta os problemas na comissão, 
na :tapidez com que captou os menmismos e os andamenws do 
processo parlamentar. aquilo que em oo.tro campo se caracterizou 
como amor à primeiia vista. O caso de V. Ex .. com a política é um 
caso de amor à primeira vista. Mas há um aspecto mais grave no 
problema, não foi apenas V. Ex .. que se apaixonou pela política. 
Acontece aí algo defmitivamente all'aSador: a política apaixonou
se por V. Ex .. , porque encontrou um quadro CQm a disposição inte
lectual de contribuir para este instante da vida brasileira com gran
de denodo, com participação, encontrou uma personalidade ajusta
da ao trato parlamentar. Brincando com V. Ex•, costumo dizer-lhe 
que V. Ex• é o embaíxa.dordo PSDB. V. Ex .. detém essa arte com
plexa de se fazer aceito para que suas idéias possam circular - e 
essa é a dificuldade e. ao me~o tempo, o segredo da arte da polí
tica- e vai sendo inteiiainente dominado per ela. De maneixa que, 
ao apãrtear V. Ex", lamento afastá-lo um pouco do fio conduta: do 
seu discurso e peço-lhe desculpas por isso, mas não queria deixar 
de dar o parecer deste seu observador, deste seu colega e deste seu 
admixador. Quando veio paxa esta Casa, um amigo de V_ Ex• tele
fonou-me, pedindo: t'Por favor, ofua aí pelo Pedro Piva. Ele é um 
grande sujeito". Tenho a certeza de que, em breves tempos, vou li
gar pm:a essa pessoa para dizer-lhe: por favor, peça ao Pedro Piva 
que olhe por mim. 

O SR. PEDRO PIV A - SeDador Artur da Távola - meu 
amigo Paulo Alberto- como os d.emais, V. Ex .. tem sido muito ge
neroso. V. Ex .. é o Presidente do meu Partido, é o condutor da nos
sa conduta, é a verdadeira imagem da ética e da nOssa CODfxança 
nos destinos deste Pais. Muito obrigado. 

O Sr. Sérgio Machado -Permite-me V. Ex" um aparte, Se
nador Pedro Piva? 

O SR- PEDRO PIV A- Ouço compr.tter o Senador Sérgio 
Machado. 

O Sr. Sérgio Machado- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Senador Pedro Piva, que é membro da no~sa Bancada e está fazen
do a sua primeira experiência política, tem demonstrado grande ta
lento na vida parlamentar: Se alguém cbegu-_a este plenário e não 
souber que o Senador Pedro Piva está em ;'Qlítica apenas há 6 me
ses, pensará que é um veterano de 46. Aqui,. com mpidcz io.CIÍvei. 
S. Ex• conseguiu conquistar os Senadores e, mais do que isso, fa
zer um trabalho extremamente sério.. Pensei que. com a saída do 
Senador José Sem. paxa o Ministério, a bancada de S. Paulo ficaria 
enfraquecida, mas, vendo o trabalho de Pedro Piv~ vendo sua 
luta, sua baralha pÓr tudo que representa o imeresse de S. Paulo, 
como a aprovação em tempo recorde do empréstimo que o Gover~ 
nador Mário Covas tanto desejava, pen:ebO que estava enganado. 
Sou testenmnha da sua luta paxa que tal empréstimo fosse conse
guido. Com seu cariDho e jeito manso, Pe4ro Piva vai conquistan
do todos nós. Hoje. aqui no Senado, S. Ex• tem :maioria absoluta 
de preferência e votos de que o Biasil contimJe trilhando esse ca
mioho ca:reto do desenvolvimento, que o Ministro José Seira con
timJ.e cada vez mais competente e, as~ possamos contar com 
esse sor.riso, esse compaDheirismo e liderança. que S. Ex• demons
tra Dão s6 como _empresário. mas Como político.;- Concotdo com o 
Senador Aitnr da Távola: a política entrou no sangue de S. Ex .. e 
depois que isso acontece só existem duas maneiras de sair. ou der
rotado ou cassado. Cot:I:19 V. Ex .. não será dearotado, nem cassado, 
Continuará muitos anos na polítiCa. contnOuib.do. para o engrande-
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cimento do Brasil. Agora é a hora da verdade. a hora de dazmos o 
grande salto em busca de justiça social neste Pafs. o que haveremos de 
COilSIIUir juntos. com gma e coragem. que é o que Dão lhe falta. 

O SR. PEDRO PIV A- Muito obrigado. Senador Sézgio Ma
chado. Se Deus quiser, assim o será, sendo lidemdo sempre por V. Ex•. 

O Sr. IrisRezende-Pennite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO PIV A- Com todo o prnzer. 

O Sr. Iris Rezende- Eu espetava. ilustre Senador Pedro 
Piva, uma oportunidade para rilanifestar a minha admiração pela 
pessoa de V. Ex.•. Eu já o admirava como grande empresário deste 

O SR. PEDRO PIV A - Muito obrigado. Seoador Carlos 
Wilson.. A sua amizade é uma das que mais prezo nesta. Casa. 

Continuo. Sr. Presidente: é esse choque de oferta que aten
derá, no futuro. à demanda de mercado potencial de 150 milhões 
de pessoas. varrendo do nosso dicionário expressões como indexa~ 
ção, inén:ia inflacionária. juros defensiVOs. 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Pedro Piva, V. Ex' me 
concede um aparte? 

O SR. PEDRO PIV A - Com muito prazer, Senador Gil
berto Miranda. 

Pafs, e a cada dia V. Ex• me surpreende pelo seu desempenho nes- O Sr. Gilberto Miranda - Senador Pedro Pi v a., eu que o 
ta Casa.. O que mais nos gratifica é sentir que as pessoas Voltadas cooheço há alguma décadas, sei o quanto V. Ex• é admirado. Sei 
para outras atividades começam a se interessar pela política. Eu te- da sua competência no Estado de São Paulo e na parte sul do P&s. 
nbo procurado convocar no meu Estado empresários, professores~ onde é mais conhecido. Como presidente de várias empresas do 
estudantes,. pessoas de todos os segmentos sociais para integrãrem grupo familiar de V. Ex.•, São Paulo pen:le, temporariamente, um 
a política, porque toda vez que uma pessoa de ~passa a integrar grande empresário, mas ~ sem dúvida nenhuma. como todos 
a põlíti.ca de nosso País é Ocupado um espaço a meD.os que poderia os nossos colegas já ressaltaram. um gta.Dde Senador. V. Ex a tinha 
ser preenchido por desqualliicados. A presença de V. Ex• nesta já, debaixo da Slla pele- e se notava isso no contato diário em São 
Casa-enobrece, qualifica, valoriza a política de nosso País. Eu. Paulo com toda a classe empresarial - esse magnetismo que de
particularmente. sei que todos os demais Senadores desta Casa se monstra, agOia. na política. Quando o PSDB e o Ministro José 
sentem extremamente gratificados em terem V. Ex .. como colega, Sena o escolheram. nãO foi um mero convite casuãi; convidaram
como compaD.beiro. Meus cumprimentos pelo prommciamento no após um estudo profuiJdo sobre seu caráter, sua integridade, so
que profere nesta tarde e também pela sua presença na política, so- bre o homem que é e o que representa para a sociedade do Estado 
bretudo pela sua presença na mais alta Casa do Congresso. De for- de São Paulo e ... por que não dizer? - para o BrasiL Ganhou o 
ma que externo a minha admitação na certeza de que essas maui- PSDB, gailbou o· :Ministro, que está .se smpreendendo com a atua
festações servirão pam que V. Ex a se enntsiasme a cada dia e se dê ção de V. &•, já que chegou a esta Casa e, logo a seguir, assumiu 
inteiramente à política do nosso Pais. :Muito obrigado. ,., a Vice-Presidência da Comissão de Assuntos Eoonômicos. Seu 

O SR. PEDRO PIV A - Admirndor e sou de V. Ex;· ~do poderia ter ';'"'?lhido um po~~co mais expe;i_ente, mas d~-
h . qu ' adiu, pelas caxact.erístlcas empresana.IS, por um político do seu ru-

oma-me multo seu aparte. vel. Cada dia o seu Uder se surpreende com a sua atuação. V. Ex•, 
Prossigo, Sr. Presidente. quando me substitui na Comissão ou quando assume a Presidência 
A manutenção da estabilidade de preços __ e o fim dos mais temporariamente, SUipreende-me muito mais do que eu poderia 

injustos dos: impostos, a inflação, é e deve ser o objetivo essencial imaginar. Penso ~e oS~ Mário Covas poderia ouvir, como 
da política econômica e fmanceira do Governo. A defesa do Plano tem ouvido, os cOnselhos de V. Ex• com relação aos juros que São 
Real é condição sine qua non. Por outro lado, é preciso cuidado Paulo paga, que são um,a barbaridade. Também é not6ria a ajuda 
na freada inesperada das atividades econô:micas,. por COnta de uma que V. Er tem dado na _aprovação, como disse o Senador Sérgio 
politica monetária que gera taxas de juros escorohantes - 'expres- Machado. da despOluição do rio Tietê. O Govemador de São Pau
são empregada pelo pr6pri9 Presidente da. República. Não deve- lo deveria ouvir nlais V. Ex•. uo sentido de privatizar o BANES: 
mos prejudicar o objetivo da retomada do crescimento econõm.ico. P ~. tirando de São Paulo esse ônus que carrega, encerrando, de 
crescimento viituoso, pois ge1a eiDfregos. E.Ie"Vaildõ o consumo, uma vez por todas, essa novela do Banco Central e BANESPA. 
incentiva a produção, que, por sua vez, se volta ao investimento e Tenho certeza de que V. Ex•, nos contatos. seinanais cam o Gover
crescimento do mercado. A capacidade industrial instalada cm nadar :Mário Covas em São Paulo, fala com S. Ex._ da necessidade 
nosso País está :Prãticamente esgotada, e, ao mesmo tempo, a pers- de privatizar. Dando o exemplo, privatizando, São Paulo- seguin
pectiva da manutenção da estabilidade induz ao ímpeto da expan- do os passos do Jíder maior do seu partido, que é o Presidente Fer
são do setor produtivo. n.ando Henrique - será um grande exemplo par.1 o Norte, Nordes

O Sr. CarlOs Wilson- Concede--me V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO PIV A- Ouço V. Ex• com prnzer. 

O Sr. Carlos W:iiSOB- Quero, emPrilneiro lugar,. parabeni
zá-lo pelo discurso que V. Ex• prommcia com muita profundidade. 
Como amigO de V. Ex•. empresário bem sucedido. posso imaginar 
a sua alegria e sãtisfa.ção ao saber que o grande patrimônio que se 
consb;6i Da vida é a amizade. v. Ex_• é unanimidade nesta Casa, onde 
recebe, em pouco mais de cinco meses de exezcfcio do mandato. a 
consagração, o reconhecimento, acima de tudo. pelo seu cavalheiris
mo. fidalguia, dignidade e pela sua """"Ção pam com seus compa. 
nhciros. Iá foi aqui destacado por todos os aparteantes o desejo de tê
lo como colega, durante oito anos, como Senador da Repíblica. Que 
Deus proteja o Ministro José Sem, que Já ele fJque por muito tempo 
para que contimiemos a ter esta figUia bonita e~ que é· o Senador 
Pedro Piva, como Senador da República. MUito obrigado a V. Ex'. 

te, Sudoeste e para todo o País. tenho certeza. Felicito--o e também 
todos aqueles que convivem com V. Ex ... Hoje, vimos a demons
tração de carinho e o tratamento de respeito de todo o Senado para 
com V. Ex.•. Tenho certeza de que falta apenas o aparte do Sena
dor Eduardo Suplicy, pelo PT. que dever.í ser o último a falar, 
para fechar com chave de ouro, como representante de São Paulo. 

O SR. PEDRO PIV A- Muito obrigado, Senador Gilberto 
:Minmda, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e meu 
amigo de toda vida. 

O Sr.1':,;,ardo Suplicy- Eu quero faze< um aparte. mas voo 
aguardar o fiill' 1-"' prommciamento, que estou oovindo com atenção. 

O SR. PEDRO PIV A-Precisamos estimular as atividades 
agrlcolas. garantindo uma renda justa para quem eu.fn,ma o desa· 
fio de plantar e colher, produzindo alimentos pam os brasileiros e 
gerando divic;as para o País por meio da exportação. 



340 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de !995 

Neste momento, ent:retanto, é preciso ver que os juros estão 
inibindo os investimentos e aumentando a inadimplência, o que 
apenas favorece a concen1Ia.Ção da renda e estimula de volta a 
malfadada ciranda financeiia.-

A proloogar-se esse estado de coisas~ o resultado será. aque
le jã conhecido: recessão, desemprego, crise. E este não é o camj. 

Ilho apontado nos postulados do Plano Real. 
O Programa de Estabilização obteve grande adesão popular 

justamente por combinar o com.bate à iDflação com o crescimento 
económico. 

Os temores que levaiaiD ao aperto nas taxas de juros já não 
se justiflCaiil: a explosão do consumo foi contida, as contas ex.ter~ 
nas caminham pam um superávit, as reservas cambiais estão se :re
compondo e o Govomoatua comdetçrminação na busca do equilí
brio fiscal. 

O Bxasil precisa de investimentos na produção e necessita 

versos outros segmentos da indústria de São Paulo e do Sul do 
Brasil estiveram junto com Ministro Pedro Malan. para falarem 
das dificuldades tremendas por que estão passando, em parte devi· 
do a uma política cambial que criou obstáculos ao desenvolvimen
to das exportações do setor. por outro lado, facilitou em muito as 
importações que competem com aquele segmento. Algo bastante 
semelhante ocorreu na indústria dos calçados, que mereceu algu
mas medidas para viabilizar a recuperação do setor por parte do 
Presi<knte Fernando Henrique Cardoso. V. Ex.• dá ênfase em seu 

- pronunciamento, ainda que apoiando quase que incondicionalmen
te o Govemo, ao Plano Real. às suas medidas. sem deixar de res
saltar as dificuldades vividas pelo setor industrial decorrentes da 
prática de taxas de juros extraordinárias que já estão levando 
muitos segmentos à recessão, ao desemprego. Assinala ainda 
V. Ex• que, com o desestimulo aos investimentos decorrentes 
de taxas de juros mais altas, poderemos ter problemas. o que, 
de fato, certamente acontecerá, inclusive para o próprio objeti-

de capitais. Enxerguemos a oportunidade dada pelo capira.l estran- vo de contenção da inflação, na.medida em que os diversos se
gell:o, que se calcu1a em cerca de US$10 triJhões .Q.oje disponíveis- tores da economia hão realizam iilvestimentos, retraindo o cres
no mundo TV-IT'l'l investimeD.tos. E não me rerrro a capitais especula-r-- cimento da capacidade instalada; o potencial produtivo menor 
tivos,aofamigeradosmartmoney-estesim-ávidoporjlrosal- resulta em que, para a fase posterior, menor será a oferta de 
tos e sem qualquer comprometimento. Falo daquela massa de di- bens e setviços, dificultando o próprio objetivo de_ combate à 
nheiro que paira à procuta de um porto seguro, de um economia inflação, o objetivo de se alcançar a estabilidade de preços. V. &• 
estável em que se JX>SS8. realizar lucros com produção~ 0 Brasil destaca a importância dos incentivos para O investimento. Na sua 
precisa. mais do que mmca, destes :recursos com vocação produtiva. eotrevista, de terça-feira úhima, notei que, a- certa altura. quando 

F'malmente, uma palavra de atenção quanto à educação. É lhe perguntaram sobre que sugestão teria para os programas so
verdade que temos de resolver o problema da saúde. Igualmente o ciais do Govemo, V. Ex• menciona: "eu juntaria todos os progra
da agriculNra. o da Ciência e Tecnologia. que alavanca o progres- mas, isso baixaria o custo enormemente e não obrigaria ninguém 
so, outros tantos que nos afetam a todos. a cobtar coísa aigu'ma. Eu daria um cheque para os beneficiados 

Mas, visão de longo prazo, a dinâmica do futuro, está na'"-" para um Progtama de Renda Mínima. Compra-se o que quiser. co
educação, numa nova geração preJ?arada para competir em iguais mida, cesta básica. Creio qlie melhoraria muito a educação, OJ.do." 
condições com o restO do mundo, aprendendo a aprender, absor- Considero de grande importância o fato de V. Ex• ter-se 
vendo as mudanças cotidianas impostas pela revoluçio cientifico- pronunciado a favor do Programa de Garunia de Renda Mínima. 

tecnológica. . . - - ---- _ O SR. PEDRO PIV A- N""ao hã dúvida. 
Acredito, com toda minha alma. na educaçao como foco~ 

semente. transformação. 
Que grande responsabilidade a nossa! É a hoxa do grande 

salto à frente! Trabalharemos pa13. que possamos entxar 'nq Séailo 
XXI, deixando para b:ás, defmitivamente, as mazelas do subdesen
volvimento, as condiÇões precária.& de um Terceiro :Mundo para o 
qual não estamps vocacionados, e o imobiliSmo coofotmista que 
não soma, não avança, Dão ousa. 

Se no ensiDamento imortal de Aristóteles, ter esperança é 
sonhar acordado, este é o nosso sonho. E cabe a nós colaborarmos 
para a sua tr.msformaçio em realidade. 

O Sr~ Eduardo Suplicy- Permita-me V. Ex•u::n aparte? 

O SR. PEDRO PIV A- Com prazer, concOdo o aparte a V. 
Ex•, que é meu amigo de longa data e a quem tanto prezo COIIIO 

grande parlamentar que é. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Pedro Piva.; vejo que, de 
fato, V. Ex• pode dar uma grande coob:J.'buição não sómerite como 
representante do Estado de São Paulo aqui no Senado, mas tam
bém como uma pessoa que está muito bem informada sobre a eco
nomia btasileira e, em espec~ economia de São Paulo. Nesses 
últimos dias, confoxme relata a Folha de S. PauJo em entrevista 
dada por V. Ex' na última tetça-feira, V. Ex• teve a opor!lmidade 
de encontrar-se na FIESP com um grande grupo de empresários, 
que lhe fiZeram uma homenagem. Certamente,. esses empresários 
tiveram a oportunidade de lhe falar a :respeito das dif"ICUldades em 
que inllmeros segmentos se encontrain. Ainda hoje. represemantes 
da indústria têxtil e de confecções da cidade de Americaria ê de di-

O Sr .. Eduardo Suplicy- Se o Senador Romeu Tuma men
cionou que vai ã Igreja.domingo rezar para que o Ministro José 
Seaa tenha muito sucesso como Ministro do P.lanejamento, de tal 
maneira que V. Ex• possa pCnnanecer dando a sua contribuição no 
Senado Federal. desde aquele instante, pensei em rezar para que 
V. Ex" consiga convencer o Ministro do Planejamento. José Sem.. 
que- até boje., ainda que imtado. nunca se pronunciou favoravel
mente ao Programa de Garantia de Renda ~ Quem sabe, 
porin:tennédiode V. Ex•- que o substib.li, honrando o seu manda
to - possa o Ministro José Sem. ter alguma abertura e sensibilida
de, porque, em algumas ocasiões, disse-lhe que gostaria de discutir 
a respeito do assunto, com profundidade, e a resposta que obtive 
foi a de que logo iria dispor-se a conversar comigo. a.frrmando que 
queria esb.ldar a matéria, antes de encontrar-me para esse diálogo. 
Acrescentei que poderia dar-lhe todos os elementos para foxmular 
o seu jllgam.ento, mas S. Ex" ainda oão marcou esse encontro, que 
aguardo com muita eSper.mça. Gostaria de ressaltar nesta oportu· 
nidade - aliás. já disse isso a V. Ex•- que considero séria e ade
quada a proposição que faz Com respeito à elevação de taxas para 
o fumo e o álcool, como uma altemativa à possível recriação do 
IPMF, com vistas a tratar do problema da saúde, já que os recUrsos 
destinados ao Ministério do Dr. Adib Jatene, boje, são tão escas
sos em vista das suas responsabilidades. Lembro-me, Senador 
Pedro Piva. que foi por ocasião da gestão do Ministro da Fa
zenda Dilson Fun.aro que houve uma diminuição do IPI sobre o 
fumo e o álcooL Que ru me lembre. desde então. o patamar oão foi no
vamente elevado. 

O SR. PEDRO PIV A- Consultei V; &• a respeit.C'I disso. 
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O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex•esrudou o assunto. V. Ex• 
jâ fez estimativas da arrecadação adicional que poderia oconer, ta R 

xando o fumo e o ãlcool- de acotdo com a sua entrevista- da or
dem de R$4.Sbilhões (quatro bilhões e quinhentos mil reais), que 
seria o equivalente ao que se espera com a introdução do .IPMF. 
Parece-me que tal proposta deve ser seriamente estudada. 

O SR. PEDRO PlV A- Muito obrigado. Senador Eduardo 
Suplicy, pelo seu aparte. Eu não esperava outxa coisa da Bancada 
de São Paulo senão o apoio unânime ao meu discuiSO, feito em de
fesa de São Paulo e em defesa do Brasil. 

Quero dizer a V. Ex• que me VQU juntar às suas preces e às 
do Senador Romeu Tuma:, para nó~ lrês irmOS à iglejirezii pelos 
menos favorecidos deste País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Piva, o Sr. José 
Sarney, Presidenre, deixa a cadeira da presidinc!a, que 
é ocupada pelo Sr. Lúdio Coeliw. 

Durante o discurso de Sr. Pedro Piva, o Sr. Lú
dio Coelho, deixa a cadrira da presidência, que é oa~
paáa pelo Sr. Gilb~to Miranda. 

O SR. PRESIDENTE. (Gilberto Miranda)- Ainda há ins-
critos para a s·essão de boje. 

Cotn a pala:vm o Senador Pedro Simon. (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Teotonio Vilela Filho. (Pausa.) 

Com a palavra o SenadorOsmar Dias. (PauS..) 

''Ein setembro de 1994. para evitar aumento de 
preços no Natal, o Govemo incentiva as importações. re
dazindo para 20%, no máximo, o imposto de 445 produ
tos, entre eles automóveis e eletrodomésticos. No dia 22, 
mais 4.000 têm o imposto de importação reduzido para 
14%, em média. 

Em novembro de I 994. o Governo facilit.a as im
portações pelo COIIeio. Passam a Ser isenf.as compras de 
até US$100 (antes. até US$50). Acaba o limite de com
pras para pessoas tisicas, que antes era de US$500. As -
impo<U!Çóes até US$500 pagam 10% de imposto. 

Em dezembro de 94, no dia 28. o Ministro da Fa· 
zenda, Ciro Goi:aes, voltã atráS.'' - - --

Já havia ocorri.do a crise do México. 
"É ammciado que a isenção de impostos nas com

pras pelo correio retomam aos US$50, o teto passa a 
US$1.000 e as =meneias acima de US$50 são taxadas 
em 40%. A medida entrn em vigor em29/0l. 

Em janeiro de 95, o Ministro Pedro Malan anun
cia no dia 23 a redução a zero da alíquota de importação 
de 70 autopeças não produzidas no BrasiL 

Em fevereiro de 95, após déficits sucessivos na 
balança c:om=ia!- mais deUS$ 1.1 bilhão em janeiro 
-o govemo eleva o imposto de .importação de automó
veis de 20% para 32%." 

Em março de 95 vem a crise cambial. 

Com a palavra o S-en3dor Elcio AlvareS.--(PMisa.) 

Com a palavra o Senador Júlio Campoi. (Pausa.) . 

Com a palavra o Senador Carlos Bezerra. (Pausa.) 

.... "A desvalorização do real é feita de forma desas-

Com a palavra o Senador Vilson KJeinübing. (Pausa.) 

Com a palavilÍ o Senador Carlos Wilson. (PaUsa.) 

Com a palavta o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PI" .si'. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem_rev~ do orador.)- Sr. Presidente, preocu
pa-me o ziguezague da política de cométcio exterior do Governo. 
Desde o segundo seméstre _Ão ano passado,l,lttut. strle de avanços e 
recuos tem cara~erizad(.. ~~-política de comércio exterior. 

Segundo o Jornal do Brasil, de hoje, mais uma vez. um 
novo procedimento. na forma de medida provisória. restringe as 
importações de automóveis, máquinas e equipamentos, benefician
do as montadoras. sobretudo de automóveis, cam. incentivos fiS
cais. e ftxa cotas PaJ:_a as compras feitas por peSsoas fiSicas e pelas 
importadoras independentes. Coofonne mimita da medida. as im
portadoras independentes poderão importar, nos sete meses que 
restam este ano, cerca de 27 mil unidades, menos da metade do 
que foi importado s6 em março (57 mil unidades) e pouco menos 
de 20% das importações de automóveis nos primeiros cinco meses 
do ano. Esse limite valerá apenas para 1995." 

Se em 1994 houve a importação de 193 mil automóveis, em 
1995 houve. só em janeiro, 31 mil; fevereiro, 57 mil; março, 60 
mil; abril. 38 mil; maio. 28 mi~ totalizando 214 mil, sendo que 
esse número de maio se refere soiD.eDte a euros impo$dos pelas 
montadotas nacionais. Os dados de maio da Associação Brasileira 
de Veicu1os Importados - ABEIV A - não estavam disponíveis, 
portanto esses são os que for.un colelados pelo Jornal do Brasil 
na sua edição de hoje. 

Esses avanÇOS e recuos podeÍn ser assim carit.~erjzados, 
conforme registra hoje o Jornal do BrasD: 

lnoda. provocando a saída de mais de US$4bilbões de 
capital especulativo do Pais. As impo<U!Çóes continuam 
crescentes. e o govemo dá seu passo maior atrás na poli
tica de abertura: eleva o imposto de Ílllportlção de 111 
produtos, entre eles automóveis, para 70%. 

Em abril de 95. no dia 28. o governo revê o au
mento de impostos de 139 produtos, reduzindo-se de 
70% para 50%. em méilia. Enlre eles, mãquinas de lavar 
e secar e CD players. 

Em junho de 95. as importações de veiculos sãe 
limitadas a 5% da produção nacional em 19\14: cerca de 
80 mil unidades. Além disso. são criados incentivos ã 
exportação de automóveis e autopeças. A medida ó 
anunciada dia 6." 

Assim. precisamõs refletir_ se esse ziguezague é a maneira 
mais saudável de se estar lidando com o comércio externo. Esse 
procedimento de idas e vindas. de avanços e recuos, em verdade, 
decoirem da problemática politica cambial não resolvida zinda de 
forma adequada. ESsa politica cambial, em sendo flia. para fazer 
frente a um déf"lcit comercial que cont:i:m:Ia ocozrendo no País. leva 
6 Governo a práticas de taxas de juros elevadas para atrair recur
sos extemos, nmitas vezes de nalUre2a espocu!ativa visando a ganhar 
rmdimentos rela!ivamente altos no Pais. Uma fotma que não pode ser 
coosidernda amais saudável para o desenvolvimento do Brasil 

Sr. Presidente, gostaríamos de fazer esse alerta com respeito 
a essa politica que resultanumoutroproblema. qual seja, o do for
talecimento do oli.gop6Iio das empresas montadoras de automó
veis. A gota, essa -Cota sOb o seu co.Dtrole mais direto implicará em 
facilidades adicionais parn que a indústria automobilística. com o 
seu caráter oligopolístico, imponha preços mais elevados para os 
caosumidores. - - - -

Ela o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Gilberto Miranda, deixa a cad~ira da presidb:cia, que é -
ocupada ~lo Sr. Romeu Tuma. 

Duran1~ o discurso do Sr. Eduardo Supliey, o Sr. 
Romeu Tuma, deixa a cadeira da presidência, que é 
OCllpaáa pelo Sr. Júlio Campos, 2aVice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os Srs. Senadores 
Carlos W:!lson e Carlos Bezerra enviaram discursos à Mesa, para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento 
Interno. 

r;~Zões .de ordem pessoal, alegadas pelo próprio Pérsio Arida. te· 
nbam determinado sua decisão. 

Enlretanto., quaisquer que tenham sido seus motivos, é fun
damenEal rnsar. não se pode governar com fraqueza, especialmen
te quando ela se manifesta sob a forma de iD.transigência. E se 
houve algo que Arida compreendeu muito bem foi isso. Sua única 
atituâe intr.msigente foi em defesa do Plano Real, da população 
mais pobre deste País, vitimada a cada dia pela inflação, e- repito 
-dos mais altos interesses nacionais. - - ----

0 Banco_ Central fJ.Ca sem um_funcionário digno e capaz. 
dessas pessoas que têm raro espírito público e competência de so

S. Ex-s sezão atendidos. bta para o cargo que ocupam. Mas para nossa sorte, Arida conti-
0 SR. CARLOS WU.SON (PSDB-PE.)- Sr. Presidente, nuará, a pedido do Presidente Fernando Henrique, aluando como 

srs e Srs. Senadores. é lamentável sob todos os pontos de vista, a consultor econômico do Governo. 
saída de Pérsio Arida da direção do Banco Centr.ll. Economista 
brilhante e, apesar de aiOOa jovem, demo de grande experiência, De qualquer modo, sua contribuição já foi dada e, felizmen
Arida foi. como se sabe. um dos criadores do Plano Cruzado, a te, mostra seus efeitos. Os números_da inflação divulgados esta se
primeira tentativ.3. mais consistente. nos últimos tempos, de dar mam. não deixam cblvida. O PlaJto Real, que "ele soube defender 
cabO da inflação no Brasil: can tanta determinação, vai se consolidando a cada dia. E, a des-

Foi também responsável pela criação da URV, mecanismo peito dos pessimistas e dos que desejam perpetuar privilégios, 0 

que permitiu a implantação do Plano Real, do qual foi um dos País avança na direção de dias. melhores P""' todos, como bem o 
principais arquitetos, sem a utiliução do clássico e malfadado me- sonhou -e para o que tanto ~ou -Pérsio Arida. 
canismo do cçmgelamento de preços. Muito obrigado. 

No que diz respeito ao Plano Real, de longe a tentativa mais O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT.) -Sr. Presiden-
bem sucedida no combate à nossa histórica infla.ção, Arida não só te, Sr'"s e Srs. Senàdores, as condições ambientais boje ostentadas 
participou de sua criação. comO também foi. à frente do-Banco pelaregiãodasbaciasdorioCuiabá.alimentama.indaaspreocupa
Central, um exÍD:Úo .SerenciadOr das medidas necessárias à manu- ções que há tanto nos acompanham. 
tenção de seus resultados, muitas vezes à custa de impopularidade Como é po conhecimento público, imagens de satélite, di
e de grande desgaste pessoal. ,. .. vulgadas no último mês de abril. assinalam o contínuo desmata-

Não sou amigo do Presidente do Banco Centrai, nem recebi mento das marge~ daquele importaDte CUISO d água, confmn.ando 
procuração para defendê-lo, aqui desta tribuna,. mas sou testemo- o desrespeito à legislação prctecionista e igncmmdo a falta de apti-
nho da ca:reção e da competência com que se ~nduziu neste pe- dão daquelas tex;ras para a exploração a~cola. __ _ 
rlodo àfrentedaquela!nstimição. , . . , Veja.-se que a Lei n• 4771, de quinze de setembro de 1%5, 

Todos vimos quando, aqui,. no CongreSS\1 Nacional, sob a institu~m do C6digo Florestal. prestes a completar três décadas 
grave acusação de ter si4o o responsável pelo vazamento de infor- de vigência. estatni que as florestas "e as demais formas de vegeta
mação privilegiada, por ocasião da mudança da.política cambial, ção, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 
convenceu a tantos quantos assistiram à exaustiva inquirição que interesse comum a todos. os habitantes do País·~ considerando "uso 
lhe ioi feita por Deputados e Senadores, especi.almeJll.e pelO brilho nocivo da propriedade" às atividades, aí incluídas as de produção 
e pela serenidade com que. a bldo Il!spondeu. a despeito da delica- agrícola, e as "ações ou omissões" que com esse preceito venham 
deza do momento que vivfu: - . '- -- a conflitar. 

Um dos Criadores da polêmica de entãoy o Deputado Delfim - Define o Código como áreas de preservação permanente as 
Netto, veio a público, na últ.ima. sexta-feira, para' afumar sUa cren- ocupadas pelas florestasy assim como "as dez:Õais formas de vege
ça na integridade de Pérsio Arida. O dep.ltado paulista reconheceu tação naru.ral simadas ao longo dos rios" e as destinadas a "atenuar 
que, por motivos éticos. o econ~ acabou ,t.e"nd.o que defender. a erosão das terras". Por isso, nos "lotes destinados à agricultura, 
naquele episédio, uma posição qtie neto. era à-sua. Colocava O su- em planos de colonização e de reforma agrária", é proibida a in-
cesso do Plano Real acima de tudo. clusão de espaços territoriais permanentemente preservados. 

Wao foi outia sua postura, uma postUla digna. ao longo do Essas disposições, por siD.al, mostram-se consentâneas com 
tempo em que presidiu o Banco Central. E sai dignamente, oi Sr. os ditames de nossá. Lei Maior. que lhes é posterior. ao garantir o 
Pérsio Arida, da Presidência daquela Instituição, defendendo, direito de todos a um "meio ambiente ecologicamente equilihia
como sempre, o Plano que criou e os interesses maiores da Nação. do", como "bem de uso comum do povo e essencial à sadia quali
Soube aguardar, com t:ranqtlilidade,. o mOJDCDto certo de Wr, de dade de vida", impondo "ao poder público e à coletividade o dever 
modo que sua demissão, já decidida há muito tempo, não provo- de defendê-lo e preservá-lo parn as presentes e futuras gerações". 
casse qualquer ammhão no plano econômico em curso ou qual- Dessa forma, transmite à autoridade pública a incumbência 
quer turbulência no mercado.. de "preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais". me-

Muitas foram as causas atribuídas à sua saída da equipe diante a defmição dos espaços do tei:ritório pátrio 11a serem espe
econômica do Govemo Femando Henrique Cardoso: o tranDl3_das _c~ente protegidos", vedando, como vimos, a utilização que de 
acusações de vazamento de informações, su.as sUpostas divergên- algum modo possa comprometer a integridade dos atzibutos que 
cias com. o :Mlnistto Pedro Ma1an. as pressões contra a política de embasarn.m a sua proteção. 
juros altos que defendeu e suas divergências, com o Governador CUmpre-lhe, também. controlar o emprego de métodos que 
Mãrio Covas, em tomo do destino do Banco do Estado de São agravem a qualidade de vida e do m~o ambiente~ e as práticas que 
Paulo. Talvez mesmo o somat6rio de mdo isso ou, <}uem. Sabe, as submetam a risco a função ecológica da fauna e- da florã, obrigan-
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do o infrator à tarefa de recuperar a área degradada. inde
pendentemente de out:ms sanções penais e administrativ~ aplicá
veis tanto às pessoas tisicas como jurídicas. 

Por fim. ao lado da. Floresta Amazôni~- da Mata Atlântica. 
da Sena do Mar e da Zona Costeira, a C6nstituição Fedeci! alinha 
o Pantanal Mato-grossense como patrimôn:io nacional, ccndicio
nando a sua utilização às especificações de garantia da pteSelVa
ção dos recursos naturais contidos no meio ambiente. 

Por seu rumo, a Política Nacional do Meio Ambiente. cria
da pela Lei número 6938. de trinta e um de agosto de 1981. ten
do como objetivo "a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no 
País. condições de desenvolvimento socioeconômico, e aos in
teresses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 
humana", sugere entre seus principies, "ação govemamental na 
manutenção do equihõrio ecológico, consider.mdo o meio ~bien
te como um patrimôuio público a ser necessariamente assegurado 
e protegido". 

A gestão de Governo obrip-se, poc igual, e finalmente, di
recionar-se à ''recuperação de áreas degradadas", identificando-as 
ccmo aquelas cuja "alteração adversa das caractetfsticas" indique 
perda da qualidade anlbienlal. Deve, em conseqüência, impor ao 
predador a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. 

De um modo gemi, os atentados ao meio ambiente não 
acarretam pmição equivalente aC? dano provocado. Limitando-se 
às sanções pecuniárias aplicadas pela autoridade pública, temos 
que o InstinJto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Roomos Naru
rais Renováveis - ffiAMA recolhe e guarda o produto das taxas ~ ... 
multas que cobra e aplica, sem revertê-lo de pronto ã recuperação 
das áreas eleitas como alvo das expedições predatórias. que, :rema
nescendo devastadas, justificam de todas as formas a intervenção 
do Ministério PUblico, como guazdião que é da lei e da sociedade. 

No caso presente, e segundo o diagnóstico da Empresa 
Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural SIA -
EMP AER, órgão vinCulado à S=taria de Agricultuta e Assuntos 
Fundiários do Governo do nosso Estado, o Rio Cuiabá. que "cedeu 
seu nome à cidade e sempre tev~ para ela, importância vital", tem 
sido vítimã sistemática da destruição promovida "peJa civilização 
que originou". -

Isso porque, conforme o registro da hist6ria, o_ Rio, que 00 
princípio ela a úniCa-via a permitir a ligação, por barcO, dessa área 
em Cotumbá e o restante do país, sempre teve máximo significado 
para os municípios erigidos em -Suas maxgens. a partir do conglo
merado de pequenas vilas que originaiam a cidade de CUiabá. 

Com o passar do tempo, a cidade assumiu o nome do Rio, 
enquanto uma e outro passaram a sofrer as distorções do progres
so, que todos almejavam. A poluição das águas do Cuiabá, outrora 
límpidas e extraordinariamente piscosas, e a atividade pesqueira 
descontrolada e predal6ria, = obselVadas já em 1956, quando 
nele se iniciaram as descargas da rede inicial de esgotos da cidade. 

Hoje, o rio Cuiabá, além de seiVir de CUISO para o transpor
te fluvial leve. uma vez que tem sua navegabilidade comprometi
da, desempenha pepel de aeentuada relevância para as cidades que 
percom:, provendo o abasr.cimento d água, ger.mdo ocupação e 
criando oportunidades de lazer para a população loea1 e visitantes. 

Tantos dependem do Rio e, no entanto, nada se faz parares
guardá-lo da destruição, perpetuando-se aquelas pr.\ticas nocivas, 
somadas agora ao desmatam.ento inC9DSeqfiente, ao assoreamento 
do seu leito, à erosão das margens. à compactação do solo,. à ativi
dade devastadora dos garimpos. 

Como o Ibama promove o en!esouiamento dos recursos que 
=ada. ao contrário de endereçá-las, sem mais fuúteis complica
ções. para os-programas de recuperação do meio ambiente,. a Pro
curndoria-Geral da República, em Mato Grosso, viu-se compelida 
a contra ele ingressar na Justiça Federal. mediante ação civil, obje
tivando resgarar, do montante das taxas de autorização de desma
tamentos,Importância próxima de dois milhões de reais. 

Condenado o Instituto a promover a restauração das "áreas 
afetadas pela exploração econômica de espécies pertencentes aos 
ecossistemas da Amazêmia e do Pantanal Mato-grossense''. reque
reu o Mmistério PUblieo ao Julzo da Execução a aplicação dos re
cursos recolhidos desde a liminar, pant. o fnn de se ver reflorestada 
a nascenle do rio Cuiabá ou, alternativamente, nessa fase. o re
plantio da vegetação de cerrado, compreendida na devastada re
gião da Baixada Cuiabana. 

Em memorável decisão, o titular da segunda Varada Justiça 
Federal, seccioual de Mato Grosso, aínmando-se conhecedor dos 
_problemas de sua jurisdição e dà luta p<)I:Ular em favor do meio 
ambiente, reconheceu a necessidade de se dar ''melhor atenção ao 
rio Cuiabá". que ''há pouco te~ chegou ao mais baixo nível de 
suahistória''-

Pois, segundo a análise dos pesquisadon:s, "mantido o atua! 
estado de coisas" o Rio acaba em quinze anos". E o Cuiabá- ad
verte o magistrado .;... • não apenas "deu nome à capital". Dá a vida. 
enquanto dá a água; o alimento das populações ribeirinhas; o 
"alento ao sistema único do Pantanal", com seus quatorze munid· 
pios beneficiários. 

Nas duas margens, foi ronstat3do um potencial predatório 
correspondente à densidade populacional estimada de oitocentos 
mil habitantes. Contudo, ao 1etmo do processo de recuperação, 
dar-se-á significativo acréscimo Da p.ueza. do espelho d água e, 
conseqüentemente. da piscicultma de sobrevivência e industriaL 

O b:abalbo de elaboração do projeto, daí resultante, ao custo 
aproximado de vinte e nove mil reais, envolve a participação de 
engeDbeiros e técnicos das entidades participantes no processo. 
tais como a citada Empaer, a Universidade Federal de Mato Gros
so- UFMT, o Prodeagro, Q Ibama e a Fema.. 

------As importâncias depositadas em Juízo somam pouco mais 
de 365 milhões de cruzeiros reais, suficientes pua lastrear o custo 
inicial do projeto, orçado em cerca de 275 milhões de reais. Em 
todas as dif'J.Ceis ciiCunstincias que o envolvem, esbarra-se na es
cassez ou completa ausência, de fato. de recursos, à conta de en
traves no repasse. 

Essa triste situação não pode mais ser tolerada. Há uma resw 
ponsabilidade enotme a pesar sobre os ombros da atual geração, 

- frente à posteridade e à agonia do Rio, ano após ano. Por isso, a 
sentença consigna_ que o objetivo proposto, de salvar o Cuiabá, 
"deverá ser perseguido por toda a sc:x:iedade", não podendo, nessa 
cooformidade, ficar limitado Ião-só às verbas postas à ordem do 
Juizado. 

Os recursos, se insuficientes, "deverão ser buscados em ou
lias fontes", pois o custo de projeto de tal importância só pode es
tar lituitado pela satisfação das eoncre<as necessidades de total re
cuperação do rio CUiabá. Deverá ser procurada a associação com 
outras: entidades, outro$ :Q'JllD.Ícípios gestores de medidas de preser
vação do meio ambiente, suborcliD.ando-se todos os envolvidos 
nessa ação a ''uma coordenação séria e atuante". 

Com essa compreensão, o Ministério Público, reportan
do-se à Ação Civil de número 67-1, que move contra o ffiAMA 
e outros réus, requereu. há pouco. do Juiz titular da segunda 
Vara da Justiça Federal, a intimação dos demandados na prin.ci-
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pal, para que informem, no prazo legal. os valores depositados à Como a extensão é de quillbentos e dois quilómetros. a área a ser 
conta do Juízo requerido, também a título de Taxa de Reposição conservada seci. de cinco mil e viDte hectares. em cada um dos lados. 
Florestal. Os levantamentos de campo indicam qUe metade dessa área 

Conforme assinalamos. se o Pantana.! constitui núcleo de está preserva~ restando, então, dois mil e quinhentos e dez hecta~ 
proteção permanente, de acordo com a Carta Magna e a legislação res a serem recupemdos e COD.SeiVados, onde deverão ser plantadas 
especifica,. deve, igualmente, representar área prioritária paia apli- - -um milhão e duzentas mil mudas. As espécies a serem utilizadas. 
cação das verbas do Fundo Nacional de Meio Ambiente, nos ter- preferencialmente nativas, formarão matas e bosques estritamente 
mos. cronograma de desembolsos e projeto f'tsico origiilário da conservacionistas., posto que destinados à alimentação da fauna c 
Empaer. · produção de fnuas nativas. 

A h"beração do suporte fiDanceiro. deferida pelo Judiciário. Tal = está formulado. o projeto busca compatibilizar a 
permitir.í que se inicie o projeto de :recuperação -da bacia do Rio necessidade de ·proteção do meio ambiente com a atividade socioe
Cuiabá. Fruto. originalmente, da dedicação e competência dos téc- conômica. Espex:a.-se plantar á.Ivores nativas, como vimos, substi
nicos da Empaer, esse trabalho al:.range os municípios de Nobres, tuiudo a mata ciliar. de modo que os seus frutos, caindo no Rio. 
Rosário Oeste, Jangada., Acorizal Cuiabá. Váaea Grande e Cha- sirvam de alimento aos peixes e à sua multiplicação. 
pada dos Guimaiães. O plantio de frutíferas tropicais, em lugares mais afastados 

Nesse estudo. estão previstas a recliperação e ~áÇão das margens, utilizando mudas fomladas. a baixo custo. em vivei
dos recursos naturais da bacia hidrográfxca do rio Cuiabá. e 0 con- ros, po:ierá atender, em breve tempo. à demanda de um forte mer
vencim.ento das populações nOeirinhas, assim com~ de toda a so- cado consumi~ com isso detemzinando maior circulação da 
ciedade, quanto à importãncia dos benefícios econômicos, ccológi- moeda e o avanço da economia do Estado como um todo. 
cos e sociais pretendidos com a implantação do projeto. No mesmo sentido, há previsão de que na Baixada Cuiaba-

Para isso, o projeto da Empaer, com prazo qüinqilenal de na. compreendendo a cidade de _Cáceres, seja efetuado o plantio de 
exea.Jção, deve ser iníplementado dividido em subprojetos que arbustos que sirvam às indústrias madeireira e moveleiia, assim 
permitam maior agilidade e eficiência do processo, reunindo o de como aos produtores de lei!ha e de carvão vegetal. 
Conscientização e Mobilização Pública; o subpmjeto de Microba- Esses últimos. com gtande responsabilidade pela devasta. 
cias Hidrográficas; o subprojeto de Recuperação e Consexvação ção do_ cenado, teriam aí a -ÕP'?fUIDidãde-de -ofeíecer a contraparti-
das Margens do Rio Cuiabá e Afluentes; o subprojeto de Trata- da do reflorestamento, pelos pre}lízos ecológicos a que deram 
mente de Esgotos Urbanos; e o Sllbprojeto de Repovoamento dos cansa, pois o rio Cuiabá, se muitos igD.oravam. também por desa-
Rios que integram a Bacia do Cuiabá. ~ guar no Pantanal Mato-grossense. reveste-se de característicãs que 

Assim desdobrados, os subprojetos intentam a conscientiza-,.. o elegeram num sub~tema ini~alável ~m t~o o ~-
ção pública. por intermédio de ações e campanhas que conduzam a . V amos conclurr, Sr. Prest~~ sinte~d:> que o IBA~, 
uma mentalidade e um comportamento consetvacionista. _O repo- mdependentemente da ação coerc:rtJ.va do J~dfc_iário, deve g~tir 
voamento dos rios, parte fmal do projeto. dependerá de que as o repasse ~recursos de ~e é mero deposttáno, a frm de a~ 
águas estejam com nível de oxig~ção compatível com a sobrevi- OS procedímentos burocráti~s e ~ favorecer o normal seguUD.eD.-
vência de alevinos to do processo de restamaçao das areas devastadas. às margeilS do 

• Cuiabá. 
. ~ projeto destina verbas par.t o monitoram~to da água ~ Pela contnõuição inestimáyel que o MiniStério Público vem 

no Cuiabâ. recollie_udo-se a:uostras a serem post~~ .~- oferecendo, DUma demônstração inequívOca- de seu costumeiro 
sadas e:n la~s. ~ve-se que o repovoamento ~Ja- wcmdo zelo e operosidade no resga·ardo do meio ambiente naquela região, 
com qu~entos mil_alevmos, ~u~te. de pacu, cunmatá e ou- 0 seu máximo representante, 0 Pro::urador da República, Dr. Ro=
tras: espectes produza das em "CatiVeirO. berto Cavalcanti Batista, bem merece o renovado aplauso da gente 

Quer-se, ~to, intr<xiuzir um sistema de miCrõbacias hi- mato-grossense à dedica~o e eficiência de seu esforço, e o elogio, 
drográficas. desenvolvido em conjunto com as campanhas de ~- que or.t deixamos consignado, para o registro petpétuo dos Anais 
cação ambiental, apresentando novas altemativas tecnológicas de do Senado da República. 
manejos de solo e água. apropriados às condiçêíes socioeconômi- Era o ~e tínhamos a dizer. 
cas das unidades produtivas rurais. O SR. PREsiDENTE (Júlio Campos)- Nada mais haven· 

Conta-se promover, assim,. a diversifi.Cação das atividades~ do a tratar, a 1\esi.dência vai encerrar os trabafuos, designando 
obedecendo a um zoneamento agroecol6gico projetado. A área para a Sessão ordinária de amanhã, às 9b. a seguinte 
abrangida foi dividida na sul>-bacia do rio Roncador, sub.bacia • ORDEM DO DIA 
dos rios Jangada, Esmeril e Pari; sub-bacia do rio :Manso e sub-ba
cia do rio Cuiabá, em sua cabeceira. 

~essas sub-bacias localizam-se as principais nascentes dOS 
rios. ãs quais sezá dada especial atenção na reposição da vegeta· 
ção, conservação e preservação daS coberturas existentes. A suges
tão é de se construírem pequenos açudes, parn. auxiliar a retenção -
de água e sua inf~ no lençol freático. -

O subprojetO de Recuperação e Conservação di> rio Cuiabá 
dispõe sobre a reposição e caoservação das matas ciliares, de acor· 
do com os padrões estabelecidos pelo Cédigo FlorestaL No trecho 
onde se vai trabalhar, a largur.i média do rio Cuiabá será Conside
rada entre cinqüenta e cem metros. exigindo-se. portanto, uma fai
xa de vegetação de cem metros de largura, nas duas ·mârgens. 

-1-
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N" 14, DE 1995 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei di Câmara n° 
14, de 1995 (n° 3.844193. na casa de origem). que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do uso de equipamento de radiocoimlnicação em 
locomotivas. tendo 

-- Parecer favorável sob n° 199. de [995, da ComiSSão- de 
Serviços de In&a-Estn~QJra. 

(Em virtude de adiamento.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Está encenada a 
sessão. 

(LevanJa-se a sessão às 17h45min.) ,. 
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Ata da 863 Sessão, em 9 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Antônio Carlos Valadares e Bello Parga. 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA-
DORES: • ·· ·····-

Ademir Andl>de-ADt&io Carla& Valadan:s- BelloParga- BeDi 
Vems - Bemattlo Càhal- Cados Be=- Carla& Pa!roánio- Carla& 
WiJscn -CasildoMaldaner-Edisonl.obão-EduanloSuplicy-Él::ioÁI
v=s- Emilia Femm!es- q,iá:io Ca!"dm- Fi:ancelino Pereim- Ge. 
zaldo lklo- Gilbeuo Mii:mda- GuillremJe Palmeim- Jeffelsa> Peres
João Fiança -JoiiD Roem- Joel de H:lll:mda- Jcoas PidJeiro -Josajiiat 
MzrirOO- José EWardo Dutm- José Fogaça- José Roberto Amxla -
JooíSamey-JúlioC!mpc>;,-LauroCunpos-LeanarQu.íitaniJJa-Lu
ádio Portella -l..llci:> Alcâmam-I.údio Coelro-Luiz Alberto de Oliveim 
- Nabc.-Júnioc- Osmar Dias-Róbiítofuire-Roberto~-Sélgio 
Mad!ado- ValmirCampelo- VilsooKieimibing-WaldedcOmcllas. 

O SR. PRESIDENTE (ADtooio Carlos V aladares)- A lis
ta de presençà acusa o comparecimento de 43 SIS. Senadores. Ha
vendo número regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabilhos. 
O Sr. 1" Secretário em ex=icio, Senador V almir Campelo. 

Sobre a mesa. cottlllDÍcações que serão lidas pelo Sr. 1° Se
cretário em exen:icio, Senador V alnlir Campelo. 

São lidas as seguintes~ 

Senhor Presidente: 
Qmrnniro a v. Ex· que, nos temJos do art. 13, § 'lfl do Regi

mento liltemo, estive ausente do Plenário desta Casa nos dias 26 e 29 
do mês de maio par.t ministar anla sobre Organização e Funções do 
Poder Legislativo na Escola de Gov!"l"' do Estado do Ceará. 

AIIteciosameDle 
Sala das Sessões, 9 de jucbo de 1995.- Senador Lúcio AI· 

cântara. 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Exa que, nos termos do art. 13, § 2°, do Re-

gimento Intemo, estive ausente dos Trabalhos desta Casa, no dia 
30 de maio do =nte ano, para participar da abertura do Seminá
rio Nacional l'repaiatóriO para a Conferência Mundial Habitat ll, 
realizado no Rio de Janeiro. 

Anteciosamente, 
proeedetá a leitura do Expediente. .. - Sala das Sessões. 9 de junho de 1995. - Senador Lúcio AI· 

cântara. É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Oficio do Sr. / 0 Secretário da Câmara dos Depu· 

tados rncaminhando à rtvisão do Senado Federal autó· 
grafo do seguink projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 82, DE 1995 -
(N° 3.016192, oa Casa de origem) · 

Dá nova _redaçã<t ao art. 58 da Consolidação 
das Leis do Tràbalho, aprovada peJO Decreto-Lei n° 
5.452; de 1" de maio de 1943. 

O CongreSso- NaCfoDai deaota: 
Art. 1• O art. 58 da Consolidação das Leis do Tmbalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei D0 5.452. de 1° de maio de 1943. passa 
a vigorar acrescido dos seguintes pa.Iágrafos: 

"Art.. 58. ···-·--··-·-·-·-----··-·---··-
§ -i" -o- tei!ipó"âeSjleiK!idO" pelo' empregado, em 

CO!ldnção fornecida pelo empregador, a!é o local de tra

balho de difícil acesso, oão servido por II3Dspolle público, 
e par.t seu retomo, é computado najomada de trabalho. 

§ z• Nos casos de prn;urso paxcialmente servido 
por ti1mSpOrte público. computa-se na jomada apenas o 
trecho por ele não atendido." 

ArL zo Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados, 7 de junho de 1995.-

(À Comissão deA.s:szmtosSociais)-

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Valadares)- O ex-
~te lido vai ã publicação. · · 

Senhor Presidente: 
Comunico a V. Exa que, nos termos do art. 13 § ZO do Regi

mento Interno, estive ausente dos Tra.baJhos desta Casa. no dia 2 
de junho do COlrellte ano. para acompanhar o Govemador Tássio 
Jereissati. do Estado do Ceará. na assinatura dos Convênios de Re
cuperação de Estradas Munic~ de ViçOsa do Ceará e São Gon-
çalo do Amarante. · · 

. Atenciosameme. 
Sala das Sessões, 9 de junho de 1995.- Senador Lúcio AI· 

cintara. 
Senhor Presidente, ~ _ 
Tenho a homa de cumprimentar- Vossa Excelência e. nos 

tennos do art. 39, item a, coiDJJDicar meu afastamento do País. em 
viagem de can1ter particular, nos próximos dias 17 e !8 de junho 
do corrente. 

S~ OUtt'O objeijyo, subscrevo~ me, 
Atenciosamellte., 
Sala das Sessões, 9 de jucbo de 1995.- Senador Carlos 

Wilson. . 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - As 

comunicações lidas vão ã publicação. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavrn. ao nobre Senador Valmir Campelo. 
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTS-DF. Prommcia o seguin

te discw:w.)- Sr. Presidente. SI's e Srs. Senadores, nesta oportunida
de, voho a insistir, aqui neste Plenário, na tese de que a reativação da 
ecooomja biasileita passa inevitavelmente pelo Centro-Oeste. Com 
abundantes reservas de água e exu-aadinária fronteira agrícola ainda 
viigens, clima favOiável e riquezas minerais até boje inCXPJOiadas, 
nossa Região anuncia-se como o eldorado brasileiro. 
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Estudo da EMBRAPA, realizado em 1994, atesta opoten- Região Centro-Oeste- E o Distrito FOdernJ. quer como Capít.il da 
cial agropecuário da Região. A produção ilgr!OO!a, com: õ aciésci- R"J"lblica, quer cO.no -Unidade -F'..aa.rlva geOgmfiCame!lle privi
mo de um milhão de hectares aos nove milhões já ocupados., pode- Iegiada. exerce grande influência na concretização desse objetivo. 
rá sàltar das 17 milhões de toneladas de grãos para. 26 milhões e Brasília' representa o ponto de ligação entre as Unidades Fe-
meio. derativas que compõem a Região e os demais Estados b:asileiros. 

A pecuária também promete. Investindo na produtividade Por isso, é impOsSível falar em desenvolvimento do Centro-Oeste 
do rebanho, é possível chegar aos 70 milhões de cabeças, sem que brasileiro~ sem colocar o Distrito Federal na posição de principal 
para isso seja p:reciso incorporar um hectare a mais de área. artiallador da integração. 

Voltar nossas atenções para o Cemro-Oeste. portanto. não Sempre trabalhei pelo crescimento regional do Centro-
só representa um dever institucional. mas a certeza de que estamos Oeste, sempre acreditei que o desenvolvimento desta Região 
caminhando em direção à aurom de um Brasil farto em alimentos brasileira trará grandes resultados para a Nação como um todo. 
e importante no caotexto io.temaciona.I. visto que passazá a abaste- Por acreditar nessa hipótese é que louvo a atitude daqueles que 
cer o celeiro de muitos países desenvolvidos., mas sem capacidade aderiram a esse ideal. O Centro-Oeste não pode continuar a ser
produtiva no gênero. vir, ao mesmo tempo, de palco da pobreza e da riqueza.. E, para 

Ao pedir uma atenção maior para essa Região, sr-s e Srs. corrigir esse lamentável contraste. tenho a absoluta certeza de 
Senadores. não estou requerendo privilégios para o Centro-Oeste. que ã vOntade política do Govemo Federal será grande o sufi
em detrimento do desenvolvimento das demais Regiões brn.silei- ciente para garantir o desenvolvimento imediato dessa Região, 
ras, más defendendo a aplicação das disposições inseridas na que ainda consegue resistir ao estado de relativo abandono que 
Constituição, que adotou wmo priDcípios fimdaméntais a ganmtia ora se encontra. 
do desenvolvimento nacional~ a en::adicação da pobreza e a re- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
dnção das desigualdades regionais. O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa-

É com imensa alegria que assisto, boje. à nossa Bancada do lavra para uma breve comunicação. 
Centro-Oeste, juntameDtt: com os Governadores dos &lados que O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Coo-
integram a Região, aliados a Govemadores de Estados vizinhos, cedo a palavm ao nobre Senador Ednazdo Suplicy. 
realizarem, llliS dependências do Senado Feder.ll. o Encootro de O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf -SP. Pm. uma breve co
Desenvolvimento Integrado do Centro-Oeste e se dirigirem ao municação. Sem :revisão do aradar.) - Sr. Presidente, a imprensa 
Presidente da República para pedir os ben~~~i~~~ ~vemo Fe- noticioU, nas últimas semanas, vuhosa transaçio comercial envol
deral em favor da Região. vendo a empresa ENCOL e o Fundo de Pensão da Caixa Econô-

Essa minha satisfação não é por acaso nem reside simples- .. mica Federal, com a pa:rticipaçãó, nesSa óperação, do Banco do 
mente no fato de poder contemplar tantas autoridades preocupadaS Brasil e da Caixa Económica Federal. 
com o desenvolvimento do Centro-Oeste. É preciso que tenhamos as infonnações precisas para o exa-

Tendo, por- várias vezes, apresentado neste Plenário miDhas me dessa operação. É preciso que o Congresso Nacional esteja 
coosiderações quanto à necessidade e à. viabilidade de promoção atentoy porque, em diversas ocasiões, no passado, as autoridades 
do desenvolvimento· desta Região, sinto--me como o preCursor des- eoonômicas deste País foram levadas a realizar operações de sal
se movimentoy pois sempre insisti no tema de que o Centro-OeSte vamento de empresas que não foram bem sucedidas e acabamm 
necessita de atenção especial por complicar a vida de instituições oficiais, como a pr6pria FUN-

É hora de voltannos os olhos para esta região do País, que CEF, da Caixa Econêmica Federal. 
se encontra :relativamente esquecida em meio a um lamentável Posso aqui :rele~ casos históricos que demandaram 
desperdício de suas potencialidades agropecuárias, hídricas e ex- grande atenção do Congresso Nacional. comD quando o grupo Co-_ 
trativistas. . _ · _ roa-Brastel foi instado a salvar a cOiretora Lauriauo, atr.avés de 

É bom de elegennoS"as prioridades que farão o Cenlro-Oeste uma operação exatamente com a interveníência da FUNCEF e, 
emergirdefmiti~amente em direçlio ao desenvolvimen!o Ílllegtado. posteriormentt:, da Caixa Económica Fedetal e do Banco Central. 

Entre essas prioridades, a renovação do setor de transportes causando grandes prejuízos para o Erário e pai:a o interesse puôli-
apresen;_ta-se como uma das mais importante. co. Também foi o caso 4a CEVECO~ 

E salutar e extremamente necessário que se ampliem, recu- Daí a imp:utância de o Congresso Naciooal CODhecer em 
perem e modernizem as rodovias, hidrovias ~ ferroviaS dos Esta- profundidade quais foram os detaJhes dessa openção. 
dos que compõem a Região e sua circunvizinhança. - -

Quanto ao transporte fexroviário, é de fundamental impor
tância que o Governo demonstre sua prwcupação com a valoriza
ção do setor, buscando, inclusive. concluir, com a maior brevidade 
possível, as obras de construção da ferrovia Norte-SuL 

A ferrovia Norte-Sul, em funcionamen10, irá represenrarum 
ganho s6cio-econ6mico muito expressivo para a Região. E não 
resta dúvida de que esse ganho irá extravasar as fronteiras do Cen
tro-Oeste para beneficiar também as demais Regiões brasileiras, 
que passaião a consumir os produtos da região centr.ll a preços 
bem mais acessíve~ Com isso, cai o preço dos cereais. da came e 
dos hortiftutigranjeiros. As indústrias do Su~ Sudeste e Nordeste 
passado a coritar com matéria.:.prnna mais baxata e qualitativa. A 
população sentirá a -melhoria de sua condição de vida e verá au
mentar a oferta de empregos. 

Sr. Presidente. SI's e Sr.;. Senádores, são inquestioi:Jáveis os 
beneficios que o Brasil recebetá com o desenvolvimento iiitegrado da 

Por essa razão, estou encaminhando requerimento de infor
mações ao Exm0 Mjnistto da Fatenda, pedindo os seguintes escla
recimentos: 

_ "1 -Qual era o valor e o percenblal de aplicação 
em investimentos imobiliários da FUNCEF no momento 
da ocorrência da transação entte o FUNDO e a ENCOL? 

2 - Quais são os tnls maiores empreendimentos 
imobiliários da FUNCEF? 

3 - Em qu-e fase encontrava-se o empreendimento 
São Paulo Renaissance Hotel? Qual o pra7D para soa 
conclusão? Qual o valor da avaliação técnica feita pela 
FUNCEF? Qual a data do seu início e do seu témüno? 
Enviar cópia do laudo de avaliação. 

4 - Qual o peteentual do empxoendimento adqui
rido pela FUNCEF? Quais as garantias apresentadas 
pela ENCOL? Quais as condições de pagamento? 
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S- Qua.i$ as empresas responsáveis pela condu- vro, um bilhete. Mais de lOÓ milhões de crianças e multidões de 
são da obra? Em que base ccntratuai.s' oeotrerá a Ímali- adultos não conseguem concluir os estudos de primeiro gcw. Por
zação da referida obra? _ tanto, estão excluídos dos avanços da tecnologia. porque .não ad-

6-~ o ímal do empreendimento çomo deverão quirem conbecimentos ao lidar com coisas essenciais. 
ser os desembolsos daFUNCEF?Qual a sua cota-parte? No Brasil, temos, como média nacional. ceroa de 20o/ó de 
Equalovalorpo.trimonialestima.do? analfabetos. Infelizmente, esse percentual ~sce muito mais no 

7 - Qual a participaçãO da CEF na Citada transa- Nordeste, região onde se concentra o maior percentual de analfa
ção? A CEF é interveniente ctedor no COillrato de aqui- belos do nosso País-
sição entre ã FUNCEF e a ENCOL? Diante desses dados, que são dados realmente chocantes. a 

8 -~ e em que coodições a CEF tomou-se ONU realizou na Tailândia_ em 1990, a Conferência Mnndial So
cn:dcn da ENCOL? Descm>er o tipo de operaçãd, seu va- bre EducaÇão Para Todos. Ali foi aprovado um documento que 
lor, ptaro, taxas e garantias. Nessa lr.msaÇilo. qual foi o pa- instituiu a chamada Década da Educação, chamando os países e os 
pel do Banco do BiliSil- BB? Houve~Il!nsferencia de débi- governantes à responsabilidade diante desse dcsc:alabro em mali
tos da ENCOL que estavam no Banco do BiliSil para a Cai- ria de educação, já no ÍIID do século XX. 
xa Ecooâmica Fedetal? Qie 6lgãos do BB, da CEF e da Evidentemente que todos os países sigxlatários assumir.nn rcs
FUNCEFtiverunillguma paiticipaÇio na referida transa- poosabilidades e se~ a desenvolver programas e pro
ção? Qual o calendário das principais decisões?'' jctos que permitissem a reversão desse quadro verdadeirameme humi-

lhante que presenciamos em muitos países. inclusive no nosso. 
Lembro que o joiiial Gazeta Mercantil, em. sua primeira __ Nessa cooferência, nasceram propJStas consensuais, visan-

página, na edição de 30 de maio dO cammte. noticiou a ocorrência do à luta pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem 
de transação entre a CEF, a FUNCEF, ·a ENCOL e o Banco do das <:rianç3s, jovens e adnhos, .-o ~ntisso de elaboru- o cha
Brasil Nesse mesmo dia_ esteve depondo nesta Casa do Congros- made Plano DeceDaJ de Educação Para Todos, que pstamcnte visa 
so Nacional o Sr. Sérgio Cutolo,I'Iesidente da CEF, que, quando à chamada Década da Educação. -
perguntado, séntiu-sc impossibilitado de apresentar dados precisos Esse compromisso dirigia-se de maneira mais direta, mais 
~ a referida ~o. Sendo ass~ visando _esclarecer ~s dú- específica, a nove países que apresentam uma búxa produtividade 
vidas sobre a ~téria. faz-se necessário o conbecnneo.to das infor- do sistema educacional Esses países são: B:mgla.desh. <llioa, Egi
mações requeridas. . _ _ _ _ _.to, Índia, Indonésia_ México, Nigéria. Paquistão e I!Iasil São jus-

O _SR. _PRESIDENTE (Antomo Carlos Valadares)- Há tamente esses países que apresentam os piores indieadores, os 
ozadores IllSCI'llOs. . .. .. mais baixos desempenhos em relação à questão da educação_ e a 

Concedo a palavta ao nobre Senador Pedro Snn.on.. (Pausa.) quem essa Conferência Mundial da ONU se dirigiu especifica
Concedo a palavra ao oobre Senador Lúcio Alcântara que mente. 

dispõe de20 minutos. - O Sr.ieffersoR Péres- Pennite-me-V. Ex• um aparte? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Coocedo o aparte a V. 

seguinte clis= Som revisão do orador.)- Sr.I'Iesidente, Sr's e Ex', nobre Senador Jefferson Péres. 
Srs. Senadores. eu gostaria, nesta IIlllllhã de hoje, de voltar a abor- O Sr. Jefferson Péres- V. Ex' traz ao plenário um debate 
dar o tema da :m.iaha predileção, que é justamente a <Juestão da . importantíssimo. Infelizmente, num dia de Casa vazia, e, como v. 
educação. Eu já fui até advertido por um jornalista amigo que não Ex' frisou, sem obter a menoc repen:ussão na imprensa. Certau>en
tinha a menor :ressonin.cia trazer-se para discussão e debate no Se- te. se V. Ex• fosse trocar farpas com outro Senador a respeito de 
nado questões ligadas à educação, porque_a imprensa, de ioaneira ciumada, teria espaço nos meios de comunicação; no entanto ... 
geral, não se interessa"'llllitf? por esse tema. como está tratando de educação. provavelmente, não. Nobre Sena-

Como e5!cu aqui .mnito mais preocopado em mmprir com o-- dor Lúcio Alcântara, temos exemplos não apenas eril tese, em teo-
meu dever, com a minha responsabilidade como parlamentar, in~ ria,. mas exemplos práticos-de que a educação !em ~soltados efeti
sisto no debate e na discuss§o desse tema da educaçãoy até porque vos no processo de desenvolvimento. Vemos esses exemplos con
já é uma espécie de conSenso, ao in.eD.os entre as lideranças políti- cretamente nos Tigres Asiáticos, _que são- quatro modelos de de
cas das diferentes corremes parti~ que o Brasil não vai poder senvoivimento diferentes, cada um com o seu próprio. Uns. ext:re-
sair dessa situação em que se encontra de atraso. de subdesenvol- mamente liberais, como Hong Kong; outros.. nem~comoCin
vimento, a não ser qualificando a sua população, prepar.!lldo os gapura e Coreia do SuL V. Ex' pode observar que há dois pontos 
seus jovens. as suas crianças parà o futuro. Isso s6 se conseguirá em comum entre todos eles: em primeiro lugar, todos têm. há mais 
mediante um amplo programa de educação, que posstõilite que es- de vi.JJ.te arios. estabilidade monetária, inflação européia; em se
ses jovens, essas crianças vivam aiDaDhã num paíS-diferem e deste gundo lugar, todos investiram pesadamente na educação. Um país 
que estamos vivendo. como a Coreia do Sul, :rxx exemplo, Senador Lúcio Alcântara, es-

E, nesse caso, os nossos indicadores são realmente muito pera, até 1997, ter toda a população na faixa etmade 16 a l7 anos 
coos!Iangedores. Estamos ao lado de alguns países como a China, matriculada no ensino de 1:' gr.m. Todos eles enadicar.un o analfa
a Índia. o Paquistão e 0 México, com graves problemas de falta de betismo e têm grandes avanços no campo da tecnologia. Em ue
salas de aula, de analfabetismo, de crianças fora da escola. nbum deles se discute o que é esquerda e o que é direita, o que é 

Apesar de que, há quarenta anos, a Declal:ação Universal neolibemlismo ou o que é socialismo- Eles são pngmálicos, eles 
dos Direitos Humanos já afirmava que toda pessoa tem direito à realizam.. Por isso, romperam a hureira do subdesenvolvimenro. 
edo:cação, apesar dos esforços que têm sido desenvolvidos no Para V. Ex• ter uma idêt.a, Cmgapura.. miseiável colônia .inglesa 
mundo todo, nós aiuda temos realidades desar.adoras. Existem ati 1965, que vivia da base aeronaval da Grii-Bretanha lá existen
mais de 100 milhões de crianças, das quais cerca de 60 milhões te, foi admitida recememente na OCDE, entre os 2S países mais ri
são meninas,. que não têm acesSO ao ensino primário ·no mundo cos do mundo, porque a sua renda per ca.pita atingiu 18 mil d61a
todo. Mais de um terço dos adultos do mundo não têm -acesso ao res, superando a da antiga metr6pole. e tendo indicadores sociais 
conhecimento impresso. não são capazes de ler um joma4 um li- ao Dível da Suécia. Muito obrigado. Senador. 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex" tem toda r.tZão. dameote inteligentes e dedicadas à cansa pública. No substitutivo 
Por isso, en dizia que há uma espécie de coosenso, pelo meoos em do Senador Darcy Ribeiro, que virá fatalmente ao debate no pleoá
nível teórico, entre as diferentes Iider.mças políticas do País, de rio do Senado,- e s6 poderia ter nascido de um homem com uma 
que não vamos romper esse ciclo de Sllbdesenvolvimenlo, de po- bist6r:ia de vida como S. Ex• -, entre outras coisas importantes, 
bmza., se não investirmos maciçamente na educação. como a elimi.na.ção do corporativisiriO qtie--CoiWDba o'projeto ori-

É claro que já temos muitos preceitos legais relativos a isso. ginal, S. Ex• toca num ponto que V. Exa levanta. aqui. O Senador 
A pxópria Coostituiçáo Federal CODSigna ao Estado uma série de Darcy Ribeiro institui no Brasil a Década da Edncaçáo, a vigorar
obrigações com respeito à edaca~ inclusive com ÍIXação de per- inclusive oxçamentariamente, mas, principalmente, em nível cultu
ceutuais mínimos de exigências de ap1icação de recursos. No en- ral- exatamente um ano após a publicação da Lei de Diretrizes e 
tanto, apesar de tudo isso, temos progredido pouco em matéria de Bases. Não tenho dúvida em aímnar que,. passado esse período da 
mell:toria dos nossos padrões educacionais, não apenas de escolari- Revisão Constitucional, esse assunto talvez seja o mais im.portan
zação, mas também de qualidade da educação, de prepar.lçáo pata te, em termos de médio e longo ptaZO, pam o Pals, a ser discntido 
a vida. aqui, no Senado. É importante destacar que há cinco ou seis anos a 

V. Exa, ao citar os Tigres Asiáticos, que coõSlifuem um LeideDirettizeseBasestramitanoCongressoNaciooal.semcon
exemplo de ruptw:a. com o subdesenvolvimento. via prepaxação da seguir um consenso das forças polít.icaS pata que seja implantada 
juventude por meio de um processo educativo, alertou parn. o fato uma política clara. duradoura, de educação -principalmente de 
de que essa educação é uma educação para a Vida, uma educação educação básici,-mas também de ,educação univexsitma- DO Brn
piá_tica, visando justamente ao enfm:ltamento d<;sses problemas si!. Aproveito o discurso de V. Ex" pata chamar a alençáo do Pie
que a sociedade vive, não. s6 no Brasil, mas no mundo todo. nário do Senado, onde esse debate _vai chegar, para o substi_tutivo 

Acreditamos que agora há um cenário propício para qne se do Senador Darcy Ribeiro, que tem o mirito da simplifiCação, o 
eJiqreenda uma vigorosa política educacional no País. Por que mérito de colocar na Lei de Diretrizes e Bases apenas aquelas 
digo isso? De um lado, porque já se fOODOU essa espécie de cons- questões fundamentais pua a educação bxasilei:Ia. Também deve
ciêu.c:ia en~ as elites brn.sileiras. Liberais, socialdemocratas, so-- mos :rec.olher da inteligência, da experiê.ncia de vida do Senador 
ciaiistas, empresários, ponticos, professores, profissionais liberais, Darcy Ribeiro, os melhores ensinamentos pata essa que, falalmen
todos estão de acordo quanto a esse ponto, de que há a necessida- te, vai ser a grande disCilssão no Senado e no País, passada a revi
de de se investir maciçamente em educação. Até porque não é o são constitucional 
mesmo o homem a quem se põe um livro nas mãos. Há um pro- O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obrigado, Senador 
cesso de famação de consciência, de educação, de fonnaçáo de José Roberto Arruda. Ia justamente incluir entre as razões que me 
juízo CIÍtico que é essencial. até pata a preservação de uma socie;:"" animam a ter esperanças em uma mudança no nosso padrão educa
dade democrática que pretenda dirimir seus conflitos políticos por clonai nos proximos anos a iminência da aprovação de uma nova 
meio do diálogo e do processo eleitoral o mais amplo e democráti- Lei de Diretrizes e Bases, que tem Sllscitado mnito debate, muita 
co possível discussão. O Senador Roberto Requião, que preside com Il11li\a 

Como temos na Presidência da República um professor uni-~ Competência e btavura a Comissão de Edncaçáo, tem testemtlllha
ver:sitário, um sociológo, um homem altamente preparado para o do essas discussões, esses debates. sobre a matéria.. e tem sido um 
exetcicio dessas funções, e, no Ministério da Edncaçáo e do Dos- personàgem privilegiado nesse processo, procur.mdo reaimenle fa
porto, também um professor, que foi. até pouco tempo. :i:eitor de zer coin qlJe esse Projeto chegue ao plenário. para que possãmos 
uma das melhcnes universidades brasileiras, a UNICAMP. esta- discutir, opinar e deciclir. Soo, pór temperamento e fOimaçio, uma 
mossegtiOOSdequepoderáestaremmaràlaumproccsSo.dereno- pessoa que blsca. o consenso, mas há limites para isso. Vejam 
vaçáo e tr.msfonnaçáo da política educacional btasileira. bem, estamos com três possibilidades: o projeto da Cámata dos 

Estamos muitó envolvidos-com o processo da reforma do Deputados, o substitutivO Cid Sabóia de Carvalho e o substitlltivo 
Estado. Essas .refc:rmas coostitucionais, que suscitam, -fuclusive, do Senador Darcy ~- Alega-se,. reconheço, com justificada 
muita polêmica, como as reformas da ordem econâmica, têm cons- razão, que tanto o projeto i:la. ~dos De~ quanto o pro
titnído uma. espécie de biombo. que, muitas vezes. não nos pennite jeto do Senador Cid Sabóia ~ Carvalho foram fruto de muito de
em:ergar detem:rina.das tran.sfOIInaçõeS culturais e até mesmo a im- bate e discussão, inclusive com a sociedade civil; foram fruto de 
plementaçáo de certas políticas públicas que estão ocor:rendo no ampla participação da co!IlllDidade educaciOnal. Todavia, resta
seio do Governo. _ _nos agqra. até por imperativo constituciOilal, em_~ do 

O Sr. José Roberto Arruda- Permite-me V. Exa um apar- mandato do qual estamos investidos, deliberar sobre essa maréria. 
te? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex•, Senador 
José Roberto Amlda. Logo após, citarei alguos exemplos a prop& 
sito do tema que estou tratando, a educação. 

O Sr. José Roberto Arroda - Senador Lúcio Alcânlara, 
gostaria apenas de t.tazer a essa reflexão de' V. Ex .. um dado qoe 
me parece importante, um dado objetivo. A Comissão de Educa
ção do Senado discute neste mom_ento a Lei de Diretrizes e Bases~ 
principalmente um substitutivo a ela apresentado pelo ~ 
Darcy Ribeiro. S. Ex• empresta a esse seu substitutivo não s6 a- sua 
história de vida, os vários decênios em que colocou a sua inteli
gência a serviço da educação brasileira, a sua experiência como 
criador da Universidade de Biasilia, mas, principalmente, uma 
simplif"J.Caçáo que é própria daqueles que são sãbios. As coisas 
simples normahnente são extraídas daqueles que já viveram muito, 
já passaxam por várias experiências, de pessoas que são recOoheci-

Temo que, às vezes, o excesso de consenso produza monstros, na 
medida em que o éonsenso deve ser um :in.stmmento que pemllta 
avanços, progressos e não apenas um instrumento de paralisação, 
que coloque as coisas de tal modo que elas não possam sequer 
ftm.cionar, tomando-se iniíteis. • - -

Teoho simpatia pelo projeto do Senador Darcy Ribeiro. On
tem. pela primeira vez., encontrei uma téatica,. muito qualifica~ 
com quem conversei a respeito. Ela admitia petfeitameo.te a possi
bilidade- o debate está muito r:Kiicalizado, as pessoas quando par
ticipam de um processo muitas vezes se apaixonam por ele. ficam 
~'cegas" e não percebem suas vulnerabilidades -de se conciliar, 
sem que Se prejudique aqueles pontos cardeais da lei. os dois pro
jetos. de forma que possamos oferecer à sociedade brasileiia a me
lb.or lei possíveL 

O Sr. Roberto Requião- Senador Lúcio A.lc3ntara, permi
te-me V. Ex.'" um aparte? 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Antes de conceder o O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Nobre Senado< Roberto 
aparte ao nobre Senador Roberto Requião, que o faço com grande R.equião, fOi muito importante o aparte de V. Ex• na medida em 
alegria. gostaria de explicar as l3zões pelas quais sou mais simpa- que esclarece o andamento da discussão e a tr.mritação dos dife
ti.zante ao projeto do Senador Darcy Ribeiro do que ao substitutivo rentes projetas que tratam de uma matéria da maior importância, 
Cl.Ci Sab6ia de Cazvalho. Esse último tem uma concepçio muito não para mim que sou membro da Comissão de Educação e tenho 
centralizadora do processo, enquanto que o substitutivo do Sena- acompanhado o debate com a maior atenção possível. mas para o 
dor Darcy Ribeiro compreende melhor a questão dos sistemas Senado Fedetal. como um todo, e pata a sociedade brasileira. 
educacionais, dos subsistemas, da autonomia dos Estados, da pos- V. Ex• abordou a questão do Orçamento. Penso que a Cons
sibilidade de ensejar iniciativas locais bem-sucedidas e de menores tituição Federal. por iniciativa do Senador João Calmon. o grande 
custos. também atende mellior a nossa realidade e compatibiliza a benfeitor da Educação nacional, de certa lllaile.jrn, acode essa preo
Iei com o espírito federativo que deve presidir todas as iniciativas cupação quando vincula percenblais da Receita à aplicação em 
de natureza Federal. Educação, estabelecendo o mesmo para os Estados e Municípios. 

O substitutivo Cid Sab6ia de Carvalho concede ao Conse- Acontece que vivemos impasses às vezes muito estranhos. 
lho Nacional de Educação tais poderes que ele, praticamente, en- Quando era Deputado Fedetal, fui membrp da Comissão de Orça
felxa-paxa srtódo o p::xler em relação à Educação nacional - é des- mento e presenciei. várias vezes. discussões sobre o desejo de se 
sa f= que o substitutivo tiata o capítulo da Educação IJaCional- obrigar que, do percentual de todo o orçamento do Ministério da 
, subtxaindo de Estados e Municípios competências e possibilida- Educação, 50% fossem destinados à aplicação em educação fun. 
des para que ~ legitimamente. inicia ti v~ nesse campo. damental~ Isso não poderia-ser feito porque. se esse procedimento 

Ou~. com muito prazer. o Senador Roberto Requião. fosse adotado, não restaria recurso para o ensino de 3° grau, para 
O Sr- RobertD Requiio -Senador Lúcio Alcân1aJ::a, a discus-- as universidades federais, que consomem grande parte do orça

são da LDB é, sem sombra de dúvida, iDteressante e essencial mesmo mento do Mimstério da Educação. 
para qualquec proposta de retomada do desenvolvimemo no BrasiL O De modo que, há al uma série de dificuldades que temos 
famoso milagre japonBs teve origem na refa:ma Meiji. quando se que ultrapassar, que vencer. parn. ingressarmos nesse período de 
abandonou a escrita ideogramática, ideográÍJca, e se adorou o alfabeto redenção da Educação nacionaL 
ocidental, reduzindo os amiculos. Para os Tigres Asiáticos, como • · 
disse 0 Scoadcr Jeffersotl Péres, essa reforma educacional. voltada E muito comum serem a.m.Jnciadas prioridades para a educa-
para a produção, smgin também COOJO objeto de explornção da mão- ção dur.mte as campanhas politicas. Na maioria das vezes, essas 
de-obl:a daqueles países pelas gtandes COipOI:aÇÕeS japonesas, no mo- prioridades têm se transformado em mero exercí~o de retórica. 
mente em que o custo da mão-de-obra, no Japão, se elevava CO!ll o S_io candidatos que tiram fotografiaS com criança. nos braços ou 
processo de desenvolvimemo econômico e relativo processo de de-..... govemadores que visitam cidades do interior ca:n os esbldantes -
senvolvimemo social. Mas a questão da Educação no Brasil será dis- às vezes sob o sol a pino - agit.ari.do bandeirinhas para aplaudirem 
cutida de fa:ma mais eÍlciente- é uma oosadia o que vou dizer- na as aurori.dades. Na verdade, essas prioridades não têm, até então. 
Comissão _de Orçamento do que na ~são '!" Educação. A~ sido efetivamente contempladas. 
que o pro.JE:to do SenacJc:lr Dan::y ~beiro é o ideal, porque apropna A meu ver. uma iniciativa singela. mas de gcmde alcance~ * mquiteturado Senador~~ PIQde ~dalha~~azDepude altados, do acabou de tomar o Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, 

~~~ ~· o, e se~. gunsex- doS Ex'disci' Iin """""" dis ·~---•- ~--cesses; ele elimina a rupeipOSição ~ 0 necessário e importante Es- quan • p ou a ap~ e trtuu1'r--' uu:o rectliSOS 

ta!Uto do Magistério e a Lei de Diretrizes e Bases da Edncação. Não do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE. Há 
entendo por que a polêmica. Como Presidente da Comissão de Edu- duas possibilidades para a aplicação desses ~: _uma, para 
cação, fiz uma andié'ncia pública, na qu'. não se conttap&"" projeto expansão e melhoria da rede fisica das escolas bl3silen:as - e S. 
do professa: Dan:y Ribeiro nenhuma 'tUest:ão essencial,. a não ser a Ex• irá distribuir esses rectll'SOS no segundo semestre -; e outra. 
defesa do rirua1 da diScussã;> do projeto ~ Recebi. ootro dia, para a manutenção das escolas. -
~ ~ comissão di. ANDES; no meu ga~ defendendo o Sabemos que as nossas escolas são pobres. têm Illllitas deli
ritual '!'íenO< de f"':'?"!açãn dos pro.JOioS em ~ta~ oo Congres- ciências e S. Ex' disciplineu a distnbuição desses recursos de for-
50 ~ Acabei ini.tado e pedi a eles ~e ...mo maiS O:U: ~ ma a contemplar todas as escolas públicas nÕS 3.700 municípios 
sem se nao trouxessem propootas substantiv' . e por escrtto, porque ~--1 · E dính · irá~=-·-- la; -~ ,,_ 
djsa1tiríamos; 0 projeto como uma prenugativa dos nossos pr6prios uml ~liOS. sse erm . u..u,C(4,Wente pata a esco . · õ)t:;l" a Wl~-
ma.ndatos e não podeóamos aceitar 0 que nos propwiliam. que era a tora. JUntamente com a Caixa Escolar e com a Associação de PaiS 
finalização da discussão e a aceitação pna e simples do projeto do Se- e _Mestres, que irão administrar a aplicação desses rea1rsos para a 
nador Cid Sabóia de Carvalho, Senador competente. inteligente. um manutenção da escola. Com isso, a coDJllD.i.dade local vai ter maior 
intelectual de peso, mas que havia. absorvido as ptOIX?StaS cokx::a.das controle sobre a aplicação desses recursos; as diretoras, geralmen
por todas as categorias, principalmente ~ universitárias, muitas das te. são pessoas judiôosas. sérias e competentes. 
~ pertinentes e legítimas, mas que não caberiam num projeto de Ao mesmo tempo, vamos acabar com um problema muito 
~ e bases. Penso que v~ dar ao~ a melhor Lei de Dire- sério- aqui. existem vários compaDheirõs que já foram Deputados 
tJ:r.zes e B~ que nos forposstve~ vamos ~~"':~gare esta- Fedeiais _ :-é que tínhamos que estar nos gabinetes do Ministério 
be~. sun, um consenso, mas nao o da anseDCJa de op!DJW, da falta da Educação, imermediando h"beração de recursos para essas esco
deétic:a;vamosestabelecerumconsensoquandoentendennosqueele •-· ·- · 0 , · · · .. 
existe, quando uma minoria significatjva não-for~ do ~~esses ~c1~1os. s_pre1e1tos, muitas vezes, eram vítJ.-
processo de dismssão Jamais 0 Senado da Repúblli:a maigina1izaxá mas de IDtermediários mescrupulosos que, a pretexto de formular 
minorias do processo de discussão da IDB, mas também é certo que projetos ou aco!DjlOllhar .• h'beração dos recursos, deixavam os 
Dão vamos abrir mão do nosso dever e direito de discutir e votar um prefeitos em sttuação de dificuldade. _ 
projero que tramitou por muitos anos, às vezes de uma forma Esses recm:sos. agora. serão mmsferidos automaticamente. O 
exemplar. outras vezes talvez tenha sido aprovado em fiiD. de Le- valor vai depender do tam:mho da escola e do número de alunos ma
~ ~ o fundanJ;ntal é que essa questão está aberta~ só triculados. Isso, para mim, representa um grande avanço. a exemplo, 
na Comissão de Educaçao, mas fundamentalmente no plenário. O aliás, do que jã [JZeralll outros Estados. No Cear.i mesmo, o reanso 
Sen:'do Federal ~v~- assim o ~ro - dedicar uma se~ es- para realização de pequenas obzas, como manutenção, é destinado di
pecüica para a dtsCUssao e aprovaçao da LDB. retamente à escola. sem intennediário. Da mesma forma que. recente-
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mezte. o Govemadcc Tasso Jere:issatí san:ioncu lei JRVendo a eleição Mas. na verdade. entendo que o esforço que estamos fazen
dos ~de escolas e IIlllllicipali2 o ensino; assim ccmo o Go- do em termos de vinculação de recursos destinados à Educação em 
vernador Leonel Brizola, por iospiraç3o do Senador Darcy Ribeiro, já relação a receita que temos é grande, mas por.l vencexmos e sope
tinha destinado aos CIEPS reansos para a compta da :mcrenda escolar rarmos esse atraso em que nos encontramos, seguramente, em va
diretamente. a fnn de que a própria diretora adquiia esses aiimeDr.os Iores absolutos, talvez ainda seja pouco. 
j.mto à escola, naquela comunidade, de foaua a obler preços mais bai- Em relação às universidades, hoje, o a1uJJado das instituições 
xoo, melhor qualidade, evitar o despenl!cio de= e melbaar, as- privadas de ensino superior já super.o o alunado das universidades pú
sim. a qualidade do ensino e da assistência ao aluno. blicas. Por quê? Hã uma nítida c!eterio<ação, há uma degtadação oo 

O Sr. Edison Lobão- Petmite-me V. Ex• um aparte, nobre oossoensinouniveisitário. por várias causas. várias :razões. 
Senador Lúcio Alcântara? Por exemplo, pam mostrar que não assumo uma atitude cor-

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Ouço V. Ex• com grande perativista, por ser professor uníversitário, afastado por.l exerci cio 
apreçoy Senador Edison Lobão. do mandato eleitoral, concordo com a instituição do exame de ava-

0 SR. Edison Lobão- Senador Lúcio Ak:âDtaia, V. Ex• abor- liação. As oossas uníversidades sempre se recusarnm a isso sob 
da um tema fundamental no exame das questões sociais do País. A vários pretextos. . 
questão da Educação, a meu ver, deve estar sempre em primeiro lugar O Sr. Roberto Requião- Permite V. Ex .. um aparte? 
em todos os debates ttavados nas diferentes instâncias do País. Dis- O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Para que possa oovir o 
eordo apenas de um ponto em relação ao discuiso de V. Ex~ não cotl· 
sidero que os m:;u:rsos aplicados na Educação sejam esc:a.SSos: A meu nobre Senador Roberto Requião e, em seguida, cohchJir o meu 
ver! eles são mal aplicados. Veja v. Ex,• que 18% de~ todas as receitas discurso, solicito a tolerância da Mesa, em homenagem ao fato de 
fede!:ais destinam-se ã Eóueação; e isto, vamos recoohecer, graças, ter madrugado aqui no plenário. 
fnodamentahnente. ao esforço do nosso c.l:-colega Ioão Calmon,. que O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Valadares)- Tem 
lutoo a vida inteira poc essa vinculação coostitucioDal. Essa vina:Jla- V. &• a tolerância solicitada. · 
ção é ainda maior nos Estados e Municípios, que tém 25% de todas as O Sr. Roberto Requião -Senador Lúcio Alcânlar.l, consi
suas :receitas destinadoS à Educação. Mas o que acoo1ece com a apli- dero o debate interessante. principalmente no que diz respeito à 
caçãodessesn=ISOS?Enquan!ooospaísesdesenvolvidosdaEuropa, transferencia de recursos federais por.l os Extados. A prática oor
Estados Unidos, Japão e até a Rússia há nma relação estlldall!</pro- mal de Estados em dificuldades econômicas e ímanceiias é lançar 
fessotl~ '?Ierâv~~ oo seja, em tem> de 18 a 20 ~por o recw:so. primeir.unente, no Orçamento Geral do Estado. Algum 
professotlfimciO!lário, aqut no BtaSil, chegamos a ter, em média, ape- depois 1 é ---' "do funda""- -~----• • "ã 
nasoitoalunosporprofessorlfuncionário.EháalgumasuDiVeciidades tempo ee u.dU.o'li~ para~ . r:-s~lOIWS,~ 
em que esses números são paritáriO$,. 00 seja. para-cada ahmo há um degradado pelo processo i.nflacionário- pnnc1palm.ente o que VI
funciooária'professor. IsSo é um absurdo! Essa é a fiíriã nOmeante qu~,. v~ até há pouco. No caso específico do Pa.t3llá. votamos uma 
têm as nossas universidades e. de modo geral. os govemos: nos Esta- le1 que estabelece um prazo de 24 horas para que qualquer recurso 
dos, a Secretaria de Edueação detém 50% do funciooalismo. Hã fun- federal seja transferido por.l a Fundação Educacional do Estado e 
cionários demais! Então, esses funcionários- e não os alunos- são os seja aplicado. E criamos um Fundo rotativo que, certamente, foi o 
que ~ parte ~Dtal. dos ~ destina? à Educa- que inspirou o Ministro Paulo Renato a montar essa estrutum de 
ção. As umv~ fecJexais ~ hOJe, ~ distribuição de recursos. Trata-se de um Fundo rotalivo, adminís-
70% das reoeitas do Ministério da ~caçao. Esse Illiil1C[O .!" fo1 mus trado pelo Conselho Eseolar, que conta com a participação da cc
elevado, "!egoo a 92% por.l as ~emdades. O que soln. ~· munídade escolar e da comunídade organizada não-escolar- des
por.l o ensmo fundamental de I e 2" grnn, fica realmente bem tna1S de - - - - té - di dos trabalhadore 
reduzido. E o que acontece nas nossas universidades? Basta ir à Uni- as. assoctaçoes com.e!Cws a -~- -~m 4 ca:os . s 
versidade de Brasilia e veremos um oceano de autDm.óveiS,: ~tO-de- que vtvem em tomo. da e~la,. e as assoetaçoes de paiS e mestres. 
Ies importados, que são dirigidos por ahmos, 00 seja, ahmos que po- ~ Fundo _é depositado e ~plicado no~ do Estado do Para~ 
dem. pagar o seu ensiiio e~ o fazem. Nos~ Unidos. a maior na., o que vtabihza a sua não-degradaça~, e serve para pequenas 
nação econômica do mondo, em geral. os ahmos pagam o seu ptéprio obras - o conserto de um muro, de uma ,JaD.ela. a compra de mate
ensino superior' com :reansos obtidos nos bancos. empréstimos do rial didático, de uma televisão, de um aparelho de- videocassete. 
créclito educativo e. depois de fomtados, os alunos restituem o valor Esse Fundo funciOnou de forma excepcional. e é esta a linba _que o 
recebido aos ba.n~ Ota., se até nas ~ricas é assim. por que não Ministro Pãulo Renato tenta dar a essa distribuição nacional dire
haved de ser~ também no Brasil? E claro que o estudante caren- tamente às escolas. Mas o fundamentaL nesse processo todo. é que 
te deve ser aux~_pelo Gov~ ~ bo~ de e~do; ma;> 0 estu- as experiências novaS têm de ser levadas com cuidado. Ouvi V. 
dante caren1e, oao o t'Stuaante nco, :o:iiiionário, ·que uao prec1S3. dessa E • ' - à di -b · - de dire erenda 
ajuda do Governo Federal. de toda a Nação btasileira. A meu Vei", o x se retenr stn u~o recurso_s tos para a m es-
que está acontecemio é uma má dís1rlbuição e, sobretudo, uma má col~. ~o que .se ref~ a compra de msumos_ frescos, verduras e 
aplicação dos xecursos. e não uma caxêttciL Quanto ao mais. solidari- outros, 1sso é interessante. Mas toda compra de merenda, quando 
zo-me integralmente com V. Ex_• pela manifestação e pelo discurso perde de vista a compra em grande escala. necessariamente. faz 
que faz nesta manhã de sexta-feira. - subir o preço. 

O SR.LÚCIOALCÂNTARA-SenadorEdisonLobão,o O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Senador Roberto Re-
aparte de V.Ex•pro:(X)ICionou-meoensejodecomentarum.pouco quião, é verdade, por um lado. essaafumação que V.Ex•fazsobre 
mais a questão da distrib.lição -dos recursos. Acolho em parte o mM a merenda. Por outro lado no entanto a compra da merenda esco
ciocíni? de V. Ex•! J?C?It!Ue. ~ vercJ:tde. OS ~ ~tndos em- lar pela escola vai permitfr o fomento de atividades locais, incenti
preendidos P?I" agenCiaS multilaterais de fman~wnento, como .o var pequenos produtores. estimular o consumo de alimentos pro
Banco Mundial e 0 BID, mostram que na cadeia da ttansferênma duzidos no âmbito do municí io ou da sua vizi:Dhao.t·.a_ 
de recursos do Governo Federal para os Governos Estadual e Mu- P . r-
nicipal, até chegar à escola e ao aluno há uma perda considerável; A compra em grande escala tem, megavelmente, um va-
aiguns chegam a falar em 40% de ~rsos; outros, até mais. De lor a ser ponderado, j~ que a ~isição de al~entos industrialiM 
maneira que esse desperdício reduz o recurso efetivamente aplicaM zados em larga quantidade perm1te a obtençao de um preço me
do na escola, atingindo diretamente o aluno. nor. No entanto, há problemas de distribuição, de fomento da 

Daí potqUe me eotusiasmo com ésse tipo de projeto que_ transfe- atividade local do município, e diariamente ouvimos pronun-
re diretameDte para a escola os rectJISOS, a fm de ctimiza:resse gasto. ciamentos, aqui no plenário. sobre o esvaziamento do interior. 
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das nossas pequenas comunidades, dos nossos pequenos mm;ticí- Santa Catarina.. Entregamos ontem à tarde, ao Presidente daRepú
pios. Entendo que há um mérito nessa ~ntativa de transferir, in- blica, um abaixo-assinado contendo 1 milhão de assinaturas. Qua
clusive,asaquisiçõesparaoo.íveldaescola. se a quarta parte dos habitantes de Santa Catarina subscreveu 

Para concluir, agradecendo a tolerância do Presidente, aqueledocumento. 
devo dizer que a partir dos debates que aconteceram aqui, E ainda mais, Sr. Presidente, ontem. à beiia da BR-101, em 
dos diferentes ãpartes que recebi no meu discurso, que aco- SantaCatariD.a, milbaresdepessoassederamas~comoparte 
lhi como contribuições de grande mérito, de _grande valor, desse movimento, eis que essa rodovia. no nosso Estado- não s6 
pudemos sentir que há aqui, graças à experiência de cada lá, é claro, mas também já na costa brasileira. na costa do Atlânti
um, acumulada ao longo do tempo, inclusive idéias, sugestõ- co, por assim dizer-, tem capacidade para cerca de 6 mil veicules 
es, que são extremamente úteis para a formulação dessa diários e tem. hoje. um txáfego da ordem de 15 mil veículos. Nos 
nova política de eduCação, desse novo enfoque do problema acidentes que lá ocomm. em média, em vítimas fatais, temos mais 
da educação. ~- deumapordia.Músdeumapordia! 

Para terminar, quero recomendar aos que tiverem Houve, então, um movimento extraordiDário, em que milha~ 
maior interesse que procurem esta publicação que tenho em res de pessoas se deram as mãos, às m.argens da BR~101, e aqui 
mãos, que se chama, Raizes e Asas, Qualidade Para Todos, em Brasllia., mais de 100 catarinenses que para cá vieram. com 0 
O Caminho de Cada Esc:ola, que foi feita pelo CENTEC - dovemad<r, Com Deputados, com empresária;, com tnbaJbado
Centro Nacional em Pesquisa em Educação e Cultura - e pa~ res, e com a .............,. ... t._ .. ,... do Estado no Senado Federal, com os 
trocinada pelo UNICEF, pelo Ministério da Educação· e pelo ·-~·--.-
Banco ltaú, em que estão listadas algumas ex_periências ex- Senadores Vtlson Kleinübing, Esperidião Amin e eu, todos estive
treinam ente interessantes surgidas nas próprias escolas, em mos com o Presidente.da República. 
pequenas escolas. no interior, em difereptes Estados, que E, pelo que vimos, com a participação do BlRD, Sr. Presi
criaram soluções de grande alcance a partir das suas expe- dente, teremos, agoxa, a soluçãO desse problema, com a duplicação 
riências e dos recursos existentes no local e na própria esco- da rodovia de São Paulo a Florian6polis. 
la. Cito, como -exemplo~ a Escola Demócrito Rocha, em Ma- Registro t.ambéiil que no trecho do Paraná já temOs. para 
ranguape, no Ceará; a" Escola Soares de Barros, em Ijuí e a glória nossa. praticamente duplicada aquela estrada, o que ocorreu, 
Escola Gilberto da Silva, em Porto Alegre, ambas no Rio aliás. no tempo do Govemo do ilustre compaubeiro e Senador Ro
Grande do Sul; a Escola Benício Pereira Lima, em Senador 
Canedo, em Goiás; a Escola Reitor AlV3fO A. C. Rocha~_ em berto Requião. 
Ponta Grossa, no Paraná.; a Escola Carlos Rizzini, em São Faço esta comunicação~ ~e, on~m à tarde, no ~~ 
Paulo; a Escola Dr. José Tavares,. em Campina Grande; a Es- do P~. o que ~teceu fo1. u:n movimento suprapartidário, 
cola Aníbal César, em Itajaí. Iss_o mostra a riqueza que há, ... ummovunenfo~~ebrasil~. 
não s6 nos profissionais da Educação, mas nas nossas comu- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
nidades. potencial que, estimulado, pode contrihtlir decisiva- Dzmznu: o disClll'so do Sr. ~i/do Maldaner, o 
mente para que rompamos com essa situação oprobriosa da Sr. Anlônio Carlos Valadans, Suplente de Secretário, 
educação nacional. deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 

Mu~o obrigado, Sr. Presidente. Bel/o Parga. 
Era o que tinha a dizer. 

. . O SR. PRESIDENTE (Bello J'ai&a) - Concedo a palaVIa 
O SR. CASILDO MALD~R - Sr. Prestdente. peço a ao Senador Carlos Bezerra. (Pausa.) 

pala~, :m~ 110 art. 14 do RegnneniO Intemo, paza uma co- Ccitcedo a palaVti ao Senador V"tlson Kleinübing. (Pausa.) 
mumcaçao madiáveL . . Concedo a palavra ao Senador Josapàat Marinho. (Pausa.) 

O SR. PR!'SIDEN1E ~Anlonio Carla; V~)-Coocedo Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson. (Pausa.) -
a palavra a V. Ex • por"C11lco )lU1111los, Senador CasiJdo Malclaner. ~Concedo a palaVIa ao Senador AniOnio Carlos Valadares. 

? SR. ~!_) MALDANER (PMD_B-sC. Pap~ uma O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (FI'-SE. J'ro. 
comumcação. Sem: revtsaO do orador.)- Sr. Pre~deme, Sõ e Srs. nuncia 0 seguinte discursO. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
Senadores, a~etto este mpmento 9lle C! Regm1~nt~ me farulta dente, sr- Senadora, Srs. Senadores, a proposta de emenda consti~ 
para f~ o regiStro de um acontec~o que o:>DSidero ~~- tucional, que quebra o monopólio do petr6Ieo. recebeu. na Câmara 
mente ~ que ~ ontem a tarde aqu1 ~ Brasília e dos Deputados. uma votação esmagadora. Sem dúvida, uma vit6-
está relaCionado a Santa Catarina. ria, pelo menos aparentemente, incontestável 

Faço isto porque movimentos dessa ordem são muito _ Não vim ocupar esta tribuna parn contestar 0 resultado~ por-
difíceis de acontecer. Ontem, esteye na Capita] Federal o que 05 números expressaram a voot.ade da Câmara dos Depilados. 
Governador de Santa Catarina, acompanhado, eu diria, do Foram364 votos fávor:iveis e 16! contra a quebra do monopólio 
PIB político e empresarial catarinense, de gente da produ- da PETROBRÁS. 
ção, do trabalho, de todos os setores. Todos esses catarinen- Não dúei, como outros afmnaram, que essa votação, tão 
ses estiveram em Brasília ontem, no Palácio do Planalto, na acachapapte, que redundou na denota do_s que defendem a PE
presença do Presidente da República, Femando Henrique TROBRAS, foi o resultado da manipulação do Governo- que te
Cardoso, juntamente com os Deputados Federais e os três ria oferecido cargos-, das pressões exercidas sobre as BaJ1<41das 
Senadores do meu Estado - e devo registrar, inclusive, que nos Estados, emOOra eu considere. como político, que tOOos somos 
os três representantes de Santa Catarina_ no Senado F_ederal sujeitos a pressões. 
são de Partidos diferentes~ são adversários políticos, e é difí- - É bem verdade que as pressões existem, umas são legítimas 
cil um acontecimento desses. e outras, ilegítimas. O que me SUipreendeU. Sr. Presidente, não foi 

Ontem à tarde, então, todos os três,- juntamente com to- tanto o resultado. mas a forma como alguns companheiros da nos
dos aqueles conterrâneos, estivemos no Palácio do p_~Jto, sa_Bancada de Sergipe atuaram naquela votação. Digo isso porque 
para falar em prol de uma única reivindiCação~ dâ duplicação no dia 17 de maio eu li. quando estava no plenário desta Casa, um 
da BR-101, considerada a "via da inorte" naquele E?ta~. Foi manifesto assinado por nove parlamentares da nossa Bancada, 
um movimento extraordinário, encampado pela TV RBS, em apoiando o monopólio, a exclusividade da exploração do petróleo 
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pela PETROBRÁS. Assinaram esse documento os Senadores AJl. 
tonio Carlos V aladaies e José Eduardo Dutta e os Deputados Fe
d=is Ma=lo Deda, Jerônimo Reis. Bosco Fr.mçá, Carlos Mag
no. José Teles? Adelson Ribeiro e Wilson Cunha. Foi uma assina
OJia pluripa.rtidári.a.. em que todos os segmentos políticqs e ideoló
gicos de Sergipe. levando em conta o b:abalbo efetuado pela PE
TROBRÁS. ao longo de sua atividade no Estado, apoiaram esse 
maDifesto. Isso ... ocorreu no dia 17 de maio, quando os funcionários 
da PE1ROBRAS ainda estavam em greve. E não se diga que foi 
po!" causa da greve que os Deputados Wilson Qulha. do m.. 
Adelson Ribeiro, do PMDB, JO<é Teles, do PPR, e Carlos Magno, 
do PFL. se amopeiJdeiam. De tepente, sem neuhuma explicação. 
sem nenhuma justificativa aos seus compaiiheiros de Bancada, ao 
Estado de Sergipe e ã Nação, votaram pela proposta do Govemo, 
pela quebxa do monopólio. 

ricanas na questão agrícola e nos novos temas normati
vos de serviços e propriedade intelecmaL 

···-·-------·-··---··---·--·--·-·------
Continua o Sr. Embaixador Paulo Nogneim Baptista: 
11A imprensa. por meio de editoriais ou de articu

listas entusiastas do novo velho credo, alguns de passa
do esquerdista. colocaria na defensiva todos os que não 
se dispusessem a aderir à autodenominada "modern
ização pelo mercado'', qualifteaD.do-os automaticamente 
como rettógrados ou "dinossauros''. Mas essa mesma 
imprensa registraria. com respeito e sem quaisquer repa
ros, declarações do Presidente da General Motors Mun
dial quando veio ao Brasil defender a necessidade de se 
·conter o ímpeto da abertura comercial. com o natural re
ceio de não poder a GM norte--americana competir no 
mercado brasileiro com os veículos de origem japonesa 

É apenas um registro que faço para dizer que me surpreendi ou coreana. caso aquele processo prosseguisse. Caberia, 
com a posição dos meus patríci~ dos meus contell'âneos, que in- assim. aos investidores àmericanos e europeus, e não aos 
cluSive participaram de reuniões com petroleiros, que Se conlpro- empresáiiós DaciOila.is·, asSUmir a defesa da indústria ins-
meteram publicamente, que levantaram a bandeira da PE'IRO- talada no País atravé~ da política de substituição de im-
BRÁS. As suas assinaiW:aS desaparecetam ccmo a fumaça do ci- portações condenada pela onda neo!ibernl." 
gano ou mesmo como o gás canalizado que chega até nossas resi- Sr. Presidente, tal é a importância deste documento e a re-
dências. · flexão que ele faz sobre o mundo atual, notadamente sobre o que 

Mas. Sr. Presjd~te, a~~ de to:las essas suxpresas, eu não acontece no nosso Continente, que eu pediria a V. Ex• a ·transcri
a=dito gue o fatoc primordial da quebra do monop61lo da PE- ção nos Anais desta Casa do dorumento ''O Consenso de W as-
1ROBRAS, desta onda de privatizações que invade o continente hington", a visão neoliberal dos problemas latino-americanos. O 
latino-americano, sejà o resultado de uma decisão política assenta- Embaixador Paulo Nogneim Baptista, falecido em 31 de julho, · 
da individualmente ~los governos na América Latina. TeDho a quando ocupava o posto de Embaixador do Brasil junto à Associa
certeza de que tudo ISSO é uma motivação de fOia para dell1ro. ção Latino-americana de Integração- ALAD!, foi também embai
Tanto que o falecido embaixador Paulo Nogueira Baptista escre;. ~ xador do Brasil junlO ao GATT - Acordo Geral de Tarifas e Co
veu um texto., que saiu publicado no livro ''Em Defesa do Interesse métcio, e à ONU - Orgariização das Nações Ucidas e, na década 
Nacional- DesinfOIIIla.Ção e Alienação do Patrimõnio Públicou. de 70 foi Presideme da NUCLEBRÁS. Tetilio certeza de que· um 
Antes de mo:c:er, ele p.tblicou esse trabalho, t:I:açando uma xadio- h o~ da establra moral e iDtelectual do Embaixador, um homem 
grafia das articulações feitas a partir de 89 para impor condiciona- como esse, de i-esponsabilidade, jamais iria, antes de moner, assi~. 
lidaclt:s e im.J?lantar definitiv~ente o neoh~o nos países da nar um documento tão importante como este, se não tivesse a ve-

• Aménca Latina, atta.vés daquilo que se denommou chamar de con- racidade que n6s brasileiros devemos atn'buir a ele. . · · · 
senso de W ~ Em 89? D;O mês de nov~m~, fu~~nári?S __ Depois que a Câmara dos Deputados acudiu ao pedido do 
do governo amencano, ~mos fi.nanceiros mtemact~. Presidente da República, ap:ovando a sua ~ de emenda 
como o FMI, o Banco Mundial e o BID, se :reuniram en:t Washing- conStitucional sobre o inonop6fio da PEIROBRAS. o Ministro 
ton paz:a proceder ~a uma. avaliaçãc_:> das refonnas econômicas em- das Minas e Enetgia, antes da votação, para garantir uma maioria 
pteendidas _ _!los pal.S~ latino-amencanos. E qual o pano de .t?ndo esmagadora, envigu um oficio, um documemo, comprometendo-se 
dessa reumao? que a PElROBRAS não seria privàúzada, mesmo- que fosse que-

. "A mensagem neoliberal que ~ ~enso de W as- btado o monopólio. 
hington registraria vinha sendo transmitida, vigorosa- No meu entender, a palavra ou o dOCQ.mento assinado pelo 
meme, a partir do começo da Administração Reagan nos MinistrO não são suficientes- nem à palavra, nem o docuinemo·
Estados Unidos, com muita competência e fartos recurM porque os senhores sabem que o cargo de Ministro é demissível 
sos? humanos e rmanceiros, por meio de agências inter- ad nutum. De repente. S. Ex• pode sair do Ministério e o seu do
naciooais e do govemo norte-americano. Acabaria ca- cumento esboroar-se, não valer nada, e al&!Jma tentativa pode ser 
balmente absOlvida por substancial pan:ela das elites po- feita no sen1ido de privatfurr a PETROBRÁS. Quem pensava que 
líticas, empresariais e intelectuais da região, como sinô- o Govemo iria privatizar a Vale do Rio Doce, a maior com.panhia 
nimo de modemidade, passando seu receituário a fazer do mundo em t.emiOs de produção de fCII"O e a primeira da Améri
parte do discurso e da ação dessas elites. como se de sua ca Latina em produção de ouro? Quem imaginava? E o Governo 
ioiciativa e do seu interesse fosse. assinou um decreto colocando à venda essa grande empresa nacio-

Exemplo desse processo de cooptação intelectual nal, que hoje tem o melhor conceito internacionalmeote. 
é o documento publicado em agosto de 1990 pela O que aconteCeu com a Vale 9o Rio Doce- quem sabe?
FJESP, sob o ~tuJo 'Livre para Crescer- Proposta para - poderia acontecer com a PETROBRAS, apesar de o Presidellte da 
um Brasil Modemo", hoje na sua s• edição, no qual a República, com tOOo o respeito que teDho por Sua Excelência. ter 
entidade sugere a adoção de agenda de reformaS virtual- afirmado o segnmte: ''É uma boba__gem imaginai_ a privatização de 
mente idêntica à consolidada em Washington. uma empresa como a PEIROBRAS, avaliada e.m USS 100 bi.Ibõ-

·-··-·---·-··--··---·-·· .. --·-··-··---·----··--- es. ~ao há dinheiio no mundo par.~. adquiri-la.'' 
As reformas comerciais libetalizantes recomenda- Por essa razão, Sr. Presidente, estou propondo à Casa uma 

das peJo Banco Mundial e avalizadas pela FJESP se- emenda constitucional. porque a palavra empenhada. o documento 
riam. de resto, fielmente enpampadas pelo govemo Col- assinado, em política. muitas vezes não valem. Razões de Estado 
lor até mesmo no que se refere à postura a se assumir na podem smgir amanhã. gue jusWiqliem. pãia o GOvemo; uma priVa
Rodada Urugnaí. de alinhamento ãs posições norte-ame- tízação da PEIROBRAS. 



Junho de !995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 353 

Melhor seria. então. que &arru:J.tí~emos. attavés de um disw 
positivo no texto CODSUtucioaal. a ~ência-daPETROBRÁS. 
a permanência deflllitiva da PETROBRÁS explorando petróleo, 
agindo em todas as fases. sem atrapalhar a f:Liosofia do Govemo de 
permitit-'o --mgressõ-de companhias ou empresas estrangeiras 
no setor petrolífero. 

A emenda dá ao § 4° do art. 177 a seguinte redação: 

"§ 4° - A União ~ permanentemente em to
das as fases do ~do de petróleo, de seus derivados e 
gás natural atr.t.vés de uma companhia de economia mis
ta e suas subsidiárias. das quais deterá a -maloria do capiw 
tal votante.'' 

pólio oonlimla sendo do Estado brasileiro. E o Estado bmsileiro, 
que é sócio e portaino o ma.ioi-interessado em que a PEIROBRÁS 
se mantenha forte, vai continUar prestigiando a empresa da qual é 
dono, mas vai eventualmellle pedir que outms. venham ajudã~la, 
como aliás no passado aconteceu~ E -se é um filé tão grande que 
está sendo oferecido, não sei por que, naquela fase dos contra.tos 
de risco, o Brasil não se encheu desses podei:osos e portentosos 
concommtes. Agora parece que a PEIROBRÁS está com medo, 
apesar de ser uma empresa do tamanho que é. apesar de ter, segun
do se sabe, competência técnica, eficiência operaciooal, apesar de 
concorrer com empresas que não são maiores do gue ela. Ttago ao 
debate, à lembrança da Casa que a PETROBRAS tem cometido 
eii"OS muito graves. Cito um exemplo que, de certa forma, intexes-

Com essa Emenda Constitucional. aprovada pelo Senado e, sa ao Estado de Sergipe. como interessa também ao do Rio Grande 
depois, ratificada pela ~ dos Deputados, n6s temos certeza do Norte e a todos os brasileiros que constataram, por exemplo, 
absoluta ci.; qudire~ a ~EfROBRAS, briraí.sim, será intocável e o Gover- que 0 programa do álcool não se lralava apenas de um clichê que a 
no exercera o 1to que tem de a o meiCado de petr6leo. • • • da 'dado de --<. • ..;. B-"'' 

Na verdade, nobre Senador Geraldo Melo eu como defen- _ 1D1pi'ei1S3. noticiOU, mas oportum se !-'"' ............... ' no ... .....,"' 
sor .da PETROBRÁS ao. propor esta emenda, já-e~ demons. -um combustível limpo, náo-poluente, de ODeigia reDOváveL que 
trando a minha derrob oo Senado da República. cOm referência a permitia a eliminação do chumbo tetraetila ua gasolina do País. 
esta emenda do Governo. Pois bem. em um País onde já se fabricava equipamento para a in~ 

O Sr. Geraldo Melo- Permite V. Ex& um aparte? dústria do ücooi. em um País oDde já havia mais de 40 anos de ex-
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Ora, se na !'Ori~ncia na fabricação de álcool de cana-de-açúcar. a PE1RO. 

Câmara -o resultado foi tão acachapante. no Senado o resultado BRAS inventou de fa'tricar ücool de mandioca. Aliás. ocone-me 
que se espera é n:Wor ainda. devastador, contta a PE'IROBRÁS. a idéia de apresentar. de propcr. de en::;unjnhar à Mesa um zequt.ri-

0 Sr. Bemanlo Cabral- Permite V. Ex• um aparte? menlo de iDfODllliÇiíes. dirigido ao Mmistto das~ e Energia, pom 
O Sr.Roberto Requião-Permite V. Ex•um aparte? que S. Ex• nos iDfottDe quanto cu.stw ii PETROBRAS a OOilSt1UÇão 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADA.RES - Nobre Se- daquela refinaria de álcool de mandioca em Ouvelo, que, segundo 

nador Bernardo Cabral. permita-me apenas conceder o aparte, em me COil5ta, estaria distante= de quatrocallos qui!ÔI:!Iefios do pé de 
primeiro lugar, ao nobre Senador Geraldo Melo que já o havia se>-,. mandioca mais próximo. Qual a quaulidade de álcool que produziu 
licitado auterionneute. Em seguida, concederei a V. Ex• e ao nobre atê hoje aquela destilaria? QJanlo ela futurou? Onde estava esse bri· 
Seiiador Roberto Requião. ~ - ~ lho de que tanto se fala? Há dois anos o Nordeste discute a Jocalizaçiio 

Ouço o aparte de V. Ex', nobre Senador Getaldo Melo. de uma refinaria de pettóleo; há dois .00. s6 se fala na sofisticação 
O Sr. Géra!do Melo - Nobre Senador, em primeiro lugar, das decisões a respeito da localização dessa refinaóa. No enlalllo, em 

quero me solidarizar com sua iniciativa de pedir- a tiins:Ciição nos relação à destilaria de álcool. ninguém foi ccm:ubado. Trata-se talvez 
Anais do documento do livro do Embaixador Paulo Nogueira, que de_ um dos ~ mais aboUidos que já se 1izernm """" 
realmente é uma contribuição importante ao conhecimento e ao Pais, e foi a PETROBRAS que fez. Sou defensa- da PETROBRAS, 
debate de um assunto que nesta fase da História econômica da hu- nobre Semdor Antonio Carlos Va.ladares tanto quanto V. Ex'. A meu 
manidade é palpitante e que está na ordem do dia. Em segundo lu- ver, lr.ota·se de um patiimiJojo do povo bJasileiro que precisa ser IX"' 
gar,queria dizer a V. Ex& o seguinte: nós nos conhecemos há mui-_ servado. No entanto. não~ defamaro que está cx:.onendct 
to tempo e V. Ex' sa6e que não cabe bem .na minha testa um ca- noprocessoderefocnadopaís. Omooopóliodopetxó!r,oestáintacto; 
rimbo de neoli~. No entanto, a tendência es~ senaõ-ã:-5ej,iii:tie: o que não está iD1acto é o privilégio- de a PE'IROBRÁS trabafuar e 
existe uma pauta defendida por pessoas que têm Da testa um outro impor os seus produtos a qualquer preço. Isso é gue vai tecnina!; isso 
carimbo, que não é o de neoliberal. convencionou-se dizer ,que cria uma nova realidade, diferente daquela em que miitos países ain
quem não está de acordo com aquela pauta é neob.beral. A::o posi- da aaOOitam, a das eoonomias de plaW.ficação .ccnti:al. Esses países 
ções de neoliberais e não liberais vão começar a Se delinear no estão tentando terminar com. essa política. Está. ai a Clrlna. abrindo-se 
Brasil: quem são os neoliberais, quem são apenas liberais, quem para pedir pan:eria a capitais privados do IllUildo in1eiro; está al Olba, 
são os socialdemocratas. Enfim essas posições vão começar a ser pedindo pan:eria a capitais privados, especialtneDte no campo do pe
conhecidas depois das refonnas constitucionais, quando o rebali- tióleo. Aqui no Brasil, DO entanto, isso parece um sactilégio. P
zamento institucional do País levar a que cada um desses assuntos para acelernr. para elevar um p::uco a temperatuia do debate. tiago 
que está sendo objeto de refonna pelo Congresso Nacional entre essa contribuição ao disattso de V. Ex' 
em Opeiação e, aí sim, se vá. dizer como opera o &tado brasileiro O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Agtadeço a 
dentro_ da nova realidade que as refoaoas criar.un. Então. quero, V. Ex•, nobre Senador Geraldo Melo. integmnte do Senado? repre
em pmneiro lugar, dizer que há distâncias e matizes dentro da sentante de um dos Estados produtores do Nordeste e do BrasiL 
grande combinação de opiniões que fonna hoje aquilo que se cha· Sabe V. Ex:. tanto quanto os demais Senadores, a importância da 
ma- e que V. Ex• de certa maneira está ratificando- de neoh'be- PEIROBRAS par.o o desenvolvimento regionaL 
ral No caso brnsileiro, por exemplo, este é um postulado que não O Sr. Geraldo Mdo - Pexmita-me V. Ex-' que eu reforce 
se aplica. De certa forma, estamos sendo até menos hõerais que o suas palaVIaS. Tenho certeza de que contarei com o apgio da San
Governo de Olba. Não estamos absolutamente sendo tão liberais ~ cada de Sergipe à emenda que levará a PIIT}WBRAS a pagar 
quanto se imagina. Essa é uma injustiça que, por uma deformação IC.MS nos Estados onde ela produz petróleo. E inconcebível que 
ou, digamos., por uma desinfonna.ção. está deliberada e insistente- um Estado como o Rio Grande do Norte, que é hoje o maior pro
mente sendo repetida. O monopólio. estatal do petróleo não foi dutor de pettóleo em terra DO País - o segundo produtor de petró
quebtado absolutamente; o que fçi quebrada foi a obrigação de leoemterraemar-receba.comatrasodem.uitos_meses,royalties 

· exercer o monopólio mediante a ação da PETR.OBRÁS. O mono- que parecem mais gotjetinhas _pam acalmar e aplacar os sentimen-
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tos dos norte-rio-grandenses, e não receba um centavo de ICMS. o presa pública, vinculada a velhos ideais de soberania nacional, tí
que representa uma exceção odiosa e inexpliCável que a Constitui- Dhamos tropeços. Portanto, acredito que, no caudal da última g:re
ção de 1988 criou em favor do petróleo e da energia elétrica. ve dos petroleiros, a ~ dos ~tados se comportou com 

o SR. ANTONIO CARLOS VALADARES _ Sobre a lo- precipitação e não votou contta o monopólio do peàóleo. !<ao 
caiiza fu fi · · acredito que a Câmara tenha votado contra a soberania naciooal., 

· ção da tuia re l.DJU13.. CUJO projeto já foi devidamente ela- mas. iirefletidamente, disse "não" a uma inoporttma manifestação 
botado pela PETROBRAS, creio que essa é uma decisão mais do corporativa. Penso que poderemos. no Senado, retomar essa dj.s-
Govemo, não uma decisão exclusiva da PETROBRÁS. cussão. Há. mil maneiras de 0 País flexibilizar a PETROBRAS 

O Sr.Bemardo Cabral-Permite V. &.•um aparte? para que ela não parta: com a participação da iniciativa privada, 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Concedo o com conttatos de gestão, com a criação de oulnls empresas pu'bli-

aparte ao nobre Senador Bernardo CabraL nosso Líder. cas com participação privada. porque, o problema básico de todas 
O Sr. Bernardo Cabral- Senador ADtooio Carlos V alada- as empresas e de todos os países que se 5llportam em velhas e soli

res, serei breve porque estou verificando que o tempo de V. Ex• dárias propostas, é o momento em que o corporativismo se sobte
está terminando. O que caracteriza a ablação parlamentar de V. põe à sociedade inteira. Muito obrigado. Senador. 
Ex• é a coerência que guarda com os posllllados que vem defen- . O.SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Agradeço a 
dendo ao longo da sua vida póblica, seja como Deputado FederaL a · -o de V. Ex• 
Governador e como Senador. A proposta de emenda coostittJcio- ~Sr .. Edison Lobão- V. Ex• me permite um aparte? 
na! que V. Ex• acaba de apresentar, cujo teor traz ao conhecimento O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Concedo 
do Plenário, comprova. o que acabo de dizer. Permita-me; no en- um aparte ao nobre Senador Ed.Jsa,tl Lobão. 
tanto. notxe Senador ~Dio Carlos Valadares, que eu discorde O S~. Edison L~bão -E inquestionavelmente importante o 
quando V· Ex• registra a. palavra dettota. Estou certo de que a pro- debate em torno dessa ques~o dO monopólio. oo não, -da PE1RO
posição de V. Ex• merecerá o apoio de seus colegas. xazão pela BRÁS. Ao longo dos tempos., temos assistido a ação do corporati
qual o pazabenizo. V. Ex•, ao defender.como faz agora. seus pon-
tos de vista, apenas ~mna a admiiaçürque os seus amigos, en- vismo, a que se refere o Senador Requiã9, numa atitude conosiva 
tre os qoais me permito incluir. têm-lhe dedicado ao longo de sua dos interesses nacionais e da PE'IROBRAS. a que eles pertencem. 
vida póblica.' Ora, dizein que a PE1ROBRÁS é uma empresa altamente qualifi-

. O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Agradeço a cada, uma das mais qualificadas do IIlllndo; outros af= o con-
V. Ex• pelo estímulo e a manifestação de palavras tão generosas. trário~ Penso, Excelência, que quem melhor def:m.iu IllliD3. frase 
Senador Bemardo Cabral. essa questão d6monopólio da PE1ROBRÁS foi o Presidente Cas--

O Sr.RobertoRequião-Permile-me V. &•um ~? tello J3,ranco. quando disse que se a PETROBRÁS fosse tão com-
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES -. P01s Dão, petente como diziam não precisava do monopólio: e se fosse tão 

nobre Senadox: - • · di · - . Ia - • nop6li 0 Sr. :Roberto R ião _Nobre Senador Antonio, Caz.1~· mcompe~te quanto Zl.am outros; e nao merecm o mo o. 
Valadares., acredito que a~ssão sobre o monopólio do petróleo. Penso de Igual modo. __ _ __ _ 
ellCOillralá espaço muito interessante no Senado Federal. V amos. O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Senador 
aprofundar, sem dúvida, essa diso.lssão; e vamos fazê-lo sem pas- Edison Lobão, ácredito que teremos tempo suftciente para ~ 
sionalismo. sem açodamento. Não acredito. no entanto. que o Se-. discussão ponnenorizada a respeito desse assunto. uma vez que a 
nado seja espaço para vit6rias catastróficas, de interesses que não· emeD.da que' propõe a quebra do monopólio sairá da Câmm:a e in-· 
sejam nacionais. Por ootro lado, Senador An;ooio Carl~ V alada- gressará no Senado dentro em ~co. Assim. aqueles que se mani
res, temos que entender que. se a PETROBRAS é essencial para a. festam favoráveis à PE:{ROBRAS terão ainda a oportliDidadC de 
soberania nacional, o corporativismo tem levado pro~os idealis- demonstrar •. com pala~ consistentes e argumentos afli'IDali.voS. 
tas. no mundo inteiro. A bancairOta. O corporativismo é a manifes-·- · 
tação coletiva do iiHljvidualismo; é a ausência da solidariedade, é a que é uma temeridade para o Brasil a quebra do monopólio. tendo 
limitação da visão. E a ausência, ..Senador. Va!adares, da politica, em vista que hoje a siruação mundial. principalmente dos paisei 
porque a política não é a soma. aritmética, -ã jõstài)osiçãO da reivin- industrializados. é muito grave. no que toci -à produção de petr6-
dicação dos sapateiros, tios engenheiros, dos advondos. dos pe- leo. Foi dito pelo Senador Roberto Requião que os Estados Unidos 
troleiros,. dos eletricitários. dos alfaiates. A politica l uma proposta. dentro de cinco anos já não terão mais petto'leo. Dos sete países 
para uma sociedade inteira; é uma proposta de organização ecoOO:. mais íudustrializ.ados do mundo, apenas dois são grandes produto
mica, de organização social; é uma proposta que contempla todaS res de petnSieo. 
as instâncias da organização social e de Administração Pública. 
Sou, como v. &•. um antigo e convicto defensor da sober.mia do· O SR. PRESIDENTE (Bello Paxga)- Peço ao orador que 
País :soóre 0 seu petróleo. · encene suas considexações. porquanto já excedeu o seu tempo. 

Ontem o Vice-Uder do Governo, Deputado Almino Affon- O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Encemuci 
so, fez um brilhante discurso na Câman dos Deputados. encami- dentro em breve.. sr: Presidente. Gostaria que V.Ex•tivesseumpo.Ico 
nbando a votação a favor do monopólio e conttariamente à preten- de tolerância, pemritindo-me o término deste proounciameDto. 
são .. do atual Governo. Dma S. ~x·~ com clareza.. que PE'JR-0- O Governo, com a aprovação dessas reformas, tem a ''faca e 
BRAS é sobenmia; PE1ROBRAS é sangue; PE1ROBRAS é 0 queijo na mão" para empreender um programa de trabalho e 
guerra. Petróleo é tudo isso. E assim tem sido ao longo da hist6ria cumprir todas aquelas promessas feitas duran'te a campanha do 
modema do mundo. Nos Estados Unidos, hoje, ao furarem um 
poço, se houver a ocoo:ência de pettóleo, ele será Jacrulo. Sabe- ano passado. 
mos que o petr6leo americano, utilizado intemamente, não cJw:aria Os defensores das reformas privatizantes af:tiiDam que, de
mais do que cinco anos. A qUestão é delicada. Mas, se perdermos pois que o Govemo tiver nas mãos esses instrumentos coostitució
o controle sobre uma empresa pública. o camii:tho não é doá-la oo nais e instiblcionais, a educação vai melhorar, a saúde vai se engran
vendô-Ia por preço vil. é recuperarmos o conlrole sobre a empresa decer, a segurança pública vai progredir e a habitação vai alcançar ín
póblica. Como Govemador e Prefeito da Çapital do meu Estado, dicestaisqueresolvamoproblemadodéflcitbabitacioDal. 
fui um defensor pexsistente da PEIROBRAS. Mas tive dificulda- Sr. Presidente, no que se refere à Educação, principalmente no 
des com a sua imobilidade, com a '!'" incapacidade de negociar, Nordeste. a situação é de crise permallO!lle. eero. de 50% da nossa 
com a. sua falta de flexibilidade. E cada vez que lhe recopb~ JX!PUlaçãO é analfabeta. É preciso que aumentemos 0 lliÍmero de ma
um monop6lio, que estabelecíamos o privilégio por ser uma em- tricuJa escolar, que a qualidade do ensino atinja um nível respeitável e 
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que a rennrnmçio dos professores seja coodigoa. Existem oerca 
de 4 milhões de estudantes fora da escola, na faixa etária de 7 a 14 
anos, e somente 4,.5% dos brasileiros atingem o 3° gcm. 

No que se refere à Saúde. é preciso haver o reequipamento 
dos hospitais, a melhoria da qualidade técnica dos serviços, a des
ceptraHzaçíío do atencfunento hospitalar, po_Iítica de prevenção e 
investimento maciço para atacar as doenças que atingem as regiõ
es mais pob= e as periferias dos giliDdes centros urbanos. 

Com relação il seglli&DÇa pública, é preciso que acabemos 
com a violência existente nas grandes cidades através do reequi
pamento das Polícias Civil e Militar, cursos de atualização e aper
feiçoamento do seu quadro de praças e de oficiais, remuneraçao 
compatível com o nível de risco da atividade do policiaL 

5 - Se um dos argumentos utilizados para compra dos 
canhões é que a munição de 40mm para os Bofors já fabric~ 
no Brasil, qual a razão da compra dos 2.000 cartuchos de mum-

ção? 6- Consta dos Jane'i Figbting Ships que a cadência de-~ 
do canbão Bofors em condições de combate seria de 330 tí
ros/min. pam ser efetivo contra os mísseis inimigos. Ora, 2.QOQI13 
- 153 cartuebos por canbão. Tal quantidade não pemútiria nem I 
min de combate naval. Isto posto pata que servirá este canhão? 
Como serâ resolvido o problema da munição? O financiador sueco 
financiaria munição para o Brasil? N6s vamos fabricar esta muni
ção? A que custo e em que prazo? 

Justificação 

Encontra-se em tramitação neSta -Casa a ·Mensagem 0° 

339/94 (Da origelli 1.201/94) onde o Ministério da Marinha solici
ta autorização do SeDado Federal para contratar operação de credi-
10 ex temo no valor de US$56.544.176,00 destinada a aquisição de 
canhões, lança-mísseis e munição. TeDdo em.vista as informações 
acima solicitadas não constarem dó j>rocessado Uige obtê-las para 

No que tange il habitação popular, existem mais de 10 mi
lhões de brasileiros ~de uma morada decente. O próprio 
Governo divulgoU um programa denominado PRÓ-MORADIA, 
cooslalldo de lotes uxbmizados. habitações, áioas degra<!a<Jas, 
áreas ocupadas com a regulamentação fundiária e conseqüente ur
banização, e também o Progiama PRÓ-SANEAME!IIT(). Para es
ses dois programas o Governo destina RSI.S bilhão. Para a habita
ção. este ano,. o Govemo desti:natá R$643 milhões para o setor ha
bitaciooal. Isso daria para construir apenas cem mil casas. no ano 
de 1995, o que cooespoilde a aím:wu: que aquele déficif de 10 mi
lhões está longe de ser coberto duzante o Govemo do~ Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, a não ser que as refrn:mas dêem 
:uaior contribuição ã. amcadação em nosso País. Com a destina
ção desses recUISOS para os Estadoo brasileiros, Sergipe poderá 
construir, dw:ante o ano de 1995, cento e cinco casas populares, 
quando se sabe que o Governo do PSDB de Sergipe, Da última 
campanha eleitoial,. prometeu fazer, por ano, 5 mil casas. Com os r .. 

recursos que serão aplicados no programa PRÓ-MORADIA. Ser-. 
gipe fará !OS casas no ano de 1995. 

que o Senado Federal possa deliberar sobre a matéria. · · 
Sala das Sessões, 8 de junho de 1995.- Senador Eduardo 

Matarazzo Supticy. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (BeUo P"'!l"}- O requorimentolido 
será despachado à Mesa para decisão. nos teimOS do inciso li, do 
art. 216, do RegirneniO Interno.. . . · . · · · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Antonio Cario~ V~-, 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 893, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Com essaS. palav.ras, Sr. Presidente, espero que o Governo 

Fcdeml, cooseguindo, cano está, aprovar as refotmas que trouxe 
ao Cong=so NacionaL poderá empreender um programa de tla-
balho a caotento. -

Sei·que é muito delicado defendermos a execução do pro
grama de· govemo ·do Presidente Fernando Henrique Cardoso só 
com base na aprovação das refonnas, mas os defensares dessas re
formas aímnam peremptoriamente que com a sua aprovação have. 
rá pleno emprego no Brasil' é a educação e todo$ Os segmentos so
ciais m.elhcmuio; 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a mesa, i:e

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exen:ício, Sena
dor Antonio Carlos Vaiadares. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 8!12, DE 1995 

Senbor Presidente, 
Requeiro nos termos dos artigos 49 e 50 da Constituição 

Federal, ccmbinados com o artigo 216 do RegirneniO Intemo do 
SeDado Fedetal sejam solicitadas ao Ministro da Marinha as se-
guintes informações: .. ·~ -~-

1 - Em que consistiram os testes realiza.dos parn seleção 
dos canhões das fragatas e dos mísseis dos Fuzeileiros Navais? 

2- Que outros fabricantes e equipamentos forun também 
testados da mesma maneiia? 

3 - Qle outras mariOOas utiiimn ah12!mme os canhões Trinily 
da Bofas AB. Weapoo. Sy.tem. Quais "'canhões ulilizados pelas se. 
gumres marinhas: americana, francesa, !J:i$ica. sueca, italiana, alemã? 

4- o missi1 anticaao que os fuzilem vão comprar, é 9 mes
mo que o Exé<cito Bll!Sileito c:omprou. com anta:i:zaçio do SF? 

Requeiro nos termos dos artigos 49 e·.SO da Constituição 
Federal combinados com o artigo _Z16 do Regimento lntemo do 
S~do Federal sejam solicitadas ao Ministro da·Fazenda as se-
guintes inforroações: _ • · · · 

A imprensa noticiou nas úl~ semanas uma vultesa tran
sação comercial envolverido a Em~ Encol_ e 9- _Fun4o de pen
são dos Funcionários da Caixa Econômica Federal- FUNCEP .. 
Relacionado a esta opexação apresentO as seguíu'res ,questões: -

1. Qual'eía o valore'o perCenru~ ~ ~pli~~ i.J?.vesti
mentos imobiliários da FünceP no momento da ocorrênc1a da tran-
sação entre o Fundo e a Encol? _ · · 

2. Quais são os três maiores em~entos iJ;nobiliários 

~Fun~ que fase encon~vá-se ~ em~en~ São Paulo 
Renaissance Hotel? Qual o prazo para sua conchlsão? Qual o valor 
da avaliação técnica feitã pela Funcep, qual a data do seu início e 
seu término? Enviar c6pia do laudo de a"aliação. _ 

4. Qual o pe,It:elltual do empwmdimeniO adquirido pela 
Funcep? Quais as garantias apresentadas pela Encol? Quais as 
condições de pagamento? 

S. Quais as empresas responsáveis pela conclusão da obt:a? 
Em que bases contratuais ocorrerá a finalização da referida obra? 

6. Até o fmal do empreendimento como deverão ser os de
sembolsos da Funcep? Qual a sua cota parte? E qual o valor patri-
moo.ial estimado? . 

7. Qual a participação da CEF na citada tr.msação? A CEF ó in
tetveniente aedor m COttlato de aquisição~ a Funcep e a Encol? 

8. Quando e em que condições a CEF tomou-se credota da 
Encol? Descrever o tipo de operação, seu valor, prazo, taxas e gaM 
rantias. Nesta transaçio qual foi o papel do Banco do !IIasil- BB? 
Houve transferência de débitos da Encol que estavam no BB para 
a CEF? Que órgãos do BB, da CEF e da Fimeep tiveram alguma 
participação na referida tiansaçio? Qual o calendário das princi- . 
pais decisões? 
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Justific:a§io 

O jomal Gueta Meramtil na edição de 30 de maio do oor
rente, noticiou a ocoaêDCia de uma transação envolvendo aCFF? a 
Funcep, a Enoo1 e o BB. Neste mesmo ena esteve depondo nesta 
Casa do Congresso Nacional o Sr. Sérgio CUtolo, presideote da 
CEF, que quando perguntado sentiu-se impossililado de apresentar 
dados precisos sobre a referida operação. Sendo assim. visando es
clarecer as dúvidas sobre a matéria faz-se necessário o conheci
mento das informações solicitadas. 

Sala das Sessões, 9 de junbo de 1995. - Seoador Eduardo 
Matarazzo Sup6cy. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (BeDo Parga)- O requerimento lido 
será despachado à Mesa para decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presidência re
cebeu a Mensagem n• 208, de 1995 (n• 614195, na origem), de 
6 do corrente. através da qual o Presidente da Repúblici solici
ta a retiiada do Projeto. de Lei da Cimara n• 80, de 1995 (n• 
746/91 .. na Cadi de origem), de iniciativa dO Poder Executivo, 
que modifica os incisos TI e IV do art. 3° da Lei n° 8.090. de 13 
de novembro de 1990, que "altera a estrutura básica da Secreta
ria da C~ncia e Tecnologia da Presidência da República e dá 
outras providências". 
· A Mensagem será incluída em Ordem do Dia, oport:Una-
me:ote. 

É a seguinr.e a mensagem recebida: 

Na última qualta-feint, no Senado Federal tivemos uina 
reunião histórica que reumu mais de 70 Parlamentares - Senado
res e Deputados fedetais do Centro-Oeste inasileiro - e os 7 Go
vernadores que compõem essa Região. O Govemador do Mato 
Grosso do Sul, WJ!soo Martins; o Govemador do Mato Grosso,Ilan
te de Oliveira; o Govemador de Goiás, Maguito Vilela; o Govemadoc 
de Tocantins, Siqueira Campos; o Govemadorde Brasília, C:ôstovam 
Buarque; e, ainda, os Govemadores do Aae e de Roodêcia. 

Reomiu também os reitores das univmidades de todas essas 
unidades da Federação; reuniu pesquisadores, cientistas, pensadores, 
secretários de planejamento desses Estados e, no mesmo dia, levamos 
ao Presidente da Repllblica nwna audi&cia bistáica, um projeto 00. 
jetivo de desenvolvimento ecooômioo do c-o.<leste b<asileiro. 

Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, é importanle destacar 
que nesse projeto que levamos ao Presidente Fenaando Henrique 
Cardoso existem algumas premissas básicas. 

A primeiia delas é que, passada a revisão constituciooal, e 
mesmo antes dela, o Brasil já retoma níveis bastante grandes de 
cresc;imento econômico e já se modela no cenário sócio-econôrrii
co na.c:ioaal um novo pc:úOOo de desenvolvimento. 

A primeiia premissa desSe projeto é que o Brasil não poderia 
cometer o equívcx:o de, mais uma vex. catemtrar o modelo de desen
volvimento nos Estados do Sul e Sudeste, em detrimento das regiões 
mais pobres e, priDcipa1mente, em J?l"jl!zo de um modelo de desen
volvimento que djminnísse as designakJades regionais do nosso País. 

A segunda premissa é que o Centto-Oeste 'lxasileiro, que tem 
solo fértil, tem ãgua at.mdante, tem esttadas, tem nm clima fantástico 
para a agrlcultura- potqUe sabemos aqui exatamente quando chove e 

MENSAGEM N• 208, DE 1995 
(N° 614, llll origem) 

Senbores Membros do Coo_g=so Nacional, 
Solicito a Vossas Ex.celênaas: a retirada do Projeto de Lei n° 

746. de 1991, que "Modifica os incisos TI e IV do artigo 3° da Lei 
n• 8.Q90, de 13 de novembro de 1990, que "Altera a estrutura bási
ca_ da Secretaria da Ciflncia_e Tecnologia da Presidência da Repú
blica e dá oo.ttas provtdênaas", enviado à Câmara dos Deputados 
comaMensagemn° 182,de 1991. 

, quando faz seca, não hã nenimm acidente ciimãtloo importante- tem 
uma baixlssima densidade demogr.if1Ca, tem riquezas naturais. Por
tanto; por todas essas !3ZÕeS, tem todas as condições macroecooêmi
cas para sediar um novo peiÍodo de desenvolvimento. 

Brasília, 6 de junbo de 1995.- Fernando Henrique Car-
doso. · 

O SR. PRESIDENTE (BeDo Parga)- Esgotado .o tempo 
destinado ao Expediente. · · • • · . .. . . 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
1U:m1 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Càtuara n• 14, de 1995 (n• 3.844/93, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 
equipamento de radiooomunicaçã em locomotivas, tendo 

Parecerfavotável, sobn°199, de 1995,daCanissâo 
-de Serviços de Infra-Estrutura. 

(Em virtude de actiamento) 
A votação fica adiada por falta de quorom. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Volta-se à lista de 

oradores. 
Concedo a palavra ao Seoador José Eduardo Outra. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Seoador José Roberto Arruda. 
S. Ex' dispõe de 50 minutos. 
O SR. JOSt ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI's e 
Srs:. Senadores, trago a esta Casa um ~ que é extremamente im
portante para o Centro-Oeste brasileiro. mas que, na nossa forma 
de ver, é mais importante ainda para o País. 

Uma terceira premissa, Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senado
res, é a de que o Centro-Oeste brasileko é a-última fronteira agó
co1a a ser explorada no mundo e, mais do que isto: é uina faixa de 
ten:as férteis que. de um lado, divisa com a Amazônia e, do outro, 
com o Pantanal. os dois.ecossi.stemas mais importantes ainda pte-
servados em todo mundo. · · · ·· · · 

Por isso mesmo, esSe Projeto de Desenvolvimento levado 
a,o PJ"esidente Femando Henrique Cardoso, tratava de limitar, naS 
diVisas com a Amazônia e com o Pantanal, um processo de desen
volvimento agrícola que fosse capaz de não agredir o meio am
bieD1e, que fosse capaz de gerar, nesse pedaÇo de solo brasileiro. 
um modelo de desenvolvimento auto-sustentáveL 

N6s estamos convencidos, e toda a Bancada do centro-Oes
te brasileiro, de que as circunstâncias históricas dão ao Presidente 
Feman.do Henrique Cardoso e a todas as lideranças políticas do 
Centro-Oeste brasileiro a oportunidade ímpar' de resgatar os ideais 
do Presidente Juscelino Kubitschek que, quando construiu Brasí
lia. não imaginava apenas uma cidade bonita pa13. ser a capital do 
País., Sonhava muito mais: na interiorizaÇão do desenvolvimento 
nacional. Este, aliás, foi um sonho que habitou ÓS ideais dos ban
deirantes, que habitou os sonhos mais utópicos de várias gexações 
de brasileiros, e este é o sonho que nos une neste momento. 

Foi histórica ã reunião da última quarta-feira, pólqtle nun
ca o Centro-Oeste brasileiro conseguiu reunir, no Congresso Na
cional, os sete Govemadores. os Secretários de Planejamento, os: 
Reitores de todas as universidades, e. mais do que isso, as idéias 
e os sonhos de toda uma população que não quer mais assistir de 
braços cruzados à concentração de riquezas sempre numa mesma 
região do Pais. 

O Senado Federal, mais que simbolo, é a própria Casa do 
Federa:ism.o. Aqui. os Estados ricos, populosos, desenvolvidos, 
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são ,...,..,..__,ntados por três Senadores cada um. Da mesma forma Hoje, os servidores federais uão abson_:e~. mais do ~e 
a-r~ · 30% das receitas da União, e nos Estados e mu.mapros onde haVIa 

os Estados pobres, menos desenvolvidos e menos populosos tam- uma siblaçã.o de descalabro semelhante, ela também foi se rever
bém têm nesta Casa tiês Senadores. O Secado é. portaoto, o pro- tendo. Quando deixei 0 Governo do Estado do Marallhão, pagáv~
prio espírito federativo. mos aos servidores algo em torno de 38% sobre_ as_~~ líqm-

Gostaria de registrar, neste momento, denaro da idéia do Fe- das. Podíamos. assim, realizar investimentos, que lotam feitos ex
deralismo, dentro da idéia do desenvolvimento, que deve ser bar- clusivamente com recu.ISOS próprios do Estado. 
mônico, equilibmdo, cem uma variável clm:a de diminuição das N""ao obtive, pala o meu Governo, nenhum centavo ~e em
desigualdades regi~ que a Região Centro-Oeste, acima das préstimo extemo ou intemo; todavia_. ~m _Estado P'~· U~e de 
eventuais diferenças partidárias ou ideológicas, apresentou oon- pagar, aproximadamente, US$250 milhoes para a amortização de 
sensuaJmeo.te um modelo de desenvolvimento integrado, auto-sus- uma dívida que for:a contraída em governos anteriores. 
tentável, capaz de presenrar o meio ambiente, de aumentar a pro- Portanto. a situação fedexal hoje se inverte no que diz res
dução agrícola, capaz, enf!lll, de sediar um mvo período de desen- peito ao que ocon:ia em !964. Em lugar de a folha de pessoal con
volvimento para o BrasiL · sumir as reservas., as energias, da União Federal. quem o faz é a 

Sr. Presidente, St"s e SI:;. Senadores, estou absolutameD!e dívida, notadamente a dívida intema. 
convencido de que. se o Brasil redirecionar os rumos da sua eco- Ptecisamos, portanto, de:finitivameme. encontrar uma solu
nomia, admitir o capital privado nos setores produtivos da econo- ção para esse problema. Votamos aqui a Resolução na 11, que não 
mia =lesenhar o papel do Estado na sociedade desejada, todos foi obedecida no seu todo, porque os Estados mais pobres cooti
dev~mos estar atentos para não cometer o mesmo erro de con- nuam sangrando nas suas res~ paxa poder atender aos compro
centração de renda numa camada~ sociedade e lllllll" região do missas da dívida. N"ao é possível que Estados como a Panúba ou o 
PaíS. Eu repetiria aqui as palavras de Pablo Neruda,.de quem gosto MaraiJbão cootimJem pagando mais de 20% de todas as suas recei
mnito: ''Por que cometer os mesmos enos, se há tantos em>s no- tas para a 3.I1101:tização de u~ dívida que se tomou indescritível 
vos a serem cometidos?'' no cenário econômico desses Estados. 

Seria preferivel que, nesse mvo modelo de desenvolvimen- Sr. P,sidenle, da tribuna do Secado Fedeial. peço ao Go-
to tivéssemos a ousadia e a coragem de investir 1lllma região que é vemo Fedetal que encontre uma solução defmitiva, um caminho, 
~. fértiL e que será capaz. cem. ~eza- os est?dos cie?Jtffi- até para que não estejamos aqui. de afogadilho, todos os dias. to
cos o demonstr.un- de aumentar a c:apacidade pnxfutiva e a nque- das as semanas, votando, em regime de urgência, resoluções que 
za nacion.al. peimitem a rolag<im, Sobretudo da dívida mobiliária dos Estados. 

Era esse o registro que gostaria de fazci-; Muito obrigado, Em 0 mw. tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Sr. Presidente. · ~-

. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Va!adares)- Con-
Duranre o di.scur.ro do Sr. José Rolurto Anw.úl. o .. cedo a palavra ao nobre Senador Leomar Q'intanilba 

Sr. &/lo Paz. dei= o Sr. Bel/o Praiz, dei= a cadeira" o SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPR-TO. Pronuncia 
da presidência, que é ocll{>ada pelo Sr. Antonio Carlos o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. PJ:esidente, St"s 
Valadares, supletzk de Secretório e Srs. Senadores. há poucos dias. Sua Excelência o Presidente da 

O SR. PRESJDENTE (An!Dnio Carlos Valadares)- Con· 
eedo a palma ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.) 

Concedo a palavm ao nobre Scmw:lor Carlos Be=. (Pausa.) 
Coneedo a pala= ao nom Senador Vi1soo Kleinübing. · 

(Pausa.) . 
Coneedo a palavia ao nobre Senador Joslljiiat Marinha. 

(Pausa.) . 
Concedo a palavra ao nobre Scmw:lor Carlos Wilson. (Pausa.) 
Concedo a palavra'áo nobzi: Senador José Eduardo Dutta. 

(Pausa.) . - . - .... 

Concedo a palavra ao nobre Seoa.dor Edison Lobão. 
O SR. EDíSON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o seguinte 

~.Sem revisão domador.)- Sr. Presidente, sn e Srs.. Se
nadores, quase que diariamente estamos aqui analisando a questão 
da divida dos Estados e dos municípios. E um endividamento de 
grandes propotções, que precisa ser equacionado de uma vez por 
todas. Muitas tentativas já foram feitas pelo Governo Federal, pe
los govemos estaduais, pelas admin:istraçõcs municipais, no senti
do de encontrar um caminho único, um esquema que seja capaz de 
colocar sob coD.Irole e sob regras efetivas o tratamento da dívida 
dessas Unidades da Federação brasileiia. . . . 

Atualmeate, o País está sendo sufocado por sua própria di
vida; mais de 50% das receitas nacionais hoje se destinam à amor
tização dessa divida monumental, sobretudo a divida_intema. 

Recon!o-me de que, em !964, quanilo eclodiu o movimento 
revolucionário, o Presidente da Comissão de Orçamento da Câma
ra, Guilbermino de Oliveiia, anunciou, da tnõuna dessa Casa. que 
naquele ano o funcionalismo civil e militar da União estava absor
vendo cerca de 110% de todo o Orçamento da Repúbli<:a. Nessa 
época, a situação exa de total desealabro, mas, ao Iougo dos tem
pos. ela foi se modificando, mediante.o saneamento da economia e 
também da folha de pessoal, chegando atualmente a n~eros mui
to favOiiveís no que diz respeito à folha de pessoal. 

Rep!blica falou-me de seu desejo de criar o Banco Rural. Sua Ex
celência também manifestou esse desejo a outro:s Parlamentares e 
a outros segmentos com quem tem discutido a questão. 

Procuramos entender o sentimeoto do Presidente da Repú
blica quando propõe a implementação dessa idéia. que é perfeita
mente compreensível quando se obsetVa o seu aspecto social, a. 
sua preocupaçãn can dete!lllinado segmento. soc:iai e econômico 
deste País que não tem acesso ao crédito. Sua Excelência se mani- . 
festa preocupado com detemliuades regiões, notadamente as pe:
quenas regiões, de infra-estrutuia primária, de fronteiia, onde a 
iDiciaUVa privada não sen~ motivação para se instalar. . . 
~ Sua Excelência citou o exemplo de um pequeno pescador 
que, para exercer. a sua atividade ~tiva, ~ ~~ 
uma canoa e não bvesse acesso ao crédito, até pelas linhas ngJ.das. 
rigorosas que norteiam hoje o crédito ao consumidor, ora por falta 
de garantia, ora poxque o seu cadastro não Dle pemrlte obter o fi
nanciamento. 

É de fato preocupante essa situação. Trata-se de uma parce
la considerável de artesãos, de pessoas que se dedicam à atividade 
produtiva, dentro de um patamar reduzido, e que não têm o apoio 
fmanc:eiro para desenvolvê-la. 

Contudo, a criação -de uma estrutura nova, com objetivo 
praticamente social. impli~ investimentos expressivos, quer em 
termos de in~ções tísicas, quer em recursos humanos. Isso s6 
dif!Qlltaria a situação, até potqUe já existe. no País. um banco com 
essas características: é o Banco do Brasil Pelo fato de ser uma ins
tiblição de economia mista, ele tem a obrigação de contemplar o 
aspecto soc:iai de suas atividades. O Banco do Brasil é o braço do 
Governo, a presença do Govemo notadam.ente nessas regiões mais 
carentes, para dar guarida e assistência a esse tipo de atividade 
produtiva. 

DeSDeeeSsário se faz gastar expressivas somas com a cons
tituição de uma estrutura. nova não só de natureza f'lSica,. como 
também em recursos humanos, para implementar a idéia do Presi
dente da República. Bastaria que o Banco do Bmsil - que já tem 
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know-how? tem a capilaridade que poocas jnstjtniçõeS-- fmanceinls 
têm. cu seja. um ponto de atendimento em cada região do País -
criasse um programa de atendime:nto a esse segmento, sem exigência 
de gaxan1ias e sem essa tmoaacia. que envolve hoje o crédito rural, o 
crédito ao pequeno tomada-. Com isso, seria possível realizar o obje. 
tivo e a intenção louvável do Presidente da Replblica de dar assistên
cia a esse segmento ena::m.e 90e se vê m.argioalízado do aédito. 

O Banco Rural já exiSte: é o Banco do BtaSil. Portanto, está 
muito fácil para Sua Excelência o Presidente da Replblica satisfa
zer o seu desejo, que corresponde ao anseio de nruitos que buscam 
o crniito hoje e não o ol:<êm. Basta dar condições ao Banco do 
Brasil para que ele facilite o acesso ao pequeno produtor c peque
no empreendedor. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Durante o discur.so do Sr. Leomar Quintanilha, o 

Sr. Antônio Carlos Valadare:, Supler* de &cretário, 
deim a cadeim da presidência, que i ocupada pelo Sr. 
José Sarney, Presidente. 

essa "cootraOJltma da cidadania". como bem a. defmiu o Ministro 
Gustavo Knwse em seu artigo "Meio ambiente e cidadania"? pl
blicado dia cinco na página de opinião da Folha de S. Paulo. 

Nos últimos anos, por felicidade, Sr. Presidente, o povo 
brasileiro vem dando demonstrações inequívocas de consciência e 
maturidade. Um passo adiante haverá sido dado quando p:tdermos 
associar, nas palavras do Ministro, "cidadão pleno e ambiente ínte
gro". Desenvolvimento sustentável é o que equilibra as dimensões 
social.. ambiental e econômica da vida humana. 

Pela clareza e pelo brilho com que o Ministro do Meio Am
biente expõe nele as idéias que bisquei apresentar neste pronun
ciamento, Sr. Presidente. gostaria de solicitar o registro desse arti-
go nos Anais desta casa.- -

Muito obrigado 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOEL 

DE HOIL4NDA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Folha de S. Paulo Opinião 

. O SR. PRESIDEI!ITE (José Samey) - O Sr. Senado< Joel MEIO AMBIENTE E CIDADANIA 
de Hollanda enviou discurso à Mesa, para ser publicado na forma Gustavo Krause 
do disposto no art. 203 do Regimento Intemo. • A vida diz respeite à atividade e sentido para os 

S.Ex•ser.íatendido. . "-'--'- . ,__ _ 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PI'L- PE)-Sr. Presideo- quau tanto a c= qumrto a r~querp ~ naçoes 

te, sn e Srs. Senadores, traJlscon'eU na última segunda-feita. cin- são meramente uma condição. • 
co de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. O ptúprio fato de (RalfDahn:ndorf, in 'ConDito Soclal Moderno') 
haverem as Nações Unidas escolhido uma data para fazer lembrar Este é o tema cential para man::ar a passagem do Dia Mun-
aos homens a necessidade do cuidado com a nabJieza já é um sinal dia! do Meio Ambiente, (lefmido pelo Presidente FellWido Henri
dos tempos. A oonida louca pelo progresso material. levada nos que. Mas não é só isso. E a própria fonte de inspiração do Gover
dois últimos séculos a um grau inaudito, teve como contrapartida o. no para ttatar das relações entre o homem. e a nat'J.lreza.. Decorre de 
comprometimento da vida animal e vegetal do planeta.. Muitos duas razões. 
ecossistemas foram iriemedia.velmente danificados ou mesmo per~-... A primeira :recx::lilbece que a inle~ e a hamlaoia entre o 
didos, e a própria vida humana se viu prejudicada, como nos inci- homem e o meio ambiente objetivam a maiS ampla fruição da quali
deores de Minamata. Seveso ou Bhopal dade de vida e bem-estar das pessoas e a coosolidação de mn padriio 

O cxd!edmento, cada dia mais ~ da urgência de se cultuxaL ~ao é apenas um propcSsito governamental Reflete a ideoJo.. 
estancar o processo de deglliCiação ambiemal introduz um DOVO fala, giade um projeto nacional com o qual está ccmpromctido o Governo. 
de a:detn ética, no funciooamento das """""1lias de mercado. O maior A segunda resulta do reconhecimeoto de que tanto o meio am
Iucto imedialo não mais deve seca opção do investida:, se algum pre- bieote como a cidadania são dois precio<os patririlôoios da nação ln
jlíw para a vida houver. A poluição, do are da ál!""- e a ameaça à so- sileira. Um é o capital nabJial; o outro. o capital humano. Ambos, ao 
brevivéociade espócies selvagens""""""" deliDitiVamente para a ccn- Ioogo do tempo. tém sido IIatados ~ xecoohecida negligência. 
tabilidadedea!Sioodosempreen<limelltiodustrials ecanen:iais. Comecemos pela "negligência. Em relação ao paraíso tropi-

A degradação ambiental. contudo, Dão é resWtado someote da cal de belezas abençoadas; há dois registros conflitantes. De um 
jndnstriaJização A po9rem e a miséria.. infelizmente tão espalhadas lado, a ret6rica. ingênua e ufanista. das "águas infindas" de Cami
pcx este País, são também responsáveis por sérias agressões à natuxe- nha e dos ''nossos bosques" com mais vida de Duque Estiada, e. 
u. Há.. ai. um áiallo vicioso: porum lado, são os pobres as maiores de outro, a paisagem de "estagnação e decadência" deixado por 
víthnas da pemá de qualidade do ambieole, por serem obrigados a vi- cada ciclo ecooômico, por conta do ''acel~ esgotamento de re
ver nos sítios mais ifetados; pcx outro lado, por lhes faltar qualquer servas por sistema de exploração descuidado e intensivo". na agu
coodição- seja material. seja de inf01lll3Çllo - de oboervar cuidados da constatação de Caio Piado Jr. 
miDhnos de saúde e higiene, acabam sendo vetares de mais prejulzo A bem da v..-dade, o Btasil não 6 o vilão univetSal na escalada 
ao ambiente ao lançar, em grande quantidade, dejetos não IIatados aos cooiia a natureza. mas também está Iooge de cuidar bem da pompo. e 
mananciais. às encostas e às áreas de mangues. · do esplendor do seu meio ambiente. E que não seja pela pompa. e pelo 

Povo sem sanea:tnento básico e sem educação -- no sentido resplendor, mas que sejam aproveitados os recmsos nabmlis com uma 
amplo - é povo poluidor, embola não o possamos inculpar por vaotagem, uma v&J!agem comparntiva. oomo David Ricatdo, no >é
isso. Cabe aos govemos, isto sim. a solução deste complexo siste- cuJo passado, defmia certas Ciiêünstâncias e especializ1ções que favo
ma de equações. à primeira vista incompatíveis: increme.ntar o de- recem pessoas e nações na COIIlpCtição econômica. -
senvolvimento, naturalmente por meios menos concentradores da Em matéria de cidadania.. o panomma. é desalent:adcr.. A desi
renda, para acabar oom a pobreza; implementar, no outro extremo, gualdade social é o maior e o mais profundo !Xoblema naciooal. O 
uma política respOO:sável de preservaçã.O·do anibiente, com desin- País acumuloo riqueza, mas não aprendw a o:mslmi:r a cidadacia Po-
centivo às atividades apssoras do equihbrio da n.at:ureza.. breza. e meio ambiente têm uma relação perversa de agressão mútua. 

Por tudo isso é necessário preservar-se o ambiente, Srs. Se- Os mais tx>bres suportam, invariavelmente, como perdedo-
nadores, mas é igualmente neéessário universalizar-se a cidadania. res, os efeitos da degrada.ção ambiental E como a pobreza é um 
Os dois braços dessa gengona tém importância equivalente. Infe- fenômeno bifronte. porque é, a um só tempo, pobreza socioeconô
Iizment~ em nosso País, encontram-se em estado muito ruim. Por mica e pobreza política. universalizar a cidadania é oferecer res
esses fatos somos ~sados, em diversos foros intemacionais. de postas ao conflito social moderno ·que contrapõe a prosperidade 
vilões do ambiente. e da justiça sociaL (capacidade de produzir riqueza) a quem aproveita os benef"tcios 

Precisamos refutar essas anmções Srs. Senadores. mas só o da prosperidade (gaiantia de acesso das pessoas), bem como é o 
poderemos fazer de cabeça «gUi<la se <!=nos solução àquela paite de caminho para a supetação do dilema hist6rico coosagcodo pelas 
verdade que nelas existe. Precisamos dar fim à cultura dojeFnho. à experiên~ políticas entre o máximo de liberdade e o máximo de 
cultura da impunidade de quem se p!ga estar acima da Lei, a toda igualdade. E a chave para uma relação respeitosa e decente entre o 
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ser humano e a natureza. Convenhamos que., ao lado da desigual
dade social e do OOirelato fenômeno da subcidadania, o comporta
mento coletivo ainda guarda traços marcantes da contracultura da 
cidadania. Essa COIJ.traculbua é um explosivo e devastador coque
tel em que se misturam o autoritarismo, permeando as relações so
ciais (sabe com quem está falando?), a moeda do privilégio e da 
impunidade expressa na fómmla, "parn os amigos tudo, par.!. os 
inimigos a lei" e uma frágil percepção do senso de dever como 
contrapartida de uma comucójlia de-direitos. 

Por aqui, fOimar cidadão é, também uma obra de exorcismo 
soclológíoo. 

Reconheça-se no entanto, que neste final de século, o Brasil 
vive um fértil momento de travessia e construção. Essa é a percep-

Esse é um dos vetares ideológ:iéos de um projeto de socie
dade deliberadamente assumido. 

Afinal de COD!as, é um sinal dos nossos !empoo e dos novos 
poradigmas descoosidetar os velhos mit.oo da faça e da geogmfm 
como falte de e>:plicação da pobreza e da opulência. Hoje, ser rico ou 
pobre, prt;spero ou a!Iasado, justo ou injusto, depende de uma deci
são, de ato de vootade coletiva. expressa por uma mganizãção social 
que, a um só tempo, assegure liberdade política e equidade sociaL 

Casa vez mais amadurecido e conscieDte, o povo brasileiro 
tem demonstrado que sabe o que quer, que pode e constrói os seus 
caminhos. Nesse cam.i.IIho. o cidadão pleno e o meio ambiente ín
tegro serão as mais expressivas medidas do avanço. 

ção da liderança clarivic!eum do presidente da República e O papel ~-~ •-- •• • ._,_ d ,.~ Ame ,_ R. =dri 
hi-~- Mais do "cl ,..._..., -..- ....,. ma.......... o .,....,,o "'ente, .......,. cc::ursos = OCI5 e da 

que a ~""' reserva ao ~ governo. qu~ um novo ~ O Amlz&àa LepL Foi mitristro da FJZeDda (goveroo.ltamar Fnnco). deputado federal 
de prospendade. a oportunidade é de gestar um projeto de SOCieda- . pdoPFLdc Pcmamb.ac:o (1990-94) c goYCI'Illldordc: Pr:mambuco (1986-t:l). 
de pela consolidação das pr.\ticas democrática. como base das rea- O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço a pala-
ções socias; pela integração competitiva da economia ao mercado vra como Lider. 
internacional e pela inC<llp<li'3Ção das dimensões social e ambien- O SR. PRESIDENTE (Jo~ Samey)- Concedo a palaVIl!. a 
ta!ao~volvimentodopaís. -. V. Ex' pela ordem. 

E nesse ponto que se põem ioterativos o meio ambiente e a ' 
cid•d•nia Um se relaciona com outro por força dos compromissos O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Líder. Pela oe-
de ética intetgerncional, constru!OOs sobre o alicerce politico da dem. Sem revisão do oradoc.) - Sr. Presic!eum cocn fulcro no art. ==d!d: unidos pela moderna concepção econômica da sus- 235, m, "ft', rr I, do Regimento Interno, R:qUekoa v. Ex• que seja 

~- , 110• c .. --'~-~- ooudeu idade de feilaaleitmadopare=doSenadocEdisonLobão,oferecidoàCo-
~.,. 'a""""""~ Willp1 • necess mu- . - de ~--'-'-·~ ' . a~-~--'- bre da dar o rumo e altetar modelos e mOOvações do progresso material No nussao ~~ .. ustiça e U<lU.<I.I..l..l, so a emen que 

seu rastro, estão duas contas a ajustar. 0 custo ambiental da degrada- versa sobre o gás e+mahrado. 
ção e o custo social do enoane tx"«rtingente de excluídos. 

Sole n6s, br.isileiros, recaem. severameme, esses custos e, . O SR. ~IDENTE (José Sarney) - ~obre Senador EI
coosequenteiJlellte, novas e graves respcmabilidades. ~ao como ... CIO Alvares, V. Ex tem nu;ão- Na fonna do Regunento. Interno, V. 
resposta. a estímulos e pressões extcmas.. Novas responsabilidades'; Ex'" pode ~azer esse requenmento. Portanto, defrro a leitUra do pa
legirjmadas pelas convicções e comciência intemas de que a idéia rece:r, que Já se encontra sobre a mesa. . , . 
revolucionária de sustentabilida.de associa equilibrada e indissolu- S~ a mesa, parecer: que será lido pelo Sr. 1 o Secretálio 
velmente as dimensões ~ ambiental e econômica. do processo em ex~ao. Seoador Antomo Carlos V a1adares. 
de desenvolvim~ . E lido o seguinte 

PARECER N° 387, DE 1995. 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA sobre Proposta 
de Emenda à Constituição n• 29, de 1995 
(Proposta de Emenda à Constituição n• 4, de 
1995, na Câmara dos Deputados), de 
iniciativa do Senhor Presidente da República 
que "Altera o § 2• do art. 25 da Constituição 
Federal. 

Relator: Senador EDISON LOBÃO 

O relatório de apreciação da Proposta de Emenda 

Constitucional n• 29, de 1995. (PEC n• 4, de 1995, na Çãrnara dos 

Deputados), foi lido por nós na sessão ordinária de 31 de maio de 

1995, desta Comissão, sem ·que seus membros tenham deliberado 
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sobre a matéria, em razão do pedido de vista feito por alguns de seus 

integrarites,.solicitação esta que foi atendida pelo Presidente da CCJ. 

estabelecendo para tal finalidade o prazo de quarenta e oito horas. 

Durante esse periodo foram apresentadas duas emendas. 

A primeira, emenda substitutiva de autoria da ilustre Senadora Júnia 

Marise e outros que substitui no art. 1°, na parte final em que se 
I 

altera o § 2° do art 25 da. Constituição Federal, a expressão "na 

forma- da lei, vedada ·.a edição de medida provisória para a sua 

regulamentação" pela expressão "na forma da lei complementar"; a 

segunda, emenda aditiva, assinada pela bancada do Partido dos 

Trabalhadores nesta Casa, alterando a redação do inciso II do art 175 

da Constituição Federal para incluir a seguinte expressão, em grifo: 

"II - os direitos dos usuários, através da instituição do Conselho 

Nacional e dos Conselhos Estaduais de Serviços Públicos. 

A emenda substitutiva•da ilustre Senadora Júnia Marise e 

outros realmente ampliaria os cuidados nos processos de concessão, 

imjíondo-se -o rito complementar "como forma de evitar", segundo os 
- -

seus autores, "eventuais conflitos entre os Estados· e, inclusive, a 

utilização, para este fim, do caminho impróprio da medida 

provisória." Entendemos que, embora elogiãvel o propósito buscado 

pela emenda, a lei ordinária é o instrumento legislativo mais 

adequado ao caso em análise em virtude de tomar mais fácil a 

correção de eventuais distorções que possam prejudicar o interesse 

público. De igual modo, o texto aprovado pela Câmara, apoiado em 

nosso Relatório, jã impossibilita a edição de medidas provisórias na 

regulamentação da espécie. Ressalte-se, por outro lado, que a 

alteração pretendida pela emenda liderada: pela eminente Senadora 

I únia Marise, não obstante suas constantes e boas iniciativas, não é 

Junho de 1995 
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de tal modo relevante a ponto de justificar o reinício de todo o dificil 

processo legislativo de uma proposição constitucional, pois teria de 

ser novamente apreciada pela Câmara dos Deputados dentro dos 

rigores constitucionais e regimentais. se fosse aqui acolhida. 

A emenda, enfim, contraria o espirita que anima a atual 

reforma constitucional, de iniciativa do Presidente da República, na 

medida em que dificulta dr::snecessariamente a regulamentação do 

dispositivo constitucional objeto de alteração desta proposta. No 

relatório que apresentamos nesta Comissão, concordamos com as 

intenções subjacentes ao conjunto das propostas de emendas, que 

pretendem reformar o atual texto constitucional no sentido de facilitar 

a transferência _das atividades econômicas exercidas pelo Estado à 
iniciativa privada. Liberar-se-ia, assim, o Poder Público para atuar 

preponderantemente na prestação de serviços públicos essenciais às 

populações carentes. 

Quanto à emenda aditiva n° 03, de autoria dos dignos 

Senadores do Partido dos Trabalhadores, seu conteúdo aproveita um 

aspect~ qu~ está _contemplado na emenda n° 01, dos mesmos 

· signatários, que decidimos não acolher no nosso parecer já lido nesta 

Comissão em razão de tratar-se-de assunto a ser abordado por ocasião 

de sua regulamentação em lei· ordinária. Por conseguinte, não vemos 
nenhuma razão para tratar em sede constitucional da instituição de 

conselhos de usuários de serviÇos públicos, conforme pretende aquela 

emenda, preservando. assim. o texto constitucional de detalhamentos 

não condizentes com uma Lei Fundamental que se pretende 

duradoura. 

Diante do exposto. reafirmamos nosso voto proferido 

sobre a PEC em comento por ocasião de suil apresentação a CCJ. em 
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que opinamos pela aprovação da matéria. rejei~do. ~o, entanto. a 

emenda aditiva de autoria do nobre Senador Lauro Campos e 

outros, acrescentando, nesta oportunidade. nosso voto contrário à 

aprovação das outras duas emendas aqui apreciadas. 

Fizemos, ainda. pequena alteração redacional para 

substituir a numeração dos artigos desta PEC, adotando a expressão 

"Artigo Único" em lugar de "Artigo I"", tendo em vista a eliminação . ' 

do àrtigo 2° quando aa aprovação da matéria pelo Plenàrio da Câmara 

dos Deputados. 

-._2ala das Comissões em, - de junho ce r 995~ 
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TEXTO FINAL 
APROVADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

Altera o § 2° do art. 25 da Constituição 
Federal 

M. Único - O parágrafo 2° do art. 25 da Constituição Federal 
passo a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 25 ............................ - ....•............................•.........•.•................. 

§ 2" Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 
concessão, os .serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a 
edição de medida provisória para a sua regulamentação." 

Sala da Comissões, 7 de junho de I 995 

I - RELATÓRIO 

Chega a esta Casa e vem a esta Comissão, após ser aprovada na 
Câmara dos Deputados, a proposta de emenda constituciomil-em epígrafe que 
inicia um amplo processo de reforma constimcional, o .qmil já vinha sendo 
exigido por !argo!! segm~tos da sociedade brasileira desde a promulgação da 
Carta- de 1988, mas que somente pôde tomar-se viáyel após as eleições 
presidenciais de 1994 quando foi consagrado o candidato que apresentou uma 
plataforma eleitoral em que a alteração do texto constittlcional mereceu 
destaque como pré-condiÇão para o atíngimento de suas metas governamentais. 

Com esse intuito, o Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República enviou a Mensagem n° 192, de 16 de fevereiro de 1995, 
acompanhada de exposição de motivos dos Senhores Ministros de Estado da 
Justiça, do Planejamento e Orçamento, da Fazenda, da Previdência Social, da 
Administração e Reforma do Estado e de Minas e Energia, submetendo ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 60, inciso TT, da Constituição Federal, 
a proposta de emenda constitucional que ':4./tera o § 2" do art. 25 da 
Constituição Federal". 
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Na citada exposição de motivos, ao justificar a proposta de 
emenda em tela, seus signatários advertem sobre os problemas econômicos 
decorrentes do dispositivo constitucional que se pretende modificar, afirmando: 
"Tal preceito confere virtual 'reserva de mercado' para empresas estatais 
estaduais, regime não mais consentâneocom o processo de abertura e a 
necessidade de redução de preços e melhoria da qualidade de bens e serviços 
da economia. Além disso, a crise fiscal do Estado, que abarca as 
administrações estaduais, limita a capacidade de investimento e expansão da 
oferta dos serviços públicos prestados à população, em particular o gás 
canalizado" .. Ao concluir, l!duzem: " ... que as alterações propostas irão ao 
encontro da satisfação ·das necessidades da população, manifestando-se 
igualmente compatíveis com a construção de uma economia mais aberta e -
competitiva e a redução da interjêrência estatal nas atividades produtivas. de 
fonna a liberar recursos públicos escassos para funções precípuas do . 
Estado. mormente no campo social. " 

A tramitação da PEC e'm exame, iniciada na Câmara dos 
Deputados e aí encerrada após exatamente três meses, obedeceu ao seguinte 
rito: a proposta foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
para submeter-se ao exame de admissibilidade; essa Comissão aprovou o 
parecer favorável do relator designado: seguiu, então, para a Comissão 
Especial (CESP), destinada exclusivamente a proferir parecer sobre a PEC n° 
4, de 1995, ·ondé foi apresentado e aprovado um substitutivo do relatõr, 
acreséentando à proposta original redação indicando que'a exploração do. gás 
deverá ser feita na forma da lei, vedando, no entanto, a edição de medida 
provisória para a sua regulamentação. A CESP acolheu parcialmente uma das 
três emendas oferecidas à proposta, produzindo-se, assim, uma redação que 
incluía um artigo no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
garantindo às empresas concessionárias de serviços de gás canalizado, criadas 
até a promulgação desta Emenda, os direifos ·decorrentes dos respectivos 
instrumentos de outorga; levada ao Plenário, o substitutivo da CESP foi 
aprovado no primeiro turno de votação: contudo, ao ser discutido por ocasião 
do seg'Undo turno, submeteu-se ao Plenário um destaque para votação em 
separado com vistas a suprimir O art. 2° do Substin1tivo aprovado no primeiro 
turno, justamente o· dispositivo que garantia direitos exclusivos de exploração 
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às atuais concessionárias de serviços de gás canalizado; concluiu-se a votação 
na Câmara dos Deputados, aprovando-se a PEC no 4/95, porém, com rejeição 
do art. 2° do mencionado substitutivo. 

II -ANÁLISE 

Os trabalhos de apreciação desta proposta na Câmara dos 
Deputados foram desdobrados em duas fases, conforme prevê o Regimento 
Interno daquela Casa. Na primeira fase, ainda na Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania, ao ser exaininada a admissibilidade da proposta,. os 
debates dizi<Í!rJ respeito aos limites da mutabilidade do texto constitucional, wn 
problema que se alega ser técnico-jurídico; enquanto que na segunda, realizada 
na Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta, de caráter 
substancial, foram travadas discussões que envolveram inclusive questões 
relevantes de política· macroeconômica de longo prazo além das inevitáveis 
exaltações de caráter ideológico. . 

Os que sustentam a,s teses .. que propugnam pela inalterabilidade da 
Carta de 1988 argumentam ser inviolável a vontade do povo brasileiro 
consubstanciada nesse Estatuto, tendo em vista a delegação recebida pelos 
membros da Assembléia Nacional Constituinte para elaborá-la. Seus 
prosélitos, contudo, não conseguem esconder satisfatoriarnh~te a fragilidade 
dessa defesa, mesmo que recoTTliiÍ! a citações de consagrados juristas, às vezes 
menci_onadas' fora ·da cónfàto. fsso porque cuidou sabiamente a atual Carta, . 
bem como a maioria das nossas cartas constitucion-ais anteriores e de 
praticamente todos os outros povos, de prever mecanismos em seu próprio 
texto que permitissem sua alteração. 

Assim, a Caria de 1988 destina uma subseção na seção relativa ao 
processo legislativo unicamente para tratar sobre emenda à Constinüção, 
resumida em seu art. 60. Esse· dispositivo dispõe em seus incisos I, II e m 
sobre quem poderá propor tal emenda. estando entre os relacionados. o 
Presidente da República que. no caso da emenda em análise, é o seu 
proponente. Em seus parágrafos 2°, 3° e 5° do citado artigo a Constituição 
desce a detalhes quanto ao processo de discussão, votação, aprovação, 
promulgação e outras normas próprias de tramitação legislativa, aspectos que 
poderiam ser contemplados satisfatoriamente nos regimentos internos das 
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Casas legislativas. Isso revela a preocupação do constitUinte com a nossa 
experiência constitucional tendente a promover, com certa freqüência, 
alterações do texto constitucional. Entretanto, nos parágrafos l 0 e 4° do mesmo 
artigo encontram-se limites a essas modificações, nos seguintes casos: quando 
o País estiver. submetido aos remédios constitucionais excepcionais da 
intervenção federal, de estado de defesa e de estado de sítio; e quando tratar-se 
de cláusulas pétreas. Somente nesses casos não podem ser admitidas propostas 
de emenda constitucional. Em ambos, sobressaem os cuidados do constituinte 
com a preservação do Estado democrático de direito. Constituem, por 
conseguinte, clássicos instrumentos constitucionais de proteção do cidadão 
contra possíveis exorbitânciãs do poder estatal. 

As chamadas cláusulas pétreas listadas no art. 60, § 4°, da 
Constituição Federal, representam uma espécie de "deus ex machina" dos 
adversários das reformas constitucionais, principalmente seu inciso IV, que faz 
referência aos direitos e garantias individuais, que é sempre aludido como 
obstáculo a tais mudanças, pois não é !.1-ecessário muito esforço intelectual para 
que se estabeleça uma relação entre qualquer matéria do mundo jurídico
constitucional e aqueles direitos e garantias individuais. haja vista que o papel 
de qualquer norma jurídica é jus~ente estabelecer regras de convivência 
social. portanto, limitantes dasações humanas. 

A discussão relativa às cláusulas pétreas não pode perder de vista 
a diferença entre o que é materialmente constitucioncil e o que só o é 
formalmente:· A ~ostumeiia prolixidade de nossos textos constitucionais, 
mormente o atual, é responsável pela inclusão de uma grande quantidade de 
assuntos que poderia estar plenamente integrada na legislação ordinária por se 
tratar de matéria destituída de qualquer substância constitucional, como é o 
caso do dispositivo ora objeto de proposta de emenda. 

Há certo consenso entre os estudiosos do Direito Constitucional. 
Comparativo sobre a afirmação de que são mais duradouras as constituições 
que cuidam apenas de questões de essência constitucional, que são 

basicamente aquelas relacionadas no art. 60, § 4°, as mencionadas cláusulas 
pétreas, de nossa Lei Fundamental. Podemos verificar, até com uma certa 
facilidade, que pelo núcleo central de todas as constituições até hoje escritas, 
nacionais e estrangeiras, estas não diferem muito entre si quanto aos pontos 
abordados, havendo diferenças· ãpenas quanto ao conteúdo decorrente do 
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sistema de governo e regime político adotados por cada país. Desse modo, não 
é dificil perceber o que é materialmente constitucional. 

Não poderíamos deíxar de lembrar a sabedoria, que agora nos 
serve de guia, com que a nossa primeira Constituição, há mais de um século e 
meio, resumiu a questão: 

"Art. 178. É só constitucional o que diz respeito aos limites e 
atribuições respectivas dos Poderes Potfticos e aos Direitos 
Políticos e individuais dos cidadãos; tudo o que não é 

. cqnstitucional pode 'ser alterado. sem as formalidades referidas. 
pelas Legis/atliras ordinárias." (Constituição Política do Império 
do Brasil, de 25 de março de 1824). 

A Carta de 1988 possui muitos dispositivos meramente 
programáticos, sem qualquer conseqüência prática parà o cidadão, além de 
contemplar muitas questões que atendem a interesses limitados a certos 
segmentos sociais, estabelecendo privilégios que agridem o conjunto da. 
sociedade brasileira. 

Quem conhece a gênese do atual texto constitucional não pode 
deixar de concordar que os lobbies organizados, representando insignificante 
parcela da população, fizeram enormes pressões sobre os constituintes para 
terem atendidas suas reivindicações e quase sempre obtiveram êxito. Embora 
em minoria, mas dado o seu fervor participativo, e diante de uma maioria, via 
de regra acuada e inibida, conseguiram tais coortes influir na elaboração de um 
texto constitucional que resultou eivado de normas de cunho corporativo, 
estatizante e intolerante ao capital estrangeiro, em que pesem os seus avanços 
na direção da realização de uma democracia representativa e politicamente 
pluralista. 

Por outro lado, o panorama internacional mudou completamente 
desde aquela época dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. O 
~queísmo produzido pela "guerra fiia" refletia-se mundo afora, pois 
acreditava-se na pueril idéia de que o "império do bem" travava um 
permanente combate contra "o império do mal", que eram, no caso, os sistemas 
capitalista e sociali,sta, um e outro assim acusados conforme a cor ideológica 
do invectivador. 
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Em decorrência da falta de nitidez quanto ao tipo de projeto 
político de nação a ser adotado, produziu-se um híbrido constitucional que 
prejudica a ação governamental, pois ao mesmo tempo que a Carta de 1988 
estabelece como fundamento a livre ini.ciativa comina uma série de restrições, 
principalmente nas matérias relativas à ordem econômica, que contrariam 
aquele desígnio constitucional. 

Para remover tais incongruências e soltar as amarras da economia 
com vistas à geração de empregos e cumprimento dos objetivos constitucionais 
fundamentais de erradicar a pobreza, vem, embora com certa tardeza, a nação 
brasileira, através de seus representantes livremente eleitos, discutir e submeter 
à aprovação do Congresso Nacional as alterações necessárias a esses misteres. 

Finalmente, adentrando nossa análise diretamente para o assunto 
objeto deste parecer, recorremos aos comentários do insigne constitucionalista 
MANO EL GONÇALVES FERREIRA FILHO que afirma em diatribe, 
ver~ is: 

Serviços loéáis de gás canalizado. Tem-se aqui 
norma que está completamente deslocada. Ela caberia como um 
parágrafo do art. 177, que se refere a gás natural, nunca onde 
está. 

Esta norma reflete um dos pecados da Constituinte. 
a sua submissão a determinados lobbies. ·É evidente que neste 
caso 'se atendeu aos xenófiJbos e aos inimigos da. iilic/Citiva 
privada, estabelecéndo-se que só E~:tado-memhro ou ·empresa 
estatal poderá explorar os serviços locars de gás canalizado. 
assim como aos Estados-membros em detrimento dos 
Municípios: ou não é de interesse local esse serviço?" 
(Cometários à Constituição Brasileira de 1988, Ed. Saraiva, São 
Paulo, 1990, p. 205). 

JOSÉ AFONSO. DA SILVA também critica a solução dada pelo 
constituinte à matériá, porém sõb o aspecto de definições de competência entre 
a União e os Estados. Diz o renomado mestre, verbis: "não é fácil 
compreender a lógica do constituinte que dá. ao mesmo tempo. monopólio de 
pesquisa e lavra de gás natural à União. confere aos Estados aquela 
exploração direta ou por concessão. como se fosse dele; a conciliação será a 
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União pesquisar e lavrar e depois outorgar aos Estados, que tenham 
condições. a distribuição: esta é que os Estados poderão explorar 
diretamente ou mediante concessão a empresa estadual (pesou o caso de São 
Paulo);" (Curso de Direito Constitucional Positivo, s• ed., Malheiros Editores, 
São Paulo, 1992, p. 527). 

A diretriz governamental que propugna pela alteração do texto 
constitucional_ está sendo determinada não para gáudio ideológico de 
neoliberais ou quejandos, mas sim pela constatação insofismável de que o 
Estado brasileiro já não consegue atender à crescente demanda social de cada 
vez maior n~mero de brasilc;iros que precisam ser integrados· ao merCll.dó de 
trabalho. Todavia, a geraÇão de riquezas necessária a esse desiderato 
pressupõe uma mão-de-obra de bom nível educacional e população dotada de 
adequadas condições sanitárias. 

A prática de uma política em que se privilegiam a estatização e a 
xenofobia tem resultado em enormes prejuízos ao País. principalmente para as 
populações mais carentes. Isso porgue substanciais parcelas de recursos 
provenientes da arrecadação de tributos ou decorrentes de renúncia fiscal são 
destinadas a entidades estatais que funcionam com baixa produtividade 
comparada às empresas privadas, nacionais ou estrangeiras, do mesmo setor de 
atividades. São, porém, insuperáveis na generosidade com que atendem às 
reivindicações trabalhistas de .seus empregados já· que· não há fortes 
preocupaçõe~ quanto à lucratividade da empresa, pois a Nação assume os 
eventuais, e em alguns casos rotineiros, resultados negatjvos. A existência de 
monopólios estatais, hoje em dia, só é útil aos empregados dessas empresas 
monopolistas. Ademais, a falta de concorrência favorece a indolência gerencial 
na adoção de novas tecnologias e · de modernos processos produtivos, 
provocando, assim, mais atraso econômico para o País. Por sua vez, a reserva 
de mercado para empresas nacionais sofre dos mesmos males, premiando 
empresários ineficientes que estão sempre à proctira de recursos públicos 
subsidiados para tomarem viáveis seus negócios. Em suma, toda essa conjução 
de fatores conflitam com a dinâmica de uma sociedade aberta, com reflexos 
inclusive culturais, pois é historicamente comprovado que quanto mais 
transações financeiras e comerciais estabelece um país, mais desenvolvido é 
seu povo, em razão de que junto ao fluxo de mercadorias e serviços transita 
outra riqueza ainda mais preciôsá, que é a tecnologia, esta sim, representa a 
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matéria estratégica por excelência, e na atualidade determina as perspectivas 
econômicas de um povo a médio e longo prazo. 

Cabe, portanto, ao Estado envidar todos os seus esforços no 
sentido de preparar seu povo, que é sua própria razão de ser, para facilitar a 
absorção de novos conhecimentos e assim romper o nó górdio do 
desenvolvimento nacional, investindo no hcmem brasileiro, na sua educação e 
na sua saúde, deixando para os empreendores privados, nacionais ou não, a 
tarefa de otimizar os escassos recursos da economia. Não vemos como isso 
possa ser feito sem que haja uma ampla liberação da economia. Até mesmo 
países que f~em restrição_ id,e_ológlca à economia de mercado, tais como China 
e Vietnam, optaram por uma racionalidade econômica que é inteiramente 
receptiva ao capital estrangeiro e à iniciativa privãda. Por que estamos 
demorando a entender isso? 

Concluímos nossa análise louvando o mérito do conjunto de 
reformas constitucionais encetadas pelo Poder Executivo que acreditamos seja 
o prenúncio de um grande e definitivo-ciclo de desenvolvimento econômico, 
tomando, oxalá, o povo brasileiro um dos mais bem sucedidos e prósperos no 
século que está prestes a !;romper. 

III- VOTO 

Foi ailreseritaaa uma emenda aditiva, de autoria do nobre Senador 
Eduardo Suplicy e outros, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para. entre outras coisas. normatizar a delimitação 
de áreas de outorga de concessão de exploração de serviço de gas canalizado; 
critérios de compatibilização das atividades de ~ção de gas natural, 
transporte interestadual e distribuição local de gás canalizado e fornecimento 
de gás ao consumidor; fusões, incorporações ou transformações de 
concessionárias de serviços de gás canalizado; os direitos dos usuários, 
mediante a instituição do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais de 
Serviços Públicos, que terão caráter dehoerativo para fiscalizar a ~stação 
desses serviços, avaliar sua remuneração, além de zelar pela proteção 
ambiental. Todavia, não a acatamos, em virtude de tratar-se de matéria de 
natureza infraconsrltucional que deverá ser melhor apreciada por O"..asião da 
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regulamentação do dispositivo em comento, quando haverá oportunidade de 
abordar-se, de modo amplo, todos os aspectos relativos à exploração do gás 
canalizado pelos Estados, caso seja aprovada nesta Casa a PEC n° 29, de 
1995. 

D!ante do exposto, nosso voto é favorável à aprovação desta 
proposta tanto no mérito quanto nos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e regimentalidade, na forma como foi aprovada 
na Câmara dos Deputados, e contrário à emenda aditiva apresentada nesta 
Comissão. 

Sala das Comissões, 31 de maio de 1995 

, Relator 

Declaração de Voto contra o parecer do Relator à PEC n• 29, de 1995 
que altera o § 2" do artigo 25 da Constituição Federal 

Votamos. em nome da Bancada do PDi no Senado .Federal. contrario ao Parecer do 
Relator a PEC n• 29, de 1995 - que altera o § 2" do artigo 25 da Constituição Federal. 
porque consideramos que a supresSão. neste dispositiVo. da expressão "a empresa 
estatal. com exclusiVidade de distribuição". fazendo com que as concessões dos serviços 
locais de distribuição do gás canalizado possam ser estendidas as empresas privadas, com 
intensa repercussão em toda ordem econõmica nacional. viola de forma -clara e 
insofismãvel os princípios gerais que norteiam a atividade econõmica ( Art. I 70 da CF). 
em especial. o inciso I. principíoaa soberania nacional e o inciso IV.- principio da livre 
concorrência. 

EspecifiCamente. hã que se ressaltar o carãter estratégico do gás na matriz energética 
mundial. respondendo. juntamente com o petróleo. por 50% do consumo de energia no 
mundo. Hã que se assegurar a preservação da soberania nacional. manifestada na politica 
de prestação do referido serviço público. pelos estados da federação. Por outro lado. a 
livre concorrência no mercado de distribuição deste serviço estarã cerceada. com a 
aprovação da PEC. visto o carãter de dominação oligopolista que tem caracterizado a 
atuação neste mercado. 

Observe-se. assim. q\le a PEC N• 29 de 1995. a despeito de parecer uma alteração 
pontual de um dispositivo sem qualquer tipo de impacto na consistência da Carta Magna. 
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atinge mortalmente os princípios fundamentais da ordem econõmica vale reafirmar .. a 
livre concorrencia e a soberania nacional 

Sala da Comissão de Constituição. Just~a e Cidadania. 
. . / 

em 07 de Junho de 1995 / 

/ 
( ~.~~ 
~aàet ll, n<C i RIBEIRO 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENADOR ADEMIRANDRADE 

I - RELA TÓRIO 

--
A Proposta de Emenda Constitucional 

encaminhada ao Congresso Nacional pelo Senhor Presidente da República 

pretendendo. como relatam os Ministros na mensagem. "flexibilizar a 

exploração dos serviços locais de gás canalizado, pemíitind6 o investimento 

privado e maior concorrcncia no setor-. 

A proposta do governo alterando o § 2" Cio art. 25, da Carta 

Magna foi aprovada na Câmara dos Deputados com outra redação e assim 

encaminhada ao Senado Federal: 

"Art. I" - O parágrafo 2°, do art. 25 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação. 

Art. 25 ................ --............................................... . 

§ 2° Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 
. concessão, os serviços locais de gás canalizado. na forma da 
lei, vedada a edição de Medida Prov1sória para a sua 
regulamentação··.· · 
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li-VOTO 

O PSB desde o primeiro instante se manifestou contrário às 

reformas pretendidas pelo governo, por entender que elas estão fora do eixo de 

interesse da sociedade. A pauta de emendas constitucionais proposta pelo atual 

governo é um plágio do centrào e do governo Collor. Demonstra. ainda. a 

associação do Governo Federal com as forças conservadoras visando a 

aprovação de Emendas que não . dizem respeito às questões fundamentais e 

urgentes às necessidades e ili:teresses da ampla maioria dos brasileiros. 

Enquanto o governo vem se empenhando a fufldo na defesa dos 

interesses das oligarquias e do poder económico. onde. novamente poucos se 

beneficiam, nosso partido vem lutando pelas reformas tributárias. agrária. 

agrícqla. urbana e educacional e do ju_c,!iciário com a certeza de que só assim 

daremos um fim ao costumeiro enriquecimento de poucos diante do crescente 

empobrecimento de muitos. De novo ver-se-á o governo proti:lando· às 

mudanças profundas e estruturais de que carece a nação. 

Não podemos aceitar passivamente propostas que em sua 

mmona periàlizain os ·trabalhadores, destroem o . património público, 

constituído ao longo dos últimos 40 anos. através da luta e da determinação _do 

povo brasileiro. Não podemos aceitar a lógica pura e simples do mercado 

como remédio para o atraso. A nosso ver, a ~ceitação do liberalismo 

económico terã como resultado a retomada da recessão .. o agravamento das 

desigualdades sociais e do empobrecimento do povo, a concentração da renda 

e ·o aumento da dependência económica do Pais. 

A atual Constituição define em seu art. 25, § 2°. a competência 

dos Estados para explorar, diretamente ou mediante concessão á estatal, com 

exclusividade da distribuição. os serviços locais de gàs canalizado. 
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Queremos registràt aqui. que o Governo Federal e a Petrobrás 

vem sendo submetidos a freqüentes c a cada vez mais insolentes pressões das 

empresas internacionais para constrmr o gasoduto Brasil-Bolívia. Com esse 

objetivo a Petrobrás já celebrou contrato com o FIRST BOSTON para que este 

consiga recursos ao financiamento da construção do referido gasoduto. 

Um dos frutos dessa pressão foi o contrato entre Petrobrás e a 

estatal Yacimentos Petrolíferas Fiscales Bolivianos - YPFB. para a compra do 

gás. condicionado a que a Petrobrás consiga tinanciamento dà ordem de U$ 2 

bilhões para a construção de um gasoduto de cerca de 3 ..+ 17 Km. a um custo 

global estimado em [)$ 5 bilhões. 

O Partido Socialista Brasileiro num estorço de entendimento 

juntamente com outros partidos de oposição admitiram e votaram. na Câmara 
,-

dos Deputados. no primeiro turno. favoravelmente ao substitutivo do relator 

que acrescentava ao texto atual o seguinte: 

"'Art. 2° Inclua-se no Ato das Disposições ConStitucionais 
Transitórias. ond~ couber, artigo com a seguinte redação: 
AI:t. - As empresa concessionárias dos serviços de 2:ás 
canalizado ·criados até· a data de promulgação do presente 
Emenda Constitucional terão assegUrados os · direitos 
decorrentes dos respectivos instrumentos de outorga''. 

A maioria da bancada sinalizava para os diversos setores tendo 

em vista a necessidade de uma discussão maior, uma negociação politica 

visando. basicamente, a questão do petróleo e das telecomunicações. 

Acreditavam as oposições que. com a modificação introduzida 

pelo relator, a atual política de distribuição de gás praticamente seria mantida e 

as modificações ocorreriam paulatinamente. No encaminhamento da votação 

de primeiro turno, na Câmara a liderança do partido faz questão de ressaltar 
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que o Diretório Nacional do PSB tomou posição contrária a todas as propostas 

çnviadas. ao cõngresso nacionaL pelo Governo Federal e que os Deputados 

que estivessem conscientes de que deveriam votar contra a proposta. apesar do 

acordo das oposições. teriam todo o direito de fazê-lo. 

Na votação de se!,'t!Ildo twno, um jornal de_ grande circulação 

no País denunciou. estranhamente. só na manhã da votação. que a inclusão do 

art. :!0
, de autoria do Relator. beneficiaria as empresa OAS, Andrade Gutierres 

e SHELL e etc. 
As denúncias ocorrida durante a votação da emenda do gás 

canalizado· na Câmara dos Deputados demonstrou a falta de aprofundamento 

das discussões correlação aos temas propostos para votação no Congresso. A 

sociedade está apática. confusa. Ela assiste. impotente, a uma campanha 

rnassificante levada a cabo pelos metos de comunicação dominados pelo 

capital nacional e estrangeiro. 

Reafirmo. portanto, pelas razões expostas. o voto contrário à 

Proposta de Emenda à Constituição n° 29, de 1995, em meu próprio nome e em 

nome do meu Partido. 

/«Jy 1 i :_,.. ·:Jl-{ j \ /' ]o 

c· ·' ' .f • ·1 

'"'"'\... . fhiJ.. ~ . ,,.+""' ,;l-1-<L .A 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

O Partido dos Trabalhadores Yê-se na contingência de votar 
·contrariamente à .Proposta de Emenda à Constituição nu 29, de 1995, 
em razão da rejeição, pelo relator, das emendas oferecidas por esta 
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agremiação partidária que, certamente, poderiam aperfeiçoar -- e 
muito - a proposição, tal como advinda da Câmara dos Deputados. 

A flexibilização da concessão da prestação de serviços de gás 
·canalizado, até então restrita a empresas públicas ou sociedades de 
economia mista, só pode ser admitida se houver a edificação legislativa 
para obstar desvios possivelmente resultantes da substituição de uma 

. atividade econômica. tão somente admitida a entidade estatal, por 
monopólios ou oligopólios privados. 

Era, pois, esse o sentido do esforço do PT, ao buscar emendar a 
proposta em apreço. 

Consideramos que a outorga destes serviços à iniciativa privada, 
abstraída da rem1ssao, no texto constitucional, à legislação 
infraconstitucional1Jilé- dê eficácia a princípios previamente ínscufpidos 
na Lei Maior, .gerará gravíssimas distorções que o tempo cuidará de 

· . COIJlpro_var. · 

Entendemos que estes princípios básicos deveriam ser: a 
observância dos direitos dos usuários, devidamente representados em 
conselhos institucionalmente reconhecidos: a delimitação de área de 
outorga; a comj1atlbillzação de fases operacionais e modais distintos de 
serviÇ!Js. de. fornecimento de gás ao. consumidor; e o gerenciamento de 
processos,. de fusões, incorporações ou transformações de 
concessionárias,. ante ·a questão de transferência ~lU prorrogação das 
concessões. : 

Na medida em tais contribuições não foram acolhidas no parecer, 
não . nos resta outra alternativa, senão votar contrariamente à 
proposição. 

Sala da Comissão, 07 de junho de 1995 
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Tem a palavra o Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Srs. Senadores, sendo esta a primeira 
emenda que se vai votar, quero fixar alguma orientação desde logo. Sou. em princípio, 
favorável à manutenção dos monopólios instituídos pela Constituição de 1988. Ainda 
não encontrei razões para mudar de ponto de vista. 

O constituinte de 1988 foi extremamente prudente nessa matéria. 
Declarou no an. 173 que; ressalvados os casos previstos na própria Constituição, a 
exploração direta da atividade económica pelo Estado só sera permitida quando 
necessários os imperativos da seguran~a nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei. O constitumte revelou nesse dispositivo que não estava 
decidindo em caráter absoluto, não tinha extremos na sua orientação. 

. .... . .ç adiante, então. ~specificou os casos de monopólio. 'no an. 177. Nesse 
dispositivo são previstos casos realmente de imponáncia para a vida económica do País. 
Aí se incluem Situações do real interesse da nação, desde o resguardo da exploração do 
petróleo até o da exploração das telecomunicações. . . . . 

Curiosamente, nota-se que o dispositivo que cuida da distnbuíção de gás 
não está no capítulo da ordem económica. Note-se bem isso. Como o constituinte foi 
prudente! O que era de real interesse, do ponto de vista económico, foi definido no 
capítulo da ordem económica. A matéria relativa à distnbuição de gás está no an. 25, em 
que se cuida da competência dos Estados. ..-

Vê-se, pois, que o constituinte, na verdade, não pretendeu instituir 
monopólio de distnbuição de gás. Esse dispositivo deve ter sido introduzido por uma 
dessas facilidades tão comuns na tramitação das medidas legislativas, inclusive as de 
ordem constitucional. Tantó é assim que o governo, ao remeter a mensagem, num 
documento que a acompanha, diz que o que ali se instituiu foi uma reserva de mercado. 

Neste País não se tomou éonhecimento, jamais, de que havia monopólio 
de distribuição de gá~. Era tão desconhecido que Heitor Cony, numa crónica admirável, 
assinalou que foi preciso qtie' o governo propusesse a supressão para que o povo 
soubesse que havia monopólio estatal nesse terreno. ' . 

Monopólio não ha,ia. A matéria de monopólio realmente está definida no 
capítulo da ordem económica. Essa matéria é de interesse secundário, que não condiz 
com a grandeza do instituto do monopólio. 

Por essa razão é que voto pela aprovação dessa emenda. 
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. O SR. PRESIDENrE (José Samey).:. O parecer vai à pu- Nada mais havendo a tzatar. a Presidência vai encerrar os 
blicação. · · tza6àlhos. 

Não havendo mais oradores inscritos. pergunto se al- Está encerrada a sessão . 
.... gum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da palavra. (Pausa) (Levanta-se a se.s.são às 11 h06min.) 
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Ata da 873 Sessão, em 12 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 

Presidência dos Srs.: Teotonio Vilela Filho, BeiJo Parga e Lucídio Portella 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: - -- -

Adernir Audrade- Arlindo Porto- Artur da Távola- Bello 
Parga- Beni V eras - Bemardo Cabmi- Carlos Bezerra - Carlos 

J?atrocípio - Coutiuho Jorge - Edison Lobão- Eduaido Suplicy
Elcio Alvares - Emilia Femandes - Epitácio Cafeteila - Esperi
dião Amin- Flaviano Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto
Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Guilherme Pahneira - Hugo 

Napoleão- Humberto Lucena- !ris Rezende- João França·- João 
Roda -Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho
José Abreu Bmnco- José Alves -José Fogaça- JoSé Ignácio Fer
reira- Júnia Marise- Lanro Qunpos- Leomar Quintanilha- Lu
cldio Portella - Lúcio Alcântaia- Lúdio Coelho - MariJla Silva
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Odacir Soares - Osmar Dias -
Pedro Piva -·Pedro Simon- Ramez Tebet- Roberto Freire- Ro
berto Requião '- RoDaldo Cuuba Lima-Séxgio Machado- TeoJô
nio Vliela Filho- Valmir Campelo- V!lscm Kleinübing- Wal
decl: Omelas. 

O Projeto de Lei ressalva que a assistência religiosa não 
será permitida se, a juíro das instituições hospitalares. hoover ris
co à vida ou à saúde do paciente ou do religioso. Ademais, os reli
giosos chamados a prestar a referida assistência espiritual deveião 
acarar as det.emrinações legais e norioas inteinas de cada hospital. 
para não- colocar em risco as Condições do paciente solicitante, 
bem como as dos demais pacientes. 

Na Justificação do Projeto, seu ilustre Autor ass.inala que a 
vista de ministros de confissão religiosa aos enfermos sempre foi 
uma fonna de reconforto a esses e a seus fam:il.iares, nos mODlen
tos de maior aflição, sendo que a idéia da dignidade humana sem
pre norteou o relacionamento enfermo-religioso. 

No entanto. axgumenta o-entinente Deputado, essa presença 
coofortadora dos mínistios de confissão religiosa nas Casas de 
Saúde nem sempre é aceita desembaJ::açadamente, pcincipalmente 
nos hospitais públicos, fato que levou a Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo a aprovar a Lei n° 5.230, de 8 de julho de 
1986, que tomou obrigató<ia, naquele Estado, a are:tação de mi

nistro~.-de confJ.SSão religiosa nos recintos de hospitais de rede es-

0 SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- A lista de tadual e privada. 
presença aCilsa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo .. Realmente, tem procedência a obsexvação citada acima, 
número regimenral. declaro aberta a sessão. · "" pois não raro, nos hospitais públicos. enconttam-se inúmeros obs-

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalbos. tácolos para o acesso do profrtente religioso ao doente, até mesm:o 
O Sr. 1° Secretário em exercício,- Senador Nabor Júnior, por não haver medida disciplinadora nesse sentido~ que dê segu-

proeedetá à leitura do Expediente. nmça ao corpo administrativo e clínico. 

É ndo 0 seguinte: . Tal medicb., já adotã.da com êxito no Estado de _são Paulo, 
só vem-acrescentar-se aos direitos da Cidadania e propiciar, quem 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MIN:ísTRo-DE ESTADO 

N" ll/95, de 6 do cOmmte, de Ministro das Relações Exte
riores, referente ao Requerimento de Iofoonações n° 578-A. de 
1995, do Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram ~adas. em cópia. 
ao requereme.. 

O requerin:ieilto v.iU ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECER N" 388, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Soáais, sobre o Pro-
jeto de Lei da Câmara n° 54, de 1993 (n° 444, de 
~' na Casa de origem), que "dispõe sobre a pres
tação de assistência religiosa nas entidades hospitais.· 
res púbticas e privadas.." 

Relator: Senadora Marina Silva 
De autoria do Deputado Marcelo Barbieri. chega a esta 

Casa projeto de lei que assegura o acesso. aos hospira.is da rede 
pública e privada. de religiosos de tpdas as confissões, paxa dar 
atendimento espiritual aos doentes, desde que por solicitação des
ses ou de seus familiares. 

sabe. aos enfermos, mais uma forma de assistência. às vezes com 
iDcalculáveis bereficioo psicológicoS e, paque nãO dizec, ternpauicos. 

A iniciatiVa é de ulquestionável valor, pois tzata-se de asse
gurar ao cidadão um aos seus mais elementares direitos, a assis-... 
tência religiosa, num dos mOmentos mais difíceis de sua vida, para 
si e para sua família. quanPo se enContra em confronto com a en
fermidade. comadore,talvez. coma morte. -

Inobstante o mérito intrínseco da Proposição, encontramos, 
no texto do Projeto, alguns fatores restritivos qiie podem Vir a se 
tornar obstáculos ao escopo da própria lei. 

Tal é o caso. por exemplo. de expressão contida no caput 
do art. _1°, ''habilitados a ministrar aSsistência espiritual". Ora. tal 
habilitação nem seiÓpre é concedida por escolas e por diplomas, e 

· nas religiões sem clero organizado tampouco pode ser formahnen
.te estabelecida. Aqui se enquadram a maioria dos evangélicos, es
píritas e Illósofico-espiritualistas. Sugerimos Sua supressão. 

Igoahnente a expressão- final do caput do art.. 1°, "desde que 
por solicitação destes ou de seus famil.iaies", burocratiza a assis
tência religiosa e limita a mesma aos pacientes em pleno g07J) das 
suas faculdades volitivas e de expressão. as quais se encontram. no 
entanto,com alguni grau de comprometimento. na maioria das en
fermidades. Sugerimos. também, a sua supressão. 

O art. '1: parece-nos de todo despiciendo, uma vez que a in
tenção dos religiosos, pela pr6pria natureza de suas convicções e 
postura. é a de querer o melhor para o paci~e e de acatar ~ de
terminações legais.. Não se ouviu falar. até ho,Je. de nenhuma mva-
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são à força, por qualquer ministro religiOSo. de hospital público oo de encostas nas estradas e cidades bmsileirns. que se sucedem a 
privado, pata prestar assistência espiritual a enfermos, ainda que~ cada rempomda de chuvas, impõem a ação do Poder Público. ~ 
muitas dessas instituições fiancamente desaprovem e dissuadam ~~ A proposição vem, dessa fmma, preencher laeuna legal em 
tal prática, por considerarem-na incomcxlatícia às suas rotinas. .indiscutível proveitO da socieda.de. Ao atnOuir a iniCiativa- pela 

O art. 2• poderi ensejar, sim, que alguns hospitais criem promoção das inspeções periódicas ao proprietário da obrn e ao 
nOimaS internas que praticamente inviabilizem a assistência reli-_ impor responsabilidades aos técnicos e:t;!.Ca.IIegados das vistorias, o 
giosa, ou a restrinjam aos de sua própria confissão, em caso de projelo trata, adequadameme, de obrigar a adoção de procedimen· 
hospitais controlados poi grupos religiosos. Opinamos, da mesma tos prevemivos os quais, na verdade, deveriam independer da dele<
forma, pela sapressão do art. 'Z' minação legal que a realidade dos fatos, ao o:mll"ário, passou a eocigir. 

Na prática, o projelo desencadeará um esfOIÇO conjllllo do 
Em face das oonside!ações expedidas, somos pela aprova- Poder Executivo das tn!s esferas. Ser.l grande a demanda de recur-

ção do presente Projero de Le~ com as seguintes emendas: sos necessários, mas não cabe. do Poder Legislativo determinar, 
EMENDA N' 1 - CAS criar ou dimensionar as condições para que a condição seja cum-

prida. Isso cabe aos Poderes Executivo, como bem ressalta o rela
Dê-se ao caput do art. 1 o a seguinte redação: lor anterior. Nossa obrigação é expressar através de lei os anseios 
''Art. 1° Aos religiosos de todas as confiSsões assegura-se o da população, atendendo às solicitações px maior_ ~ 

acesso aos hospitais da rede pública e privada. para dar atelidi:m.en- toda vez que uma catástrofe acontece. 
lo religioso aos doentes, desde que em comum acordo, com estes, Como contribuição ãs condições de aplicabilidade da lei 
ou de seus familiares, no caso de o paciente já .oãO mais estar no proposta. e a despeito de seus reiterados méritos. animamo-nos a 
gozo de suas famlcfades mentais." apresentar duas sugestões. complementares entre si, de maneira a 

EMENDA N' 2 _ CAS prever os casos de concessão ou peiiilissão de serviços públicos 
que ensejem a utilização ou exploração de oblas de propriedade do 

Suprima-se o art. 2°. rennmerando-se os demais. Poder Público. situações não contempladas no texto sob análise. 
Sala de Comissões, 25 de maio de 1995.- Beui V eras, f're. EMENDA N' 1-CI 

sidente - Marina Silva, Relalora- Leemar Quintanilha - Car· 
los Bezerra - Mauro Miranda - V almir Campelo - Antonio I) Dê-se ao parágtafo único do art. 'Z' a seguinte redação: 

Carlos Valares - Emüia Fernandes - Bdlo Parga - Luádio "Pll!ág<afo único. No caso de oblas de proprieda-
Portdla -Carlos Wilson - Casildo Malclaner - Lucio Aldinta,, de do Poder Público, a responsabilidade recair.\ sobre o 
ra- Waldeck Oruelas-João França. órgão que as administra ou sobre o concessionário ou 

PARECERN°389,DE 1995 

Da 'Confissão de ServiçOS de Infra·Estrutura, so
bre o Projeto de Lei ela Câmara n• 2203 (Projeto <)., 
Lei n• 217-C/1991, na Câmara dos Dq>utados), que cfis. 
põe sobre impeção em blllt"llg<llS e obras de arte. 

~elatora do Vencido: SenadoraEmilia Fernandes 
E submetido ao exame desta Comissão de Serviços de In

fra-Estru.twa o prcijetÓ de Jei em destaque. que.estabelece a obriga
loriedade da verilicação periódica das condições de estabilidade e 
conservação dás obras de arte. pontes, viadutos e barragens com 
vistas a prevenir riscos à população e à economia.. 

Apresertada origioalmente na Câmaia dos Deputadeo em 7 de 
IDaiÇO de 1991, a proposição merec:<u a análise das Comissões de 
Constituição e JustiÇa e de Redação; e de VIação e Transportes, De
senvolvimenro Uxbano e Imerior daquela Casa legislativa, tendo sido 
aprovada na focma do substirutivo ofem:ido pelo último ÕQlãO t&:nico. 

A par de determinar a obrigatoriedade já mencionada, o 
projelo, remetido ao Senado Federal no dio 23 de novembro de 
1993, estabelece defmições de conceitos técnicos, ~impõe exigên
cias, atribui e qualifica responsabilidaW.s, tipifica as infrações à lei 
proposta, bem como deline as respectivas penalidades. A apresen
tação da proposição, fundada na tepetida OCO!:l"ência de eventos 
tzágicos, deconentes das más c:oodições de caostrução ou cooserva
ção de obras de porte, é jl.stificada como inslrumenlo de Jln'Venção e, 
portanto, deresguanlo de vidas humanas e bens ec:onômicoo. 

O projelo sob apreciação ó de evidente oportunidade e mé
rito. A freqüência com que a ruptura de obJ:as de arte. ponte~ via
dutos e ban-agens tem vitimado. pessoas é fator suficientemente 
grave para justificar a iniciativa. Episódios marcant.e$ como o 
rompimento do Elevado Paulo de Fróntim, no Rio de Janeiro, e do 
Pavilhão da Gameleira. em Belo Horizonte. cu o des~to 

pennissionário que as utilize oo explore. .. 

EMENDA N'2-CI 

2) J)ê.se ao inciso~ § 1•, do art. 3•a seguinte redaçãp: 

'1- abertnnt. constando o local, a data, a indica· 
ção da obra a que se refere e a identificação do(s) pro
prietário(s) ou; se for O caso. do coocessionário ou per
missionário. e dO técnico responSável pelas inspeções." 

Assim, estando tunbém atendidos os preceitos de comaitu: 
cionalidade. juridicidade e técnica legislativa, manifestamo-nos 
pela aprovação do Projeto. de Lei da Câmara n• 224/93, adotadas 
as novas redações propostas. · 

Sala das ComissõCs, 6 de jlnho de 1995. - , Presidente-
Emllia Fernandes, Relatma do Vencido- Lúdio Coelho -Ade
mir Andrade- Ney Suassuna- José Roberto Arruela -Onofre 
Quinan - Mauro Mírancla -José Alves - Arlindo Porto - Ro
meu Tu ma- Leomar Quintanilha- Jonas Pi.IJ,heirp. 

VOTO VENCIDO SEPARADO 
(Do Sen.Femando Bezem.) 

Na Comissão <)., Serviços de Infra - Estrutura 
sobre o Projeto W. Lei ela Câmara ri' 224193, (Projeto de 
Lei n• 217-C/lm - na Câmara dos Deputados), que 
cWpõe sobre inspeção ao barrngens e obras de arte. 

I- Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara N' 224, de 1993 (Projelo de 
Lei n• 217- C/1991- na Câmara dos Deputados), submetido ao 
exame desta Comissão de Jnfta- Estrutura. "estabelece a obrigato
riedade da verilicação periódica das coodições de estabilidades e 
cooservação das obras: de arte. pontes, viadutos e barragens com 
vistas a prevenir riscos à popu1ação e à economia''. 
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O presente Projeto de Lei tramitou na casa de Origem nas 
Comissões de Constituição, Justiça e de Redação e de Viação e 
Transportes. Desenvolvimento Urbano e Interior, tendo esta últi
ma apresentado substitutivo ao mesmo. 

Remetido ao Senado, o Projeto estabelece def"mições e con
ceitos técnicos, impõe exigências, alribui e qualifica responsabili
dade, tipifica as inliações à lei proposta, bem como defme as res
pecti-,:as penalidades. A proposição se fundamenta na prevenção à 
oco:trellCla de eventos tiágicos, decom:ntes de más condições na 
construção ou com:ervação de obras de :(X)rte, sendo um instru
mento com: reconhecíveis méritos, pelo potencial de que está re
vestido para o resguardo de vidas humanas e bens econômicos 

IT-Voto 

É indiscutivel a necessidade de que as obras de arte, barra
gens, pontes e obras similares sejam objeto de controle sistemático 
de suas coo.dições de segurança, tendo em vista. proteger os indiví
duQs, a economia e a IJlOP!iedade. POl'ém, é oportunQ anaUS<innos as
pectos pertinelltes à eficácia prática deste Projeto, óra nesta C'Omissão 

1. O Código Civil Brasileiro, na Seção m- Da Empreitada, 
abr.mge parte significativa do Projeto em análise, basicamente no 
tocante à responsabilidade civil oos COI!ll:atos de empreitada, onde 
é fixado um .prazo de cinco anos, após a conclusão da obta, para 
conservação e fiscalização através do contratado. 

2. Dw:ao.te a fase de execução, o controle e a fiscalização 
dessas obias são também de responsabilidade do Conselho Regio
nal de Engenharia. 

3. Em oontatos mantidos ju1lto ao Departamento Nacional 

I-Relatório 

Com base no que dispõe o art. 49, inciso I, da Constituição 
Fedem!. o Senbcr PresideDle da República. por via da Mensagem 
n• l.OIS, de 21 de dezembro de 1993, submete à considenção do 
COngresso Nacional os tex.tos das Convenções sobre: 

- ''Coopecação Técnicaenlre as AdminisltaçõesAduaneiras 
dos Países de Língua Oftcial Portuguesa"? 

- ''Cooperação Técnica entre as Adminis!Iações Aduaneiras 
dos Países de Língua O ficai Portuguesa'', 

- "Assistência Múma AdmiDistrativa entte Países de Língua 
Oficial Portugnesa em Maléria de Luta contra o Tzálico Ilícito de 
Estupefacientes e- de Substâncias Psicotiópicas". e 

- "Assistência Mútua Administrativa entre Estados de Lín
gna Ofrcial Portugnesa para prevenção, investigação e repressão 
das infrações aduaneiras.~~ 

Quando da sua regular tmnitaçáo na Câmara dos Deputa
dos._ ~ textos das convenções em tela obtiveram, unanimemente. 
pateceres favoráveis das seguintes Comissões.: Relações Exterio
res; Defesa Nacional; V'raçiio e Transportes; e. Constituição e Justiça 
e de Redeção, tendo esta se manifestado pela constitucktJalidade ju
ridicidade e boa técnica legislativa. Ainda na Câmara Baixa e já.,:_, 
Projeto de Decreto Legislativo n' 442-B, de 1994.amatériafoi discu
tida em Plenário, cm. tumo único e ali aprovada. o mesmo c:x:otrendo 
com a sua redação final. Orega. então o projeto ao Senado Fedeful 
(tls. 34,_v=). para apreciação eemissão de competente parecer. 

E o relal6rio. 

Vo1o do Relator 
de J?strndas de Rodagem (DNER-Mr) e o Departamento Nacional" _ 
de Agnas e Eno:tgia (DNAE-MME) concluimos que aqueles &gã- . O projetO de decreto legislativo em evidência procura inse-
os, responsáveis pela construção de diversas obras de arte no País. m no contexto_Iegal do nosso País um amplo~ de ~
deveriam manter acompanhamento sistemático junto às edificaçõ- m~ aduan~s. voltados para a coopeta.ção técnico-adminis
es de sua responsabilidade. No caso do DNER. !Iata-se de uma lrallVa coovCllC!ODa"": entre os Gov"?"" do Brasil, Portugal, Angola. 
alribuição do residente daquele Departameclo. Cabo Vetde, Guin6-B!SSaU, Moçambique e S. Tomé e Principe. Tais 

4. Todavia. os= çleslinados ãque!es órgãos públicos são c:oov~ fomm .adotadas ~de ...,.,.,.,.,roda IV Sessão da 
insuficientes para fazer. no perlo?o de tt<s em tt<s anos, a fisco!izaç>o ~dos Diretan:s-Ge<ai das Alfandegas dos Países de Língna 
proposta pelo projeto em pauta. E um problema conjunnrra.l. Oficial Patnguesa. ~Luanda, em 26 de ~bro de 1986. 

S. Somente o Denaeatendeceteade2.900hidn:Jétricas·em todo --A Convençao de Coopemçáo Técnica entre as Admlu.istxa-
o País. Quase a maioria. dos Ill1liriápias bctsileiros possuem bmagem. -- ções Aduaneitas dos Países de Língua Oficiai Portu~esa procura.. 

6. Apenas com a criáção de"um órgão, com furições especi· dentro das re~ do Conselho de ~çáo Adun~ com ~ 
ficas, poder-se-ia atender às determinações do Projeto de Lei da em Bruxelas, o _mter:clmbro de_ experiênca na área técnica. especr
Câmara. Conntdo, tal matéria. nos termos da Constituição Federal. fica;mente. Tal mte~b10 obJCtiV~ uma n:elltor qualificação pro
é de iniciativa priv3tiVã-do Presidente da República. · ÍISs~onal o em quest~s alfan~gãrias. ~e _mcluem ex_,pressament.e 

. Assim. diante do exposto, somos pela rejeição dO Projeto de (artigo I ), o re~to mre~- enlre alf~gas, no-
Lei da Câmaia n° 224, de 1993, visto ser o me-smo inócuo e inefi- ~e~~ ~ena de. m~, regunes aduauenos espe-
caz. Para tanto, consideramos que o melhor i:eaparelhamento dos Cll!IS (admissão !-"mporária. ex!"""ção te~ drawb~ck, en
órgãos resp:msáveis pela fiSCalização de obras de arte~ nO toca.Dt.e treposto ~aneltO, entreposto. mdustrial_e t:ransrto aduaneiro), re
aoo aspectoo financeiros e de pessoal.levaci ao pleno atendirneao da 8= de ongem das mercadorias transacronadas, valoração adua
proposta o.rn. analisada ca:n OJStos bastame reduzick>s pi!Cla União. neita de~ para fms de aplicação de aliquotagem corres-

Sala das Comissões. 6 de junho de 1995.-Senado< Fernando pcmdente e a infoi'malização dos serviços aduaneiros. 
Bezerra. 

PARECERN'390,DE 1995 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 
032, de 1995 (Projeto de Decn:1o Legislativo n• 442-
B, de 1994~ na Câmara dos Deputados), que "Aprova 
os textos das Conveuçõeç sobre Cooperação Adua
neira, celebradas entre o Goveri:J.o da República Fe
derativa do Brasil e países de língua oficial portugne
sa, em Luanda, em 26 de setembro de 1986". 

Rela1or Senador Geraldo Melo 

Por outro lado. cursos, estágios e seminários técnicos. bem 
como inten:âmbio de infO!!Dações estão previstos (Artigo 3'). 
Ademais, está assegurada a cooperação técnica por via "de acor
dos especiais, bilaterais ou multilaterais" (ArtigoS'). 

A Convenção soln Assistincia Mútua Administtativa ec1re 
países de lfngna oficial pot111guesa em ma1éria de luta cootr::r. o tiáf100 
ilícito de """Jlefacien e de substâncias psicoaópicas piOCUia dar 
maior eficácia ãs ações nesse campo. !'aia tanto. propõe estreita coope
r.rção entre as Aciministr.lções aduaneiras, can base em reromendação 
do pt6prio Cooseiho de Cooperação Aàlaneira soln assistência mútua 
na área, bem cano na Resollção n' 39/141, de de=nbro de !984, da 
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). 
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A Convenção sobre assistência mútua administrativa entre constitui a COIJ.tribuição fundamental para a preservação do siste-
os estados de língua oficial portuguesa para prevenção. investiga- ma democrático de govem.o no âmbito americano''. 
ção e repressão das ínfrações aduaneiras baseia-se na necessidade O presente texto como eselareoemos, alteia várias dísposí
de reprimir ínfrações na área alfandegária, impulsionadoras de ções da Carta da.OEA de modo a tornar mais eficaz a sua atuação 
prejlízos aos Íll~sses econllmioos, fiscais e comerciais dos paí- em matéria de prestação de ocopexação técnica. 
ses envolvidos. E produto de recomendação do Conselho de Coo- o art. )0 do Protocolo de Manágua incoqxxaaoo captulos xm 
peração Aduaneim, do qual o BI3Sil é membro. A riDl de prevenir, a XVll da Cartada OEA quaJroartigos, demlmeros, 94, 96,97 e 122. 
ínvestigar e reprimir as ínfrações aduaneiras, as. Admínísttações O art. 94 dá uma série de coiDj)CiiiiCÍa ao Conselho Inter.o
aduaneiras pteStar-~ão _assistência mú~ nos seguintes campos mericano de Desenvolvimento Integral para fotmular e recomen
(Capliulo H): meroida:ías de Ílllpol:taçãO cu expoltaçiio proibida pela dar à Assembléia Geral o plano estiatégíco, as politicas, os programas 
legislação especifica das Partes Crntratarrt""; pemmla de listas de e as medkjas em matéria de ação par.o o desenvolvimento integral. 
mercadorias tidas como objeto de ttáfico íllcíto nos tmít6rios dos O art. 96 detennína que o referido Conselho Interamericano 
Cootratantes. Ademais, fi.<calizações especiais (Capítulo III) sobre en- de Desenvolvimento Integral tenha comissões especializadas não 
tiada e saída de pessoas, mercadorias e veíCillos em geral, sus- permanentes para o melhor desempenho de soas funções. 
peitos da prática de ínfrações. Fínalmente, o Capítulo N trata A execução e, eventualmente, a ooordenação dos projetes 
da troca de informações em geral entre as Partes, sobre pes~ aprovados é confzada, segundo o art. 97, à Secretaria Exea1tiva de 
soas, embarcações e mercadorias suspeitas. Tais iDformações são Desenvolvimento Integral. , 
confidenciais, s6podendo_serutilmldas ''comormule prevenir,ín- o art. 122 cuida da escolha doSecrelárioExecutivodo De-
vestigar e I<primír as ínfrações aduaneiras" (CapitulO VI, artigo 11~ senvolvimento Integral. 

Fma!mente, as partes adjetivas das Convenções em tela- O art. ZO do Protocolo modifica a redação dos arts. 69, 92, 
en!lada em vigor, dur.oção, reserva, ratificação, adesão, denúncia, 93 e 95 da Carta par.o enquadou devidamente o novo 6<gão, a sa
etc.,- estão dentro dos padrões IIOilllaÍs clliados pela teoria e práti- ber, o Conselhointer.omericanode Desenvolvimento Integral. 
cana elaboração dos atos intemacionais em geral. O art. 3° eliminou vãrios artigos da Carta da OEA e o art. 4° 

Em face do exposto, o votO é :Pela aprovação integlil dos modificou o título do seu Capítulo xm. que passou a denominar
textos das convenções acima mencioiladas. nos tennos do Projeto se ''O Conselho Interamericano para o Desenvolvimento Integral''. 
de Decreto Legislativo n• 032, de 1995, proposto pela Câmar.o dos Pelo art. s• modifica-se a numer.oção de vários artigos, en-
Depilados (fls. 02e 03), sob o n• 442-B, de 1994. quanto que o art. 6° promete um texto COI!Solidado da Carta da 

Sala da Comissão, 8 de jtmho de 1995.- Antônio Carlos Organização inter.omericana que compreenderá as disposições 
Magalhães, Presidente- Geraldo Melo, Relator- Bernardo Ca.::· .. não emendadas da Carta original, as refonnas em vigor introgu
bral- Bello Parga- Nabor Júnior- Humberto Lucena - Pe- _ zidas pelos Protocolos de Buenos Aires e de Cartagena das In
dro Simon - Romeu Tuma - Casildo Maldaner - Emília Fer.. dias e as reformas introduzidas por Protocolos posteriores, 
oandes- Lúdio Coelho. quando estes entrarem em vigor. 

PARECER N" 391, OE 1995 

Da Comissão de Rdações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 
38, de 1995 (o" 412-B, de 1994, oa origem) qne 
"Aprova a~ do ~tocoJo de Reforma da_ Carta 
da Organizaçãií dos Estados Ame..kanos (Proto<olo 
de Mauágua), firmado em Manágua, em junho de 
1993, por ocasião do XIX Periodo Extraordinári,o de 
Sessões da Assembléia Geral da OEA ". 

Relator: Senador José Agripino . 
Em conformidade com o disposto no art. 49, inciso I, da 

Constituição Federal, o Senhor Presidente da Repóblica submeteu 
à apreciação do Congresso Nacional, devidamente ~ 
de exposição de motivos do Ministro de Estado das Relações Ex
teriores. o texto do Protocolo de Refa:ma da Carta da Organização 
dos Estados Americanos, rmnado em Maoágua, em jtmho de 
1993, por ocasião do XlX Perlodo Exnaordinário de Sessões da 
Assembléia Geral da OEA. . 

Na exposição de motivos do Itamaraty relata-se que o obje
tivo do Protocolo de Manágua é tomar mais efetiva a prestação de 
cooperação técnica.. no âmbito do sistema in.teramerican~ como 
meio de superar a pobreza critic:a na região. e que foi por iniciativa 
do Brnsil, acompaiJhado por vários oulros países, que se propôs, 
em 1992, a reforma da Carta de Bogolá. 

Naquela ocasião. tratara-se de sua refonna. no sentido do 
fortalecimento da democracia no conünente. e o Brasil considerou 
que "o tratamento da questão de superação da po!xOzá critica 

Ante o exposto, conclui-se que a reforma refletida no 
presente Protocolo aperfeiçoa o texto original da Organiza
ção dos Estados Americanos, tornando-a mais ágil. dinâmica e 
sensívelàsnecessidade~ospovosmaiscarentesdoHemisfério. 

Somos totalmente favoráveis ao texto de Manágua 
que, ao mesmo tempo e'm -que responde a uma solicitação 
brasileira. traz esperanças de uma ajuda solidária e refletidà 
ao desenvolvimento de todos os povos do continente. 

Nosso voto é, portanto, pela apoovação do presente Protooo
lo nos termos do Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de 1995. 

' Sala das Comissões, 8 de juDbo de 1995.- Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente - José Agripino, Relator - Casildo Mal
daner - Geraldo Melo - Romeu Tuma - Pedro Simon - Ber-
uardo Cabral - Artur da Távola - Mauro Miranda - BeBo 
Parga -Nabo r Júnior- Humberto Lucena. 

O SR. PREsiDENTE (Teo,.;mo VIlela Filho)- O expe-
diel;lte lido vai à publicação. ... "' . -

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Os Proje
tes de Lei daCâmar.o n"s54e 224, de !993, cujos pareoeres for.om 
lidos anreri.cmnente. fJ.Carão sobre a Mesa,· durante cinco sessões 
ordinárias, a rnn de receber emendas, nos termos do art. 235, n. 
do Regimento Jntemo. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário em exercício, Seriador Nabor Junior. 

São lidos os seguintes: 
REQUERIMENTO N" 894, OE 1995 

Senbor Presidente, 
Nos texmos do disposto no § JO do art. 13 do Regimento ln

temo do Senado Federal,. requeiro autorização parn ausentar-me 
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dos ~balhos da Casa _no dia 9 ~ junho corrente, ocasião em que 
estarei no Estado do Rio de JaneirO em reunião com representantes 
do setor da indústria de construção naval. 

Saladas Sessões, 8 de judio de 1995.-SeDado< Romeu Tnma. 

REQUERIMENTO N'S95, DE 1995 

Senhor Presidenle, 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1 o do Regimento Interno 

do Senado Federal, seja considerado como de licença autorizada 
os dias 8 e 9 de junho vindouro, em razão de convocação da Co
missão Especial, criada a1Iavés do Requerimento n' 185, de 1995-
SF, ''Destinada a apurar denúncia veiculada na Impo:ensa Nacional 
sobre a ~vidade de mineração no Brasil", da qual participo como 
membro titular, para reunião de trabalho a realizar-se neste perío
do, em Boa V!Sia-RR. 

Saladas Sessões, 5 de judio de 1995.-Senadota Marlua:Pinto. 

REQUERIMENTO N" 8!16, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos teiiD.OS do art. 55, III. da Constituição e- para os rms do 

disposto no arL 13, pa,r.igr:afo primeiro do Regimento Interno. re
queiro sejam considerndos como licença autorizada os dias 7 e 9 
de junho, quando estive afastado dos !Iabalhos da casa. a fim de 
acompanhar o Sr. Governador do Estado de Minas Gerais aos Mu
nicípios de Uberlândia e Divin6polis. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1995.- Arlindo Porto. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 186, DE 1995 

Proíbe a nomeação de parentes para cargos 
em comissão e dá outras providências. 

O Coumesso Nacional decreta: 
Art. 1° É vedado a membro de Poder e aos demais ocupan

tes de cargo, emprego ou funçllo pública de qualquer dos Poderes, 
nomear álqjuge, companheiro ou parente, CO!IS3llllÜÚlOO ou afim, alJS 
o segundo gr.w civü, par.> cargos ou ""'P"S'" em comissão, bem 
como Dlllllli-los nesses cargos ou ""'P"S'" sob sua chefia imediara. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

Este Projeto foi elabontdo por recomendação da Comissão 
de Co!lstituiçllo, Justiça e Cidadania, que já vinba adetando como 
praxe a inclusão de dispositivo estabelecendo a vedação de no
meaçllo de parentes par.> cargos em oomissãó DaS proposições dis
poudo sobre a criação e OigaDização de orgãos públicos. Por oca
sião da apreciação do PLC n° 81/92, 11crlando~ na s• Região da Jus
tiça do Tzabalho, eru Belém, DO Estado do Par.l, DO âmbito do Mi
nistério Público do Trabalho de 2• Categoria, ~ em colilis
são", sugeri que fosse elaborada uma ncr.ma. geral que ftxasse esta 
proibição no âmbito de todos os poderes públicos. pois assim seria 
dado tratamento isonômico para os demais 6rgãos píblicos sobre a 
questão. a minha sugestãO foi aceita por aclamação pela Comissão, 
que também delegou-me a missão de alaborar o projeto contem
plando a matéria. o que procurei fazer, na fODJJa ora apresentada. 

V ale lembrar que o Congresso Nacional tem-se manifesta
Senhor Presidente, .... do, nos últimos anos, no sentido de proibir o servidor público, in
Nos termos do disposto no § I' do art. 13 do RegimeD!o ln- clusive membro de Poder, de manter sob sua chefia imediata, em 

temo, requeiro sejam coDsiderados como licença autorizada os cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente 
dias 12 e 13 do corrente mês, quando estarei ausente dos trabalbos até o segundo grau civil. 

REQUERIMENTO N' 897, DE 1995 

da Casa participando de debates na Universidade Federal do Ama- Assim decidiu na ICC:ente Lei Complementar n° 75, de 20 de 
zonas sol:e ~Lei de Diretriz.es e Bases da Educação NacionaL maio de 1993, que dispõe sobre a organização as atn"buições e o 

Saladas Sessões, 9dejudlode 1995.-Semdo<Jeft'ersonPér<s. estatuto do Ministério Público da União. 

REQUER.IMENTO N" 8!18, DE 1995 

Senhor Presidenle, , . • . 
Requeiro que seja Considerada como licênça autorizada nos 

teiiilOS do artigO 13, § 1 ', do RegimeniD Intemo do Senado Fede
ral, minba ausência dos tzabalbos da Casa, nos dias 12 e 13 de ju
nho de 1995, a fim de cumprirobrigaçõespolitioo-portidáriasno ineu 
Estado (SE), na condição de Presiderle do Diretório Regiotl31 do PP. 

Sala das Sessões. 9 de junho de 1995,- senador Antonio 
Carlos Valadares. 

REQUERIMENTO N' 8!19, DE 1995 

Senhor Presidenle, 
Nos teunos do art. 55, ID, da Constin.lição, com.bimdo com 

o art. 13, § 1 o do Regimento Jntemo, requeiro seja considerado 
como licença autorizada o dia 9 de junho do commle, quando esta
rei ausente para participar de reunião destmada a solucionar o con
flito de terras entre os Estados de Rondlínia e do Acre, especificamen
te na região compreendida pelas vilas de Extrema e Califómia. 

Saladas Sessões, 8 de judio de 1995.-Sellada:a Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (feotônio V!lela Filho)- A votaçllo 
destes requerimem.os fica adiada PJ1" falta de quorum. 

Sobre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. 1 o Secretário 
em exercício, Senador Nabor Júnior .. 

É lido o seguinte: 

"Art. 293. Ao membro oo. servidor do Ministério 
Público da União é vedado manter sob sua chefia ime
diata, em cargo ou função de coof'rança, cônjuge, com-. 
panheiro, ou parente até o segundo grau.'• 

Pouoo antes, havia djsposto na Lei Complementar n° 73, de 10 
de fevereiro de 1993 (Lei Otgânica da Advocacia Geral da União): 

"Art 51. Aos titula.res de cargos de conf13D.ça. se
jam de natureza especial ou em comissão, da Advova
cia-Geral da União, assim como aos membros efeúvos 
desta, é vedado manter, sob sua cbef:aa imediata,. parente 
consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 
segundo gi'au, bem assitu como cônjuge ou companheiro.'' 

Outra nOIID3. recente. a Lei n° _8.625. de 12 de fevereiro de 
1993, a cbamada Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, 
dispôs, no seu art. 72, nos termos do jã. citado art. 293 da Lei 
Complementar n' 75, de 1993. 

Anleriormenle, oulro diploma legal. a Lei n' 8.185, de 14 
de maio de 1991. que trata da organizaçllo judiciária do Distrito 
Federal e dos Territórios, já demonstrava a preocupaçllo dos legis
ladores com a questão do parentesco, no exercício de cargos públi
cos, dentro de um mesmo Colegiado: 

"Art. 7' Não_ poderão ter assento na mesma Tur
ma do Tribunal de Justiça Desembargadores cônjuges 
ou parentes em li.Dha reta ou colateral, inclusive por afi:. 
nidade. até o terceiro grau." 
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Já na dêcada de sessenta, ao organizar a Justiça Federnl de O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. ProoUilcia o 
Primeira Instância. o Ccogresso Nacional defendia o mesmo en- seguinte discurso. SeJ!l revisão do orador.)- Sr. Presidentey Sr's e 
fendimento (Lei n' 5.010, de 30 de maio de 1966~ Sr.;. Senadores, nesta semana, o Plecãrio do Senado devotá estar 

"Art. 72. É vedado, sob pena de nulidade, a !10- dehbenmdo sobre a primeim proposta de refOIIna constitucional. 
que trata do gás canaljzado, uma. vez que, na sexta-feU:a. foi lido 

meação de cônjuge ou de parente até 2' grau, coosangüí- no plenário, pelo Senador Edison Lobão, o pareoer aprovado da 
neo ou afim do Juiz Fedetal, par.! cargo dos serviços au- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
xiliares daSeçãoJudiciária em que servir.'' - - Desde o início da atuallegislatura, por mais de uma vez. 

Está clara, portanto, a CODStância do entendimento do Con- tive a oportunidade de ir à tribuna para manifestar o ponto de 
gresso Nacional da necessidade de vedação da nomeaçio ou per- vista de que, quando essas emendas aqui chegassem. o Sena:. 
manência de parentes em relação direta com as autoridades públi- do sobre elas se debruçasse com acuidade, observando real
cas. Assim legislou para o Poder Judiciário, Ministério Público e mente o interesse plÍblico, manifestando livremente a sua opi
Advcx:acia-Geml da Uoião. Iiião, independentemente do_ tempo de tramitação na Câmara 

Parece-nos, pois, uma incoerência que essa mesma vedação dos Deputados. 
não exista para os Poderes Executivo e Legislativo. As ciro'Dstâncias Até houve, em determinado momento. a idéia de se criar 
são as mesmas e os inconveniemes tam.béal, se não forem. maiores. uma comissão infOIID.al de Senadores pam acompanhar a tramita-

A autoridade j>lblica deve peeeeder de maneim iuJPessoa1, ção dessas emendas na CâmaJ:a, quando tive oportunidade de me 
e a nomeação ou manutenção de parentes, sob sua rnefla imediata, opa: a essa iniciativa, por considerá-la impertinente. Achava que o 
é uma situação sob permanente suspeita- temos que reconhecer. Senado devia mesmo se reservar para exercitar as suas prerrogati-

Embora os cargos em comissão sejam de ''livre nómeação e vas quando da chegada dessas emendas aqui. aprov.amfo..as, modi
exoneração", as pessoas escolhidas devem gozar de ronfiaDça, do ficando-as ou rejeitando-as pela _maioria de seus membros, confor
interesse políticO. não· confundir com a confiança familiar, bem me o entendimento dominante na Casa. 
como de todos os requisitos indispensáveis ao frei exercício de Agora, há a idéia de se procul21' apreciá.-las o mais rapida
função pública. Toma-se dificil, sem dúvida,. manter a imparciali- mente possíveL De antemão, quero dizer que simpatizei com a 
dade na seleção e deixar de ser mais condescendente na avaliação idéia inicialmente esposada pelo nosso Uder. Senadcr Sérgio Ma
daqueles que estão ligados a nós por laços íntimos de sangue e pa- cbado, no sentido de o Congresso não observar o período destina
rentesco. sem falar nos problemas que podem surgir no dia-a-dia, do ao recesso paza apreciar essas emendas. Verif100, no em.anto, 
quando se mantêm parentes sob sua chefJa imediata. que há um entendimento contrário e que o recesso será pieSCIVa-

Cabe ressaltar que os cargos, empregos e funções p1blicasr"' do. Verificareinos, então, o que se pode aprovar QeSte primeiro se
segundo a Constinlição, ''são acessíveis aos brasile~ que preen- ri.testre que nos resta na atual Sessão Legislativa. 
cham o_s requisitos esta~lecidos em lei "(art.. 37 ,I). Pode, ~- Defendi essa idéia. porque, não obstante as instituições po
to, a le1 estabelecer _restrições como esta aqm proposta. Aliás, VI- líticas estarem funcionando plenamente, o País estar calmo, tra.n
mos que várias le~ já o f~ sem contestação. . . qUilo, creio que essas reformas, que constio.Jem a parte vestibular 

Impende. amda, salientar que a presenta proposição de le1 do Govemo do Presidente Femando Henrique. revestem-se de 
ordinária é plenamente compatível com as citadas leis complemen- grande importância. alterando profundamente a ordem econômica.. 
tares que tratam do ~smo assunto. • . ., Estamos às vésperas de~ modiflcações extensas. substan-

Parece-nos, pol.S, oportuno e necessário que a .medida Ja tivas nos parn.digmas que orientaram. até então, o funcionamento 
adotada P""' algumas áreas de governo seja estendida a todos os do Estado brasileiro. Por isSo mesmo, compreendendo a importân
Poderes. ra:z.ão pela qual 90ntamo:; com o apoi~ de nossos pares cia e a própria polêmica que ela suscita - nem poderia deixar dC 
para a aprovação do presenie projeto de lei.· • ser diferente -. entendo que. observando os prazos regimentais e 

Sala das'Sessões, 31 de maio de 1995.- Roberto Freire- todas as exigências do rit<>de lramitação das Jl10P0slas desta Casa, 
Iris Rezende - Josapbat Marinho- Romeu Tuma - Ney 81'85" devemos tudo fazer par.1 concluir a apreciação e sobre ela dehbe
suna - Esperidião Amin - Edisou Lobão - Ramez Tebet - :rannos, no pcazo de tempo mais curto possíveL Uma vez concluí
Fraocelino Pereira - Lúcio Alcântara - José lgnádo Ferreira da essa fase, certamente vamos entxar em uma segunda etapa da 
-Jefferson Peres- Ronaldo Cunha Lhna -.Bernardo CabraL administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso, justa

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)- O projeto 
será publicado e. em seguida. ficará sobre a mesa durante cinco 
sessões ordinárias. a fim de receber emendas, nos temlos do art. 
401, § 1', do Reginientolnremo. 

Findo este prazo. será despachado às Comissões de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (TeoiDnio Vilela FiÍho)- A Presi
dência determina, nos tennos do art. 261, § 2", alínea c, do Regi
mento Interno, a anexação da comunicação do Su}X'Clllo Tribunal 
Federnl contida no Oficio n' S/4, de !995 (n' 157/94, na origem), 
ao OilCio n• S/11, de 1995 (n' 28195, na origem), daquele Egiégio 
Tribunal. ____ _ 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Há Oiado-
res inscritos. · 

Concedo a palaVIa ao DÇibre Senador Lúcio Alcâlitaia. 

mente aquela de ações admjnisttativas mais intensas na deflagl'a
ção de programas de govemo novos, principalmente em relação à 
área socia.4 de maneira a que o Govemo, configure, caracterize 
claramente a sua feição socialdemocrata. A preocupação social 
que o Govemo tem com os problemas da saúde, da educação, do 
combate à pobreza absoluta, da adoção de uma série de medidas 
no plano administtativo. realmente coofmnam essa vertente so
cialdemocrata, que é carncteóstica do nosso Partido, PSDB, e do 
pt6prio Presidente da República. 

Muito se tem falado, incblsive no plenário do Senado. sobre 
essa aliança pofitica realizada entre o PSDB e o PFL. entre inicia
tivas de cunho mais liberal e outras de natureza socialdemocrata, 
como se o Govemo fosse bicéfalo, como se tivesse duas cabeças: 
uma que pensasse do pomo de vista _libe:ml e ootra que pensasse do 
ponto de vista socialdemocrata. 

Devo~- em primeiro lugar, que essa aliança não é estra
nha, não é unta aliança inusitada. Cito sempre o exemplo da Ale-
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manha, país para o qual todos olhamos quando se tiata de organi- queira valer-se de expedientes., de manobras regimentais ou de 
zação partidária, oode há um partide b'ber.ll. FDP, que llUilCa tem qualquer sorte de artificias para, sob qualquer pretexto, conduzir a 
ma.is do que 6% a 7% de votação no total d_ç) conjmto do eleitom- apreciação dessas emendas num ritmo que seja incompatível com 
do alemão. Esse partido tem se associado cia com o Social De;mo.. a própria liberdade de deliberação que tem uma Casa como o Se
cra.ta.. ma com a União Democrata Cristã, inclusive integiando o nado FederaL 
govemo e detendo millistérios de grande importância. como o das Por isso, independenremente das posições que tenhamos em 
Relações Exteria:es e o da Economia, sem que isso -desfigure, des- relação a essas matérias que são, como disse, polêmicas, que sus-
C3I3Cterize os progmmas de govemo dos referidos partidos. citam debates e discussões,. todos temos que apreciá-Ias em respei-

0 que temos observado. diante de certas realidades admi- to àqueles termos regime:olais, aos prazos previstos no Regimento, 
nisb:ativas, políticas, de ~ de econon:üa no ilrurido, é que que ó a nossa lei intema, para que amanhã não paire qualquer dú
esses pontos de dissenso ou de distinção entre esses· partidos, cu vida sobre a legitimidade, sobre a legalidade das decisões que vie
entre essas idéias políticas, estão, de certa maneira. :redo.zindo-se. rem a ser tomadas aqui. 
Há, evidentemente, alguns pontos de aprorimaçíio, senão quanto à O Sr. Josapbat Marinho- V. Ex' me permite um aparte? 
concepção poiítiea em s~ ao meoos Da aatureza pregmática da ad- O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o SeDador Josaphat 
ministração pública. Marinho com grande prezer. 

Todos sabemos que a Espanha ó govemada, há anos, por O Sr. Josapbat Marinho- V. Ex' fala oo particular com 
um partido socialista. ou socialdemociata. do l'timciro Minislro muita propriedade. É preciso que, em nome da pressa, não se !""; 
Felipe Gonzáles. No en~a<~to. a Espanha empreeodeo, ao longo dos judique o devido esclarecimeoto de assuntos tão importantes. E 
últimos anos. um amplo programa de :redução da Jiteseuça. do Es- preciso ver-se sobretudo que,. no processo de mudanças, está em 
tado na economia, de privatização de empresas das quais o Estado discussão- e IssO é grave- a qualidade do Estado. Se se perder a 
detinha o coolrole acionário. · qualidade do Estado, pelde-se também a qualidade do Governo. 

C<lmo o maodal.o presidencial na França dUia seis aoos e O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- O aparte do nolxe Sena-
tendo exercido dois mandatos sucessivos, o Presidente :Ml1emmd dor Josapbat Marinho é pcc mim acolliido como uma manifestação 
viu-se na contingência de, em um de seus mandatos. empreender de grande relevo e de grande importância, po~que, como já tenho 
um amplo programa de estatização, de nacionalização da econo- tido oportunidade de dizer em outras intervenções que tenho feito 
mia, inclusive do sistema fmanceiro. Mas, no seu governo seguin- da tribuna desta Casa, estamos dando um passo, a meu ver, defini
te, teve que retroagir, retroceder e iniciar ou dar ctitSO a um rigoro- tivo. Se recuarmos no tempo e examinarmos a hist6ria da explora
so programa de privatização de muitas institUiÇões, inclusive fi- ção de certas atividades econõmicas no Brasil. vamos verificar que 
nanceiras, que eram controladas pelo Estado. Não acredito que elê-'" até recentemente havia muitas companhias privadas. inclusive 
tenha renunciado - até porque já era um homem idoso para isso- muitas delas estrangeiras. que exploravam esses serviços. Quem 
às suas convicções pessoais, mas teve que ceder diante de certas explorava os portos brasileiros? QJ.em explorava o sistema de 
realidades da economia. transportes no Brasil? Quem explorava o serviço de energia elétri-

É este. pois. o panorama geral que se impõe aos p;wes: uma ca no Brasil? Eram emp:esas privadas. Inclusive, muitos de n6s 
revisão do papel do Estado. No Brasil, precisamos: de um Estado convivemos:, lemos ou denunciamos, :(X)I' exemplo. o famoso povo 
modemo, modesto, mas que exetcite plenamente as suas prerroga- canadense que exa a Light A Light que explorava o serviço de ele
tivas, não pelo fato de possuir m:uitas empresas, não pelo fato de tricidade e o sistema de bondes ~e servia ao transporte urbano. 
participar, como acionista majoritário de empresas, da economia Passado algum tempo, .Ssas empresas f= embora do 
do País. Precisamos de um Estado que seja capaz de prover a po- BrasiL Por que desístirain ·da explotaÇão desses serviços? Certa
pulação biasi.Ieiia com programas de natureza social. que seja ca- mem.e por razões de natureza econõmica. já que a explotação dot 
paz de adotar medidas qué "defendãm a sociedãde contia os mono- serviços tomoo.-se desinteressante, pois não retm.merava satisfato
pólios, os oligop6lios oconômicos, COilb:3. as ofensas aos direitos riamente. segundo o enten_dimento deles, o capital que aqui aplica
do COilSUDlÍdor, que possibilite a todas as pessoas~ num clima 4e Ii- nqn. E quantos -de n6s não participamos de-movimentos de rua, 
herdade e de justiça, a j.Ista ascensão social a que todas aspiram. a movimentos de massa. como estudantes ou em outra condição, 
que todos desejam e a que todos têm direito. ~ - contra a elevação de tarifas? 

O que existe no Brasil é uma grande ~etria em relação à Diante da nova poSSlÕilidade que está à nossa frente e para 
presença do Estado. Em alguns lugares, há Estados demais; em darumaidóladoz;gu.z.guequetemosfeitocomrelaçãoaestamaté
outros~ não bá Estado algum. Que Estado existe, por exemplo, ria, vimos a compra da Ligbt no Govemo GeiSel., ru seja. há pooco 
numa pequena vila, em um pequeno lugarejo do interioc da Ama· tempo o Estado brasileiro comproo a Light e agora vai vendê-la. 
z&ria? Talvez um soldado de polícia oo um cobrador de impostos 
como representante do Estado. mas nada em relação a benefícios 
ou à segurança que o Estado deva propa:ciooa.r aos cidadãos. 

Defendo que se proceda ao exame e apreciação dessas ma
térias com nniito cuidã.do. respeitando-se e exercitando-se plena
mente a preaogativa que o Senado e que cada Senador tem. Inte
gro o partide que está no governo, o partido do Presidente daRe
pública. apóio as iirlciativas do Presidente. mas em nenhum mo
mento em que a mÍDha coosciéncia ou o meu sentimento de repre
sentaote do meu Estado como Senador que sou acooselhe-me a in
tervir no processo, a apresentar minhas sugestões, as minhas 
emendas e propostas, deixarei de fazê--lo. 

E como essas refcxmas são de" grande envergadura. é preci
so que o processo se revista da maior limpidez e quê tiinguém. 

Já que esta é uma viagem sem volta, pois o Estado btasilei
ro não vai ter mais pcupança para readquirir o patrimônio que se 
está desfazendo, se assim o interesse puôlico recomendar, é preci
so darmos passos seguros e estarmos munidos do nosso espírito 
público, do nosso interesse pelo bem do País e pelo desenvolvi
mento da nossa tetra, acautelando-nos para que no futuro não ve
nhamos a enfrentar dificuldades em relação à expmção desses 
setViços pela iniciativa pri:vada. 

Tais cuidados devem residir justamente na questão da regu
lamentação da exploraçãO dessas atividades na defmição muito 
clara do papel que o Estado terá. O Estado brasileiro rem uma. cul
tura intervencionista. uma culnua muito mais de execução inclusi
ve através de empresas estataiS que Controla do que uma cultura 
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reguladora. E nós agon vamos nmdar bruscamente o papel doEs- O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mr. Prommcia o se-
tado lrasileiro. gumre discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Preside~ St's. e 

É preciso equipar. otp.Ilizar. instituir ag8ncias que sejam Srs. Senadores, nessa última semam. andamos pelo interior de 
capazes de executar esse papel. Veja. por exemplo, em relação à Mato Grosso e observamos o vetdadeiro estado de calamidade pú
privatizaçlfo. A legislação existente sobre privafuação determina blica em que se encootr.t a saúde naquele Estado, como aliás acoo
que, posteriotm.ente à aquisição de _detenninadas e:DJpieSa.S pela tece em todo o Btasil. 
iniciativa privada.. o Ministério da Justiça avalie se está havendo No norte do Estado, CODStatei o fechamento de dois hospi
ou Dão oligopolização. Por exemplo, está sob exame no Ministério tais fundamentais para aquela região. Um deles, construído pela 
da Justiça o caso da siderurgia, em que foi levantada a hipótese de Fundação Nacional de Saúde; o outro hOspital regional, construído 
que empresas estão sendo controladas por um pequeno gmpo de pelo Governo do Estado, serve não só à população de Mato Gros
acionistas. A atividade sidet1ltgica está sendo controlada por um so, mas também à população do Par.í, a qual, devido à falta de es
pequeno gmpo de empresas, configurando um oligopólio. tmiUia, ap6ia-se em nosso Estado p3ra Solucionar os seus proble-

Ora, vejam bem como é dificil agora ao Ministério da Justi- mas de saúde. 
ça decidir sobre o assunto, até potque, vamos admitir que se deci- Além desses hospitais, há. vários outros que estão ameaça
disse caxacterizando um oligop6lio, os detentores dessas emp=as dos de feehar, como é o caso da Santa Casa de Misericótdia de 
ver-se-iam boje em uma situação muito difícil. pois teriam que Rondonópolis, uma entidade beneficente. constnúda através da li
alienar, desfazerem-se dessas empresas e oonseqüentemente Dão derança do Rotaey Clube da cidade. Tal hospital é o único de me
iriam encontrar preços a!I)itivos, porque quem fosse comprar sabe- lhor qualidade que, realmente, seive a toda a região sul do Estado 
ria que a venda era uma imposição legaL · de Mato Grosso. 

Portanto, esse exame tem que ser prévio, tem que constar Não bastasse a crise dos.hospitais- acompanhados de lide-
no edita4 ser anterior a esse processo. ranças do norte do Mato Grosso, procuramos o Pre.sidem.e da Ftm~ 

Não sou muito <impático a essa pressa, a essa afobação na dação Nacicmal de Saúde, o qual nos disse Dão rer dinheiro sequer 
realização dessas refonnas, que jJ!go imprescindíveis, necessárias, pam tomar um cafezinho dttante o tr.tbalbo na Fundação; o Ministério 
algo qoe temos qoe enfrentar e resolver da melhor maneita em da Saúde, sem mn critério adequado. no meu ponto de vista,. fez um 
consonância com o interesse do Estado br.ISileiro. gr.mde <:Orte nas guias de intem•çõe< hospitalares de Mato Grosso. 

O Sr.JosaphatMariuho- V.Ex• mepexmiteumaparte? Pelo que vejo, o foco da COIIUpção neste setor está priuci-
0 SR. LÚCIO ALC~ARA-Ouço ~m prazer V. Ex". pa!mente no Rio de Janeiro - ntais de 50% da corrupção existente 

. O S~. Josaphat ~ - Senada: Lúcio Alcãntara, per- • no Pais, parece-me, localiza-se naquele Estado. 
Illlla-.tlle, ainda uma vez, li' ao encontro do seu pensamento na oh--· H . 1 . · , • 
servação que acaba de fazer. Parece-me que em todo 0 processo OJe: mesmo aque_es que usam~ guiaS com ~· 
das mudanças é preciso que se resguarde o espírito do Estado, em com. h~dade, C::O~ senedade, são penahzad~ por uma atitude 
que reside 0 interesse público pam que não prevaleça apenas 0 desp6tica de Brasília, sem que se consulte a realidade de cada mo
propósito de lucro das ~ privadas. niciJ?io. Trata-se de uma imposição linear: Alil:'- o atual Gov!"!"' 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA_ É exatamente essa a nos- Jll"<21'" rer um pou':" de cautela em relaçao a ISso, P?"l"e van~ 
sa. preocupação. e 0 Sem.dor Josaphat Marinho a menciona aqui órgãos que teJJho _vlSltado têm-se baseado nas estatísticas oferect
com a pn:cisão de sempre. Mesmo que o Estado aliene esse patri- das pe~ IPEA. Nao quen; ~fazer de moc;Jo algum do ll'EA, mas 
mônio, mesmo que mostre, como o faz agora, que é des_interessan- o .que dizem os ~s_ ~tatís~ e econODll~ nem sempre é cor
te para ele exen:er essa atividade empresarial. executar essas ati vi- reto, o que tem prepdicado.muito o ~so País. 
dades econômicas, Dão podemos incaaer no risco de atrofiarmos, Na questão da saúde, pareoe-me que se valeram de algumas. 
de reduzitmos tanto o papel do Estado, a ponto de atingirmos uma estatisticas que podem até servir para algum lugar, mas não ser
situação, do pgnto de vista. econômico. verdadeiramente descon- vem para a ~.dos ~cípios brasileiros e isso tem ocasiona-
fortáve4 nociva ao interesse nacional do profundas m.)Ustiças. 

Para concluir, Sr. Presidente, SI's. Senador.os e Sxs. Senado- Pois bem: diminuiu o mlmero Jle guias de intetnaçóes hos-
res, quero deixar claxa - o que já fiZ, aliás, mais de uma vez ... a pitalares. Na maioria das cidades de Mato Grosso, depois do dia 
necessidade de o Senado, que agora ex~ essas matérias. in- 15, não há mais guias para internar Dinguém. Acabaram-se as 
vestigar, analisar, examinar os diferentes aspectos de que ela se re- guias e o caos é total- jmte-se a isso o fato de que na maioria das 
veste, para decidir com soberania. com independência. com liber- vezes não há hospital onde os pacientes possam ser atendidos. 
dade, proc1lil1IIdo, com a falibilidade própria das iniciativas huma- Enteudo, Sr.-Preside~ Sn e Sxs. Senadores, que esta é 
nas, o que é melhor para o País. uma das situações mais gmves neste País. (pie afeta a maioria da 

E, <laudo-se a esse processo a celeridade natural, nonnal, população, principahuente os pequenos, pobres, humildes; o Go
não incorramos na prática pouco recomendável de utilização de v~o Fedeial tem que tomar alguma providência. mgentemente. 
expedientes, de manobras regimentajs para reduzir os prazos que cem relação a essa questão da saúde pública lrasileha. 
tomos diante de nós para a tramitação dessas matérias, de alta im- A qualidade do serviço de saúde está piorando. O número 
portância e que implicam uma transformação radical do Estado ~doenças que haviam regredido voltam a crescer; a Ulcidência de 
brasileiro; é preciso que sobre elas não pese qualquer dúvida. não malária. por exemplo, aumentou de forma incomensutável em 
paire qualquer incerteza de quem quer que seja sobre os procedi- Mato Grosso. A tub=ulose, oolr.l doença quase extinta, volta 
memos adotados no seu exame, na sua apreciação. E o que resultar hoje com grande intensidade. A dengue e tantas oulr.ls doenças 
dessa dehber.lção do Senado que saia como uma deeisão livre, so- que haviam desaparecido, também por falta de uma politica de 
betana. consciente e em petfeita observância aos prazos regimentais. saúde COI'l'eta, de recursos, voltam a eclodir novamente em nosso 

Era o que tiJJ.ha a dizer, Sr. Presidente. Estado e em nosso País. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a Penso que o Governo Federal deve fortificar o Sistema Úni-

palavra ao nobre Senador Carlos Bezetra. · · co de Saúde. Esse é o modo, sem d6.vid3. nenhuma, mais~ 
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de fazer saúde piblica. Não se deve fJCal' só no ~. tem-se 
que providenciar meios. dinheiro, para que o sistema realmente 
funcione. Ainda mais: há que se priorizar a preveoção da doença. 
atitnde que não se toma no Bmsil. Nunca se fez aqui uma política 
de preven~ Iaciona]. estudada. É n.e=sário dar ênfase à questão 
da preveDÇão da doeuça. porque é muito mais econômioo e ó mui- ~ 
to mais barato para o País prevenir do que anar o doente depois. 

Além disso, deve-se adotlr pxáticas simples, baratas, o que 
é feito em muitos países do mundo, e que estão à nossa disposição; 
no Btasil, já são usadas em alguns lugares oomo por exemplo, em 
alguns muuicípios do Mato Grosso, onde são utilizados agentes de 
saúde; no Ceará estes somam aproximadamente oito mil. Parabéns 
ao Ceaiá que está fazendo uma politica de saúde 12cíonal. 

Essa política, Senador, já deveria estar sendo adotada em 
todo o País, porque, com ela, sem dúvida alguma, eliminaúamos 
graude parte das doeuças que afetam nossa popolação. A preven
ção é o caminho mais correto par.o se fazer saúde pública. · 

. Hoje não fazemos .prevenção e não temos .recursos para a 
cma dos doentes. Há uma ealamidade, um abanda!o total, e a po
pulação não tem a quem pedir ru oomo se soca:Ier. 

Mmha inlerven~. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, é 
no sentido de fazer um apelo ao Presidente Fernando Hemique 
Cardoso. Falou .-se aqui em várias formas para se conseguir dinhei
ro para. a saúde, como o retomo do IPMF. Cáda um dá uma idéia. 
Não quero dar nenhuma sugestão, porque considero uma obriga
~ do Govemo não deixar esse setor abandonado oomo está. No 
intetiO< do Brasil, principalmente, no Norte e Centro-Oeste, a si
tuação é catastióflCa, calamitosa, D.UI1Ca esteve tão mal como hoje, 
um vetdadeiro abandono, uma total falta de assistência. .. 

É preciso fazer-se alguma coisa. imediatamente, para resol
ver essa questão; que busquem :recuiS05, de algum modo, para a 
saúde. Não quero sugerir nenhuma idéia,. mas qualquer medida 
que o Govemo adole para resolver esse grave problema - tenho 
certeza- , oomará oom o apoio dos Senadores, dos Deputados Fe
derais. do Congresso NacionaL porque não ê possível persistir 
essa situação num País que tem a maioria de sua população mise
rável, sem condições de comer, quanto mais de tratar de.sua saúde. 

O Sr.Be:ui V eras- V.Ex•pemüte-meum.aparte? . 
O SR. CARLQS BEZERRA- Com pmzer, ruço V. Ex'. 
O Sr. Beni Veras'- Gostatia de informar, nobre Senador 

· Carlos Bezerra, que, no dia 20 deste mês, estaremos com o Minis
tro AchO Jatene na Comissão de Assuntos Sociais.. Assim,- ioda 
essa questão poderá ser discutida com S. Ex• de maneira ampla. 

O SR. CARLOS BEZERRA- Nobre SenadO<, iremos dis· 
cutir com o Ministro Adlõ Jatene, que possui um conceito elevado 
petant.e nossa sociedade. Sem dúvida algumi. é um dos ministros 
mais respeitáveis do Govemo. Mas apenas e tão-somente a respei
tabilidade do Sr. Ministro não resolve. Precisamos de solução ime
diata, pxática. Nosso povo está mommcle à mingua pelo Br.osil afo
ra. Nunca vi um caos como o que enconb:ei nesses t1J.timos tempos 
- principalmente nesta última·semana - ao andar pelo interior do 
Estado. oportunidade em que convtmei com prefeitos, ve:read.ores, 
entidades, coopetativas e associações. A reclamação eta geral e a 
principal grita era com relação à saúde que DãO funciona em Mato 
Grosso e em todo o Brasil. 

Sr. Presidente, eram as considerações que gostaria de fazer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Teotollio Vilela Filho)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB·MS. Prommcia o seguin· 

te discurso. Sem revisão do 012dor.) - Sr. Presidente, Senador 
Teotcmio VIlela FJ.lho, sn e Srs. Senadores, uso da pal.ã.via, neste 

iiistarite, para fazer uma comunicação, um registro auspicioso para 
o Bl2Sil. 

-EnOOntia-se em visita ao nosso País o Presidente do Conse
lho de Ministros da República Libanesa, Sr. Rafte Hariri. E eu tive 
o prazer, Sr. Presidente, Sru. e Srs. Senadores de, acanpanhado 
pelos Senadores Pedro Simon e Esperidião Amin, eStlr presente à 
recepção oferecida pelo Sr. Embaixadcr Ghazi Cbediac na Embai
xada do Ubano. 

Gostaria de fazer OOilStlr dos Anais desta Casa, em home
nagem ao sentimento de amizade e solidariedade entre _as repúbli
cas bwileil:a e hõanesa, entre os libaneses e os descendentes de li
baneses radicados aqui no Brasil e os que lá no Líbano se encon
ttam, o disCUISO proferido pelo Presidente do Cooselho de Minis
tros da República Libanesa, nessa recepção a que compareoemoo. 

Disse S. Ex': 

''Antes de visitar,o Brasil. perguntei a mim mes
mo o motivo que levou milhares e milhares de libaneses, 
há dezenas de anos. a emigrarem para este País e aqui se 
estabelecer, fazendo dele uma Pálrii permanente. 

Já iniciei minha visita e constatei uma parte da 
gr.mdeza do Brasil, de sua riqueza e de sua beleza; tam
bém coDheci a bondade de seu povo, que me sw;preen
deu por sua vivacidade. Já obtive uma resposta convin
cetlte e percebi o motivo que levou alguns brasileiros de 
origem libanesa a formarem uma classe importante e 
efetiva da sociedade libanesa. 

Sem dúvida- prossegue S. Ex'-, a presença liba· 
nesa na sociedade brasileira - hospitaleira e aberta. -
produziu uma relação de parentesco entre milhares de 
famílias libanesas e brasileiras e estabeleceu uma amiza
de firme e permanente entre o Líbano e o Brasil. Essa 
presença levou as autoridades dos dQis países a colabo
rarem e txabalbarem para o desenvolvimento dessas rela
ções vi~ a toiiJá.Jas mais profundas e amplas. 

E evidente que .1; distância geográf:tca entre o Bra
sil e o Líbaná é imensa, mas os dois países são muito 
próximos do pOnto de vista humano e cu1tuial e se unem 
num compromisso de democracia. na teoria e na prática; 
e no respeito aos tratldos internacionais. bem como ao 
repúdio às a~s e à ocupação de territ6rios alheios 
por meio da força. e no direito dos povos à autodetetmi
nação e à livre escolha do regime que os deve governar. 

Com o passar dos anos, as relações líbano-brasi
leiras Permane=em calorosas. íntimas eh3lllloniosas. refle
tindo a paiticularidade dos laços existentes ertre o povo 
brasileiro e o povo h"banês. 

Minha visita ao BraSil. boje., juntamente com a 
delegação que me acompanha. é uma prova concreta do 
desejo comum de dinamizar essas telações e de fortale
cê-las, do desejo de ampliá-las. de aprofundar snas di
mensões par.o satisfazer as aspir.lções dos dois países-ir· 
mãos e de responder aos interesses manifestados pelas 
aotcridades do Libano e do Bl2Sil. 

O Uban.o muito sofreu com uma guena violenta e 
COilti.mla a sofrer com a ocupação israelense no Sul e no 
Bekaa Oeste. TnclstirJdo no cumprimem.o da Resolução 
n° 425, do Conselbo de Segurança. que exorta Israel a se 
reti12r imediata e incondicionalmente do Sul e do Bekaa 
Oeste? o Líbano depositz súa C01Ú:tallÇ3. nos países ami
gos. na vanguarda dos quais se encontra o Btasil, para 
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apoiar sua posição e dar-lhe suporte ~-Organizações 
JmemaciODa.is e em contatós bilaterais. 

Esforçar-nos-emos para cjU.e aS- ielações líbano
bxasileiras sejam um modelo de relação a se estabelecer 
entre os países. O nmndc) tomou-se pequeD.o e as ~ 
cias se tomam men~. A comunicação entre os povos 
é mais fácil e mais proanada. Obterá êxito aquele que 
tirar proveito dessa realidade e colhec seus frutos. 

Na esperança de que Deus nos&! êxito na coocre
tmção do que é bom para os dois países e pata os dois 
Povos. doo-lhes as boas-vindas neste lar hõanês e tran.. 
mito-lhes a saudação de Sua Excelência o Presidente da 
República, Senhor Elias Hraou~ ergueodo um brinde em 
honra da República Federativa do Bxasi!. cara e amiga 
da República libanesa. e também em homa do Senhor 
Ministro das Relações Exteriores e dos homados CO!lvi

dados presentes. 

mente secreto, e a imprensa divulgou fartamente os nomes daque
les que votatam contra o Dr. Loyola. E o meu voto estava ali. 

No computador deve cao.star o meu voto, e a Mesa poderá, 
se quiser, verificar como votei. Eu - repito- nego-me a declarar o 
meu voto e me sinto no direito de solicitar à Mesa que verifique o 
que CICOJ7Cll, pxque votações ainda mais sérias do que esta ocorre
rão daqui para frente e, com certeza, haverá insegurança ao votar, 
pois no outro dia os jomais poderão publicar os nomes dos Parla
mentares, delatando seus votos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.. 
O SR. PRESIDENTE (feoiOnio VIlela Filho) - Senador 

Osmar Dias, a Mesa pode assegurar a V. Ex:• que não há a menor 
possibilidade, em votação secreta, de o voto ser identificado por 
quem quer que seja. nem mesmo pelos técnicos em computação. 

A informação não partiu da Mesa. O que comta no Diário 
do Congresso Nacioual é exatamente o que apareCeu no painel no 
dia da votação. Portanto. seria interessante CO!lVe=r com o pro. 
prio jornalista. a fim de que ele dissesse como obteve o resultado 

Sr. Presidente. sr-s-e Srs. ~ faço eSSe rCgístro com que divulgou. 
alegria. como quem sente orgulho de ser brasileiro e de ter em __ A Mesa, repito, assegul!l a V. Ex• que a informação não 
suas veias o sangue dos seus pais, o sangue doS libaneses. partiu daqui e não existe a menor possibilidade de um funcionário 

Faço esse registro porque realmeDf.e é preciso aprofundar e fazer confidência dessa natureza. 
incrementar, cada-vez .inais, os laços de amizade e de solidariedade o SR. OS MAR DIAS_ Sr. Presidente. tenho certeza disso. 
entre os povOs. Fiz essa coiDllilicação. a- fm1 de que se tome mais midado na di-

Faço esse registro. Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores, vulgaçãodosfatosqueocorremnestaCasa. 
potqUe, sem dtívida nenhu~ os_libaneses aqui radicados. por si e Tenho certeza de que de mim não saiu a informação. até 
por seus f~os, estamos contrtbJ.mdo ÍII1llCID.ente para o progresso porque erraram 0 meu partido, pois constava que pertenço ao 
e desenvolVIllleilto de nossa Pátria. . PDT. Wao sou do PDT, mas do PP. Portanto, quem informou o fez 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente. peço a pala~- de maneiia totalmentc equivocada. Na outxa ocasião em que o meu 
para uma comunicação inadiável. voto foi divulgado. não comuniquei o fato à Casa e desta vez o 

O SR. PRESIDENTE (feoiOnio Vt!ela Filho)- Concedo a faço como alerta apenas. Tenho certe2ll. de que a infOimação não 
palaVIll a V. Ex'. partiu da Mesa. 

O SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Para uma corrmnicação. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidentc. Sr's e Srs. Senadores. 0 SR. WALDECK ORNELAS - Sr. Presidente. peço a 
trago uma oomunicação e, ao mesmo tempo,. uma preocupação. palavra, pata uma breve comunicação.. 

Semana passada. na quiilla-feiia. participei da reunião da O SR. PRESIDENTE (footooio Vilela Filho)- V. Ex' 
Comissão de Assuntos Ecoo.ômicos que sahatinoo o então candi- tem a palavta. para uma breve coi:mmicação •. 
dato a Presidentc do Banco Celllral, Dr. Loyola. Naquela. Comis- O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pam uma breve 
são o :resultado da votação seaeta apontou 24 votos a favor da in- comunicação. Sem revisão do orndor.)- Sr. Presidente, Sn: e Srs~ 
dicação e dois contrá.. Os, dois que votaram ®ntia declaramm o Senadores, sucessivos governos têm anunciado metas ambiciosas 
voto porque desejar.un fazê.lo. . . para projelos de ilrigação em todo o País e. em particular para o 

Neste pl~nário, no entanto, oconeu uma votaÇãO ~ cu NOideste, onde, em parte. esses projetes são exerutados sob a for
mellior, que pensei fosse secreta. Pensei que fosse secreta- repito ma de it.rigação pública. E religiosamente essas metas têm também 
-,mas ILio o foL Gostaria que a Mesa analisasse o que vou dizer deixado de ser alcançadas 
agora: na quinta-feira à taide, participei da votação, aqui, digitan- Ontem. 0 programa Globo Rural apresentou. sob a forma 
do meu voto, que apareceu no paineL Como era secreto. não deve- de cJemmcia. projetas de inigação situados no Nordeste brasileiro 
ria ter-se tomado público. que esrão inteiramente paialisados desde o ano de 1990 e rigorosa-

No entanto, os jornais, na sexta-feira, diwlgaram. o resulta- mente abandonados. Referiu-se em particular ao Projeto dos Tabu
do da votaçio. colocando o meu ncm.e como um dos Senadores Jeiros Litorâneos de Parn:uôa. no Piauí. destiDado originariamente 
que votou contia a nomeação do Dr. Loyola pata o Banco CenlJ.'al. a 72 pivôs; mas: também há sete aitroS -projetas de irrigação aban
Tenho o direito de Dão declarar o meu voto e me nego a fazê-lo dona.dos na ma.tgem piauiense daquele rio. Referiu-se também ao 
neste i.o.stanre. Gostaria de sa.bel' como a ~-conseguiu o re- Projeto dos Tabuleiros de São Bem.ardo, no Maranhão, com. área 
sul !ado que divulgou. segundo o qual alguns Senadores votaram total de 32 mil hectares. Segundo a denúncia, depois de ter recebi· 
contra a jndjcação do Dr. Loyola. do um volume significativo de :recut'SOS, os projetes foram inteiia-

Se foi a Mesa que divulgou. esse fato é grave. Eu gostaria mente abandooados e estão pamlisados. 
de saber se a votação pelo computador é secreta ou não e se há al
guma possibilidade de a Mesa divulgar um voto que digitei aqui. 
Se não foi a Mesa. preciso tomar cuidado com os gestos que faço 
ao votar, porque algum jomalista deve estar vendo qu_ando aciono_ 
o botão para votar. O fato é que Dão tenho mais segurança para 
oferecer o meu voto secreto. Penso que, daqui pua frente, todos os 
votos deveriam ser abertos~ já que o da quinta-feira ei'a teorica-

Na ComisSão que estuda o desenvolvimento do Vale do São 
F=cisco. detectamos. Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. que 
apenas um em cada quatro hectares implantados é oriundo de ini· 
gação pública. Isso mostxa que efetivamente tem faltado ao poder 
público. em particular à União._ capacidade de implement:'çio dos 
programas de inigação tão neCessários. tão fundamen!als para o 
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desenvolvimento, para a modemizaçãO dã-agricultin'a numa região Art. ~ As pessoas f"ISicas ru juridicas, registradas junto ao 
tão dificil e tão problemática como é o seini-árido noidestino. Senado FederaL deverão encaminhar à respectiva Mesa Diretora, 

Mas hã, Sr. Presidente, solução para essa questão, seja para até 30 de junho de 30 de dezemlro de cada aoo, ded0!3ção disaimi
que se alca.nce as metas que têm sido sucessiva e reitetadameDte nativa dos gastos relativos à sua atuação pmnte a Casa do Ca:lgl:esso. 
anunciadas, seja para que se concluam esses projetes que estão em § 1° Da declaração prevista neste artigo constará. obrigato
andamento. Refno-me à emenda que aeaho de apresentar à Medi- riamente, quando prestada per pessoas flsicas ou jurídicas COilllll
da Provisória Il0 1.017. que diz respeito i concessão e permissão tadas por terceiros, a indicação do interessado nos setViços, o pro
de serviços e olns públicas. jeto cuja aprovação ou rejeição é defendida, oo a matéria cuja dis-

Jã havia, por força dos estudos xeali2ados na Comissão do cussão é desejada. 
São Francisco, detertado isso e entrado em entendimentos com o § 2° Em se tratando de pessoas juridicas. cu de associações 
Relata: da medida provisória, Deputado José Carlos Aleluia, que ou escritórios de serviço informalmente CODStituidos, seiio fome
se comprometem a introduzir a .ú:rigaçãO pública entre as obias cidos dados sobre a constituição oo associação, sócios ou associa
passíveis de concessão, seja no que diz respeito à operação e ma- dos. capital social, número e nome de empregados e dos que, 
nutenção dos sistemas, seja no que diz respeito à própria implanta- eventualmente,. estiverem em sua folha de pagamento. 
ção dos projetos. § 3• As pessoas f!SÍcas ou jurídicas registradas, declaomio, 

Com a re<dição da medida prcmissótia, foi-me pois!vel a!étu de outros elementos exigidos pela Mesa Diretora do Senado, 
ap:esentar uma emenda para possibilitar a complementaÇão de va!a:es recebidos a tibllo de doaçãp. 
projetos, como é o caso d!lsses que estão paralisados DO Mar.mhão Art. 4• As deapesas efetnadas fora da 6rlJha do Senado Fe
e DO Piauí, sobreludo com a melhoria do padrão gerimcial dos pro- dera!, por pessoas f'ISÍcas ou jurldicas regislnldas no âmbito das 
jetos que foram implantados. atividades defmidas DO art. J• desta lei, também devemo ser decla-

É preciso? de outro lado, que se modifique a lei que instituiu radas à Mesa Diretora dã Casa. 
a política mcional de ii:rigação em nosso Pais. Ela buroctatiza a ir~ Art. 5° Aplica-se, pata efeito de caiaCteri:zação e repressão 
rigação privada e enrijece sobremaneira a inigação pública. deses- de atos de abusos de poder econômico, o disposto na Lei D0 4.137, 
tinmlando, per completo, a associação entre a iniciativa pública e de lO de setemlro de 1962 ~ 

os capitais privados. para que esses projetas sejam implantados e Art. 6° A omissão nas declaiações ou em resposta a indaga
operados. Estamos IIaba!haudo nessa direção, numa proposta que ções da Mesa Diretora do Senado Federal, ou a temativa de ocultar 
deverã ser examinada proximamente pela Comissão Especial do dados ou confundir a tiscali23ção, implicatá, de inlcio, em adver
Senado; tência e, em, caso de reincidêo.cia, na cassação do registro com o 

E preciso que nós asseguremos, Duma epbCa de vacas cada,· .. impedimento de acesso à Casa do Congresso, sem prej.Iízo do en
vez mais magras, que esses mecanismos estejam ao alcance, tam- caminbamento de documentação ao Conselho Administrativo de 
bétu, de uma região onde há maioces problemas sociais e maior Defesa Ecouômica (CADE), para a apuração e repressão do abuso 
carencia de capitais, como é a Região Nordeste do Brasil. de poder econômico, uos tennos da Lei n• 4.137, de lO de selem-

Quero, neste momento, chamar a atenção desta Casa para bro de 1962.. 
um papel muito importante que o Congresso Naciooa! e, particu- Art. 7" A Mesa Diretcn do Senado Federal, à vista das ti
Iarmente, o Senado podem desempenhar a esse respeito. Vamos, chas de registro e das declarações prestadas pelas pessoas FJSicas 
pois, criar ineios para que também os projetos de inigação, ao ser ou juridicas providenciarão: 
objeto de coe<:essão, tOmem-se mais amplos e as metas ambiciosas I - divulgação dé relat6rio semes!Ial. dé acesso público, 
queosgovemostêmammciadopossamse<JCJilCrelizarfmalmente. contendo as declarações prestadas pelas pessoas tisicas ou jwidi-

Era o que tinha. a di=, Sr. Presidente. cas registradas; 

Duronk ~discurso do Sr. Waid~ck Orne/as, o Sr. 
Teorõnio Vikla Filho, ] 0 Vice-Presidmu, deixa a cadei
ra da presidência, que i ocupada pelo Sr. BeiJo Parga. 

n- convite paza comparecimento, no mesmo dia, bom e lo
cal. às pessoas f'ISicas oo jurídicas que defendem interesses anta
gõDicos aos de outras quê tenham marcado -comparecimento ao 
Senado Federal. suas comissões e órgãos de assessoramento, para 

O SR. PRFSIDENTE (Bello Paxga) -Sobre a mesa, projeto prestação de esclarecimeutos ou subsídios. 
que serã lido pela Sr. 1 • Secretário em exetdcio, Senadcc Nabor Júnior. Art. 8• Esta lei eniia em vigcr na~data de sua publicação. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 72, DE 1995 

Dispõe sobre o registro de pessoas rJSicas ou 
jwidicas junto ao Senado Federal, para os fins que 
especifica e dá outras providências. 

O Semeio FedeJ:al resolve: 
Art. J• As pessoas tisicas oujuridk:as que exm:eremqua!

quer atividade tendente a influenciar o processo legislativo deve
rão registrar-se perante a Mesa Diretora do Senado Fedetal 

Art. Z' A Mesa Direto!:a -do Senado Federal providénciarã o 
registro de que trata o artigo anterior, e distnõuirá credenciais para 
acesso às suas dependências,. yeguJanientando o modo e.~ limites 
de sua atuação. -

Art. 9° Revogam-se as disposições em conttário. 

Justificação 

~ ~ ~ ~~ ~ Reapresento, sob a fa:tua de Projeto de Resolução do Sena
do Federal. proposta de autoria do nobre Senador Mm:o Macio! 
(PLS n• 203/89). 

A Câmara dos Deputados considerou a matéria inconstilu
ciooal, acolhendo Parecer do nobre Relator, Deputado Moroni 
Torgan. cujo trecho substantivo transcrevo: 

"Com efeito, trata-se de matéria tipicamente afeta 
à organização e ao funcionamento dé cada uma das Ca
sas do Congresso Nacional. a quem a Constjh1jçãn reserM 
vou competênc:ia pa13. dispor privativamente sobre o asM 
sunto (cf. arts. 51, llle IV e 52, XII e XIII, Coostimição 
Federal). 
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Ora, se se trata de competência privativa da Câ
mam dos Deputados e do Senado Fedenol, não se pode 
discipliDar a matéria por lei or<!in&ia, cujo processo de 
elabomção e transfonnação em nOima juridica inclui a 
participação do Presidente da RepiÍblica. através da san
ção ou do veto, nos termos do art. 48 da O:mtiluição 
FederaL 

O instrumento normativo adequado à veicula ... 
ção das normas previstas oo projeto ora em eume 
será, sem dúvida, resolução pr6pria de cada uma da
quelas ca.s;as ou mesmo resolução comum, do Con .. 
gres<o NaciOnal, se se decidir pda uniformização dos 
procedimentos (grifos nossos) 

Adoto, ainda, até mesmo por ecollOillia procedimental as 
Emendas que fOllUil ofe<ecidas, à époea, pela Mesa da Câmara dos 
Deputados, acolhendo Pm<:e< do nobre Primeiro Seaetário, De
putado Inocêncio Oliveiia. 

Para melhcc justificar esta proposição, tranScrevo, na inte
gm, as I3ZÕes ofe<ecidas pelo ilus~ Senados M=o Macio~ privi
legiado conhecedor dos labirintos parlamentares e intransigente 
defOOS<J< da l:ru!spaiôDcia total no comportamento de todos nós 
legisladores; - · ' 

"Esta proposta rem o objetivo de ttazer, com pe
qu"!'"' al!enoções, novamenle à coosideração da Casa, 
projeiO que ap<eSeDtei na legis]atma anr.rior sobre o insti
tuto Lobby, atquivado por f~ de dispositivo regimental 

VISa a proposta ampliar e aperfeiçoar a disciplina 
legal dos grupos de pressãooo de interesse; comatuação·" 
junto às Casas do Congresso Nacio~ 

Como é sabido, no âmbito das democrncias mo
demas~ sensíveis às vicissitudes da rea.u.dade social. as 
tt_ansf~ OCOIIidas nos tempos atuais têm propi
ciado o surgunento de sociedades cada vez mais com
plexas, cujo Jll'Oll=SO implica na mnltiplicação de inte
resses, ditadas pela crescente esp-rialização e diversifi. 
cação das atividades humanas. . 

Tal fenômeno deu surgimento aos divezsos gru- -
pos 1'ep[eSentativos dos anseios dos distintos segmentos 
que constituem a ·sociedãde, os: quais J:Cocuram pressio
nar o poder público cxm o intuito de obter decisões 
compa.liveis com as suas id6as e as:pirãções. 

Vale destacar- como, aliás, já se aimnou -·que 
11

2 democracia social não exprime a vontade do ho.n:tem 
emp.i:ricamente insulado, mas referindo sempre a uma 
agregação humana, a cujos interesseS se v.inculcu". 

Nesse quadro, os grupos de presSão enquanto se 
empenham por iofluir junto ao poder político pugnando 
pela eil.CaZ administração dos legítimos: interesses que 
COD.Vêm ao desenvolvimento de suas atividades, desem
penham destacado papel como f~ social capaz de pro-
mover a aproximação entre a comnnjdade e o Estado. 

Tal conclição de impottantes velculos de afuma. 
ção da vontade coletiva é reconhecida no ensjn;nnento 
de destacados publicistas, entre eles J.H. Kaiser, segun
do o qual os grupos de pressão situam-Se na esrem inter
mediária entre o indivíduo e o Estado, representando in
teresses que se tomaram politicamente releV3ntes. San
chez Agesta, a exemplo de M Anché Mathiot os con
ceitua como "fOI\=3S sociais, pro(xssiOiiais~ econámiCas-e 
espi:rin.Jais de uma nação, enquanto aparecem ~-
das e ativas". · 

O momento lna.sileiro atua1 cria condições favo-. 
ráveis ao florescimento desses grupos organizados, bus
cando influir nas decisões que afetam diretamente seus 
interesses. 

Ademais, o advento da nova Constituição trooxe, 
entre outras conquistas. na:mas voltadas para a pdtica 
da democracia participativa e do fortalecimento do Con
gresso Naci~ 

Tais preceitos ensejam,. como conseqüência, tam
bém, o fortalecimento do ''lobismo", posto que não hi 
democracia participativa nem poder legislativo atuante 
sem a presença de instituições intermediárias fades que 
os lobbies representam. 

O fortalecimento do Poder Legislativo, <fec:omn. 
cia naturu do processo de aperfeiçoamento institucional 
que vive a Nação, haverá de deslocar para o Congresso 
Nacional, pouco a pouoo, a pressão dos grupos O<galli
zados ou em formação. 

Daí. a necessidade de se·adotar as Casas do Con
gresso dos mecaoismos adequados de utilização daque
las forças sociais. estabelecendo controles para =guar
do do papel maior que lhes incumbe. 

Resoluções baD<adas tanto pela Câmara dos De
putados, quanto pelo Senado Fedetal, já dispõem sobte a 
ação dos grupos de pressão e de interesse. 

É inquestionáveL agora, em face da realidade bta
sileira, que se deve dispensar llatamento legal mais 
abrangente, capaz de compreender os mais div=ifica
dos setcxes sociais. 

Essa medida, desejada e necessária, há que reves-
tir-se, também, de instrumentos de controle que penni
tam prevenir e exp.:rrgar eventuais tentativas de canaliza~ 
ção de interesses inadequados e da má influência do po
der econômioo, que possam distorcer as decisões das 
duas Casas de representação popular. 

O projeto de lei em causa, além de dispor do 
credenciamento~ de representantes-de associações, de 
grupos, escficórios ou pessoas fisícas, visa, igualmen
te. estabelecer instrumentos de acompanhamento da 
vida rmanceira das entidades e pessoas envolvidas 
no processo e viabilizar o indispensável jogo de 
pressão e contrapressão de interesses, sobre ensejar 
fiscaliza~ do público em geral pelo acesso a relató
rios periódicos. 

Estou certa, pela relevância da medida ora pro
posta. e em face das razões aqui expostas, que, com o in
dispensável apoio dos eminentes pares, será o presente 
projeto convertido afmal em lei!' 

Finalmente. cabe salientar que o ideal seria se as duas Casas 
Legislativas adotassem essa matéria em Coqjunto, disciplinando o 
assunto de maneira u.níssona. visto que trata-se de regulamentação 
unicamente de cunho administrativo intemo e que ll:quer provi4 

dências imediatas sob o ponto de vista da transparência dos proce
.dimentos democráticos dentro do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1995. - Senador Lúcio 
Alciintara. 
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lEGISlAÇÃO CITADA 

LEIN"4.!37, DE !ODESE1EMBRO DE 1962 

Regula a repressão ao abuso do Poder Eco
nômico. 

• CONSTITUIÇÃO DÁ ___ _ 
REPUBUCAPEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional. com a sanção do~ 
sidente da República. Dão exigida esta para o especificado nos 
arts. 49,51 e 52. dispor sobie todas as matérias de competêDcia da 
União, especialmente sobte: 

Art. 3° Os profissionais de imprensa credenciados integra
rão o Comitê de Imprensa. que atnará como órgão represelllalivo 
da categoria junto à Comissão Direrora. 

Art. 4• Será alocado espaço físico nas dependências do Se
nado Federal, devidamente dotado dos meios materiais neceSsi
rios, para o desempenho das ativiades próprias dos profiSsionais 
de imprensa. 

Art.. 5° A Comissão Direrora regulamentm:á esta Resolu.,.ão 
no prazo de 30 (trinta) dias. · 

Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
caçlo. 

Art. 7" São revogadas as disposições em con!Iário. 
Justificação 

·--M"Si:c;;;;;;;;;~-;;;;;;;_;,;;;,;-iÇ<:;;;,;.;,-~- No Estado de Direito Democrático é de fundamental impor-
I- autorizar

9 
por dois terços de seus membro&, a :instaura- tância a atividade dos meios de comunicação social pois por seu 

çio de processo coniia 0 Presidente e 0 Vice-Presidente da Repú- inteunédio tomam-se oWlhecidos do grande público os debates ser 
blica 0 os Ministros de Estado; . . bie temas de imeresse nacional. bem como a participação dos titu

- n _ proceder à tooiada de contas do l'resldei.te da Repúbli- lares de mandato eletivo no processo decisório. 
ca. quando Dão apresentadas ao Congresso Nacional dentro de ses- Deve portanto a Administmção assegunu- aos profissionais 
senta dias após a abertura da sessão legislativa; da área os meios indispensáveis à sua ablação, inclusive regula-

m ,_,__ memando o credenciamento e instituciomdivmdo macanjsrno que - elaUU.l<l.l- seu xegimento intemo; 
IV -~ s00n: sua organização, funcionamento, polícia, permita a adequada interação entre os agentes públicos e a impren

criaçio, tiansfounaçio ou extinção dos cargos. empregos e fwlçõ- saem ger.U. 
es de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observa- O presente projeto supre laama regimental porquanto até o 
dos os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; presente Dão se deu a devida e necessária regulamentação da matéria. 

v_ eleger membro; do Conselho, da República. nos t=nos Sala da Comissão Diretora, 12 de junho de 1995. -José 
do art. 89, VII. Sarney -Júlio Campos- Reoan Calheiros- Odaár Soares. 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal. O SR. PRESIDENTE (Belio Parga) - O projeto lido ficará 
·---------------------------- sobie a mesa dullUlte 5 sessões ordinárias pari> recebimento de 

xn- elaboiar seu regimento imemo; emendas, de acordo com o disposto no art. 235. inciso n. letta f do 
XI!!- dispor sobie sna organização, funcionamento. poli- Regimento Interno. 

cia. criação, transformação ou extinção dos cargos. empregos e O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presidência ccr 
funções de seus setViÇos e fixação da respectiva remllil<I3Ção. obser- munica ao Plenário que, uma vez fmdo o prazo fiXado no parágra
vados os pacimetros estabelecidos na lei de cliretriz<s a.ynnentárias; fo IÍllico do art. 254 do Regimento lntemo, sem imetpOSição do re-

·-···--··-···-·····················-·············-·--·---··--····----- curso ali previsto, determinoo o arquivamento definitivo do Proje-
·-----------------------· _ to de Lei da Câmara n' 69, de 1994 (n• 3.834/93, na Casa de ori

(Às Comissões de Conslituição,lustiça e Cidada· 
nia e Diretora.) 

o SR. PRESIDENTE (Belio P~) _-ci projeto será po· 
blicado e9 em Seguida, íJCal'á sobre a mesa durante cinco sessões 
Oidinárias. a fim de receber emendas? nos termos do art. 401, § 1°, 
do Regimento Jntemo. Findo esse pru:o, será despachado à Ccr 
missões de Constituição. Justiça e Cidadania e Comissão Diietora. 

Solre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. I' Secretário 
em exercício,. Senador Nabor Junior. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 73,DE 1995 

Regulamenta o creclendamento de profissio
nais da área de comunicação social, dispõe sobn: o 
Comitê de Imprensa do Senado Federal---" dá outras 
providência.~ 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É facultado às empresas de comunicação social o 

credenciamento de profissionais para atuar na cobertura das ativi
dades e eventos desenvolvidos no âmbito do Senado Federal 

Patágrafo único. O acesso e a utili2:açio das dependências re-
setVadas aos profissioo:ús de imprensa é privativo dos credenciados. 

Art. 2• O credenciamento dar-So-á junto ao PrimeJn! Secre
tário ou antoridade por ele designada. 

gem), que exclui a Light ~erviços de Eletricidade S/ A da abr.m
géncia da Lei n'8.03!. de 12deabril de 1990, quecrioo oProgra~ 
ma Nacional de Desestatização. 

Será feita a devida comunicaçlo à Câ= dos Depntados. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Na presente sessão, 

temJiDOu o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 4, de 1995 (n• 5315/90, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o arquivamento de cópias de filmes cinematográficos 
e dá outras providências. 

O projeto não recebeu emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportunamente. 
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço a palavra 

como líder~ -
O SR. PRESIDENTE (Belio Parga) -:- Concedo a palavxa 

ao Senador Elcio Alvares. lider do Govemo nesta Casa. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Lider, pronun· 

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, eminentes Senadores. as 
micros e pequems empresas desempenham :im:por:taDte papel na 

_ ~ de todos os PaÍSeS• taDto dos in_duslrializados CO!Il.O da
queles em deSenvOIVimeDio, especialnlente rio- tocante à geração 
de emprego, que se constitui no principal problema enfrentado por 
todas as nações. 

O recoDhecimento da importância dos empreendimentos de 
menor porte para o crescimento' mais harmôoico da economia. 
além de seu relevante papel social, fez com que os países tellham 
criado mecanismos diversos de apoio ao surgimento e à expansão 
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das micros e pequenas eJIJpr'UaS. Proaua-se. através de. medidas Sr. Presidente, emineDt.es Colegas, no Brnsil. o problema da 
específiCaS, compensar as desvantagens iDtrlnsecas dessas empre- insuficiência de garantias para obtenção de credilo já foi há Illllito 
sas, resultantes de sua """'""escala e as distotções decoirentes da identificado, emboia não se tenha, até agora, partido para a sua so
inadequação da legislação ordinária, que tr.11a igualmenre realida- Iução, a não ser por uma experiência pi011eira, infelizmente des
des desiguais, as suas possibilidades e necessidades. Pam tantD, continnJlda, no Nordeste. Trata-se do Projeto UNO, levado a cabo 
criamn 6rgãDs de apeio às nticro e pequenas empresas, como a em Pemambuco e na Bahia, na década de 70, pelo CEBRAE, en
Small Business Admin.istration, nos Estados Unidos, a Small anel tão com c. com apoio de uma Fundação norte-americaria que 
Medium Business Agency no Japão e imímeros outros e em quase concedia. gar.mtia para fmanciamento de microempzesários. sele-. 
todos os países .industriaHzados e nos de industriaii:z.a.ção recente. cionados por seus agentes estaduais. para a aquisição de equipa
Estes, os chamados Tigres Asiáticos, cujo desempenho tem eles- mentos e ferramentas de tmbalbo. Essa experiência foi um sucesso 
pertado a admiração de todos, têm nas micros e pequenas empre- e demcustrou aquilo que nós sabemos. mas que diflcilmente é 
sas o principal instntmenlo de sua esttatégiade desenvolvimento. . .1emhtado, que as pessoas de menor renda se empenham para man-

No Brnsil, o papel político, econômico e social das nticro e ter sen crédito. O Programa apresentava taxas de inadimplência in
pequenas empresas é ainda mais relevante do que as nações indus- feriores às das demais l:illhas de financiamento e contribuiu pata o 
trializadas, polqUe a dimensão continental de seu território e o bai- aumento do emprego com baixo nível de investimento. Agoxa o 
xo grau de desenvolvimento de mnitas regiões fazem com que es- Sebrae está em fase avançada de estudo para lançar o Fundo de 
ses empreendimentos se constiruam. em vastas áreas do País. na Aval, com o objetivo de oferecer garantias complementares no fi~ 
única fonte de emprego cu de ocupação de mão-de-obm c na única .nanciamento das micros e pequeDas empresas, que demonstrem 
poSsibilidade de contato 'com as zonas mais desenvolvidas c de condições de ctescimento. mas apresentem insuficiência de gaz:an
acesso aos bens produzidos nas mesmas. O :recollhecimento da 1m- tias reais para obtenção de Cié<f.!to. 
portância das empresas de menor porte para a vida brasileira está Sr. l'lesidenre e demais Colegas, esse Fundo ir.í se coosti
expresso à determinação do art. 179 da Constituição, que estabele- tuir em um importante instiUmento de apoio aos empreendimentos 
ce a obriga~ do ttatamento diferenciado a esses empree:n- de menor porte. pois a sua existência vai fazer com que, a exemplo 
dimentos nos campos f1SC81, previdenciário e ereditício. procuran- do que = em adros países, aumenre a oferta de credilo para 
do assegurar melhores condições para a sua criação e expansão. esse segmento, uma vez que se reduz o risco de fmanciam.eutos. 

A criação do SEBRAE- Serviço de Apoio às Micros e Pe- Contando eom o aval e com a assistência gerencial dos consultores 
quenas Empresas- insere-se no esforço de oferecer a tais eliqJl.'e- dos agentes do Sebrae as empresas de menor porte poderão se de
sas um suport:e no campo gerencial e administrativo e de "pensar" senvolver e COJJ!nõuir para a solução dos graves problemas brasi
a problemática desse importante segmento da econontia, com vis;.- loiros, entre os quais se destaca o emprego. 
tas a propor medidas em seu favor e atuarvisando suprir suas ca- O Sr.BeroardoCabral-Pennite-me V. Ex• um aparte? 
rencias. O magnífico IIabalho que esse ÓlJ!âo vem desenvolvendo O SR. ELCJO ALVARES- Ouço o aparte do nobre Sena-
por todo o lhasil. com sua rede de agenres espalhado por todo dor Bemardo CabraL 
Temt6rio Nacional, é digno de elogios, emboia saibamos que é O Sr. Bemardo Cabral - Eo:úneme Senado< Elcio Alvares, 
ainda mnilo em face das necessidades de nm segmento que repre- V. Ex' já fez referencia ao art. I 79, da C'.oostitnição Fedetal, que diz: 
senta 98% das empresas existentes no Biasil. 

Além do atendimento na área gerencial, de treinamento. ab-. 
sorção de tecuologia, de orientação para o acesso ao aódito e para 
o cumprimento das obrigações fiScais e burocráticas, o Se'qrae. sob 
a Presidência Executiva de Mauro Duranre e de Guilherme Aiif 
Domi.ugos no Consélho .. Dehõerativo, está _desenvolvendo um 
novo projeto que considero um dos mais relevantes para as micro 
e pequenas emPresas: a criação de um fundo de aval. isto é, um 
~ para conceder gamnlias snplementares para os em
preendimentos de pequeno porte, viabilizando a obtenção de fi
nanciamento, a que. sem isso, não teriam acesso. 

O problema da insuficiência de garantias para a obtenção çle 
fmanciamentos por p:ute das empresas de menor porte tem sido 
idemiticado em muitos países como um dos principais obstáculos 
ao seu a:escimento. Embora a autocapitalização dos lucros seja a 
fonna mais saudável pam a expansão dos empreendimentos - o 
que exige uma triburação moderada de seus resultados -. o acesso 
a fon.tes extemas de f~ento representa um dos maiores 
condicionantes ao proCesso de crescimento das empresas. 

A identificação desse problema, que é conmm a ptatica
mente todos os paises. levou a que muitos deles prorurassem criar 
mecanismos destinados a suprir a deficiência de g;uantias das mi
cros e pequenas ~ Assim smgiram as Sociedades de Ga
rantias Recíp:oca.s; as Cooperativas de Aval c os Fundos de Ga
rantia de credito, os quais se desenvolver.am principalmente na 
Ásia. O Japão conta com o mais desenvolvido desses sistemas. 
com um volume de gamnlias da ordem de US$ 250 bjlbões, en
qwmto Coréia e Taiwan, cujos fundos são mais recentes. estejam 
apresentando grande erescimento de snas opetações. 

''A União. os Estados, o Distrito Federal e os Mn
:oicíj>ios ~o às.microempresas e às empresas de 
pequeno porte, assim definidas em lei, trntamento jwí
dico diferenciado; visando a inoentivá-las pela simplifi-

- cação de suas obrigações administrativas. tributárias: 
previdenciárias e credilicias. ou pela eliminação ou re
duçã~ destas por_m~o de lei" 

Mencionou V .Ex• o Presidente do Conselho, o ex-Deputado 
Fedem! Guilbenne Aiif Domingos. Na Assembl& Nacional 
Constituinte, a referida emenda foi de sua autoria. O então coitsti
tuinre, Guilherme Mü Domingos, brigava DlUÍtO pelas empresas 
de pequeno porte. E vale a pena oovir V. &.•, agora, em um regis
tro todo fouado de densidade, trazer ao conhechnento desta Casa 
o chamado Fundo de A vai, que nada mais é senão um instrumento 
de apoio àquelas empresas de pequeno porte •. Quero pambeDizar 
V. Ex•. Senador Elcio Alvares, potqtre O Sebrae presta, induvido
samente, nm excepcional serviço, não s6 às pequenas, às micro
empresas, mas também às médias, quando lhes fcrnece snbsídios 
pam a sua hnplalltação. Eu gostaria que o m<u apanefi= regis!Ia
do oo capo do sen pommciamento. De modo que; areire meus aJm
primentos e o reconhecimento da oportunidade do <fiscurso de V. Ex'. 

O SR. ELCJO ALVARES- Senado< Bem>tdo Cabml, re-
colho o seu aparte como um registro valioso neste meu pronuncia
mento. O Deputado Mú Domingos foi, inegavelmente, um repre
sentante que sempre propugnou em favor das pequenas e micro
empresas. . 

VIVi nesta Casa. há cerca de dois anos. um momento real
mente de satisfação no cumprimento do dever Pariamentar. quan· 
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do tive a honrosa incumbência de ser o Relator do Estatuto da Pe- A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço a palavra 
quena e Microempresa. Convivi com o problema em nível nacio- para uma comunicação. 
na!; hoje são milhões de pessoas, são milhões de empregos ofere- O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Cone<do a palavra à 
cidos através desse trabalho, que considero do mais profundo ai- Senadora Marina Silva, para uma comnnicação inadiáveL 
cance social em favoc do País. A SRA. MARINA Slt.V A (PT-AC. Para uma comunica-

Inegavelmente, os microempresár:ios fazem, em todos os çã<>. Sem revisão da otadora.)- Sr. Presidente, SI's e SIS, neste fi
Estados brasileiros, um esforço que considero notável quando a nal de semana, tive a oportunidade de visitar os Estados de Rondô
nossa economia attavessa os percalços, em decorrência de sairmos nia e Acre parn. participar de uma reunião que contava com a pre
de uma inflação galopante paril nm quadro bastante ammador, no sença do Governador Valdir Raupp, de Rondôma, e com a do Dr. 
momento em que nos }X'opomos. exatamente, a ter o plano de esta- Labib Murad, do Estado do Acre. Os dois governadores, junta
bilização econômica. mente com os seus Seaetários, alguns Parlamentaxes federais e os 

Quando relatei o Estatuto da Pequena e Microempresa, tive Deputados estadnals - do Estado do Acre havia vinte- discutiiam 
a consciência exata do que xepresenta. no contexto da economia proposta de saída para o litígio que envolve as Vrlas Extrema e 
brasileira, a participação desses pe<JU<!nos e microempresários, no ca!ifómia, na fronteira do Acre com o Estado de Rôndonia. 
B=il dando um exemplo de susleD!aÇão de trabalho. Mais ainda, Há alguns dias, foi 1auçada pelo Governador de Rondônia 
pe!Spediva de empregos, que são fundamentais no alUai quadro uma proposta no sentido de que o As:re f>que com a Vila Califómia e 
econâDico do País. Rordônia com Estrema. Com isso, o problema estaria resolvido. 

Sem dúvida. o Sebrae - CIÍticas surgem e são natnrais- tem O Ministto da Jus~ em recente reunião da Bancada Par-
realizado um tr.tba:Jho notlvel,. de consciêDcia acitõa de tudo, um lamentar da Amazônia, em Rondônia, deixou claro que. se os dois 
trabalho que busca tornar o pequeno e microempresário consciente Estados chegarem a um acordo consensual entre as bancadas esta
dos seus devexcs e direitos.. Infelizmente, o Establto da Pequena e duais e federais, S. Ex• estaria disposto a homologar esse acordo. 
:Microempresa 'não ~ aquilo que todos almejávamos, poiqUe na- Infelizmente, não havia ainda um coo.senso da parte dos Parlamen
turalmente algumas questões de ordem tributária, íiSCa!, não com- tares de Rondônia e essa decisão foi adiada para uma próxima reu
petiam à iniciativa do Senado, fazer com que fossem esallpidas nião, que ocor:rerá en~ os dias 20 e 25. Espero. sinceramente, que 
ex;.tamente naquele Estatuto, que não deixou de ser o toque inicial de se consiga encontrar uma solução pam essa questão, que já vem 
ummovimentodesolidariedadeaolllicroetopresá · prej1<licando aquelas famílias hã muitos anos. Hã mais de dez 

Quero destacar a soa atuação, Senador Bernardo Cabral. anos que eles Dão sabem a que Estado pertencem; não têm como 
cano Relator da Carta Magna de 1988. O Constituinte teve essa fazer ímanciamento; não têm como crescer, do ponto de vista eco
visão. Há muita critica em relação ao texto da Constituição, por- .. nõmico, social e culOJ.ral; não têm escolas; não têm saúde; não têm 
que, em alguns momentos, ela buscoo aspectos que seriam- se-... segurança. Enfnn. são como filbos de ninguém. 
gundo críticas de alguns analistas do texto constitucional - isola- A meu ver, é fundamental que se chegue a uma decisão o 
dos. Todavia, no momento em que foi coõfigurada a situação de mais rápido possível, porque., se fom:1.os aguardar que o Supremo 
apoio à micro e pequena empresa. inegavelmente, o Constituinte TnOOnal Federal julgue a questão e resolva a quem pertencerá as 
brasileiro viveu um momento feliz. duas vilas. pelos exemplos que temos na histéria,. esse prazo pode 

Assim sendo, hoje. quando falo, exatamente, em um breve variar de 20 a 50 anos. E aquela popnlaçãD Dão pode mais esperar. 
registro. a respeito do Fundo éle Aval, sinto que se completa um Faço este registro porque tive a opcrtunidade de acampa
trabalho que foi iniciado no Senado, em complemento a um proje- nhar, do meu gabinete, o Senador Carlos Bezena assinalar que o 
to vindo da Câmara dos Depu4J.dos, mas que visava obter, acima Estado dele está em calamiÇade com_ relação à ~de. No meu Es
de tudo, para o micro e pequeno empresário, uma perspeCtiva de tado há vários setores em calamidade, inclusive o da saúde. Nessas ... 
trabalho inteiiam.ente· apo.~da no.incentiv~ ~~do do Govemo. vilas, a calamidade é torai. 
Isso par.1 que eles pudessem colocar-se, cada vez mais, num pata- Sr. Presidente, gostaria ainda de fazer um esclarecimento no 
mannais destaCado. dentro da economia nacional plenário desta Casa, pelo bem da verdade. 

Agradeço, portanto, a V. Ex• essa intervenção e a recolho 
cc.mo um ponto valioso do meu pronunciamento em favor do Fun
do de Aval, do qual o Sebrae está realizando uma campanha de 
lançamento em todo o Btasil. que vai ajudar, nesse momento- e é 
mais do que necessário-, a crial:em garantias para o crédito dado 
aos m.icroempresários bem como constituir um instrumento impor
tante. para que possamos ter realmente a micro e pequeno empresa 
com apoio necessário nos seus cometiinentos. 

Finalizo, Sr. Presidente, eminentes colegas. dizendo que~ ao 
parabenizar a Diretoria e o Conselho do Sebrae pela iniciativa pela 
criação do Fundo de Aval, desejo na opatunidade chamar a alen· 
ção dos ilustres companheiros desta Casa para a necessidade de 
se dedicar maior atenção ao segmento das micro e pequenas 
empresas. ouvindo suas propostas e zeivindicações. para que 
possamos criar condições favoráveis ao surgimento de novas 
empresas e ao desenvolvimento das já existentes. porque somen
te com o aumento da produção de riquezas poderemos resolver o 
problema da pobreza. 

Muito obrigado. . 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Eslã facultada a pa

lavra. 

Encontrava-me no Município de Senador Guiomar, no Es
tado do Acre, quando tomei conhecimento de que, no jornal Folha 
de S. Paulo, de sexta-feira passada, foi p.Iblicada uma inatéria a 
respeito da saída do Set~ador Romeu Toma do PL. partido a que 
pertencia. O artigo relatava que outros partidos: o estariam convi
dando para se filiar: Fez·se até uma referência a m.i:Dha pessoa, no 
sentido de que eu teria pronunciado a seguinte frase: ''Não posso 
falar em público, mas estamos às ordens". Inclusive. no destaque 
das frases da semana, publicaram a nrinha fotografia. 

Quero deixar bem claro que essa afumação não é minha, não 
sei quem foi o seu autor e nem quem a colocoo em minha 1xxa. 

Faço este esclarecimento porque estou acostumada a que, 
no meu Estado, essas coisas aoonteçam. Lá. muitas empresas de 
comunicação se dão o direito de dizer o que pensam que deveria
mos dizer. e não há como negar. Entretanto, sempre acreditei que 
fatos dessa natureza não ocorressem em um universo maior. 

Espero que a Folha de S .. Paulo, com sua visão democráti
ca, séria e responsável de jO<Dalismo, proceda ao reparo necessá
rio. Além de existir testemunhas do que realmente ocorreu, faço 
questão de nanar o fato publicamente, pois, da forma. como está 
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dito, parece referir-se a uma pessoa que não tem posição e que ten· colegas da imprensa que não é minha a fráSe que me é atriruida e 
ta agir às escondidas. - c}ue, inclusive, causoU~ me problemas, pois várias entidades de di-

O episódio decoxreu de uma brincadeira entre o Senador reitos humanos e pessoas ligadas aos movimentos democráticos li
RoiJleO Thma e o Senado< Eduaroo Suplicy. O Senado< Romeu gaxam para o meu gabinete querendo uma explicação com relação 
Tuma disse que iria para o PT de São Paulo. O Senador Eduardo a esse epis6dio- não por PS!I:U~ento ideol6gico, mas por acha
Suplicy, por sua vez, respondeu que seria necessãrio pedir autori:.. rem estranho que uma pessoa ~m a minha tiajetória tivesse feito 
zação à S:t' Luiza Erundina. Pensei como fora uma maneira edUca- ta1 convite. 
da e inteligente de dizer não, como é do feitio do Senador Eduàrdo De repe!Íte.-comecei a pagar por algo que Dão disse. Houve 
Suplicy, mesmo em situações embaraçosas. De minha parte. ape- uma repercussão grande na imprensa relativa a algo que não falei. 
nas disse: "V. :ma está fugindo das rivalidad.es regionais", e todos Por isso, para que haja coerência, peço que se dê o mesmo espaço, 
rimos. Contudo, nio pronunciei a frase a mim atriJ::uída. nos mesmos meios çle comunicação para que se diga a v~ ou 

Faço esta referência em nome da verdade, pelo bem da ver- seja, que não fiz tal aimnação. Acho que não se pode atribuir a al-
dade e pelo bomjomalismo. guém uma af"rrinação e colocá-la entre aspas sem que se tenha cer-

Muíto obrigada. teza dos fatos. 
O Sr. Eduardo Suplicy- v. &• me permite um aparte. Estou consciente dos fatos que V. &• acaba de citar e tam-

nobre Sena.dota Marina Silva? 'bém de outros do meu Estado, inclusive envolvendo o próprio Sr. 
A SRA. MARINA Sll..V A - Pois não, nobre Senador Mauro Spósito, que eia o Superintendente da Polícia Federal na 

Eduanlo Suplicy. época da morte de O!ico Mendes, o qual. por várias vezes, denun-
. O Sr. Eduardo Smplicy- Senadoia Marina Silva, emboia ciei por não estar cumprindo o seu devec, tendo ele sido até pro

tenha presenciado apenas os t:í1timos quarenta segundos de suas movido, na época., pelo, hoje, Senador Romeu Tuma. Não sou 
palavtas, pois estoo chegando agora de viagem, percebo que V. alheia a esses fatos, letlho todo o coohecim.eoto e nem de brinca
EXS esclarece o epis6dio havido na Ultima quinta-feira aqui no Pie- deira eu diria isso. Ainda mais com esta conotação estranha e pe
nário, do qual participimm os Senadores José Eduanlo Dulra, Ro- nosa: "Até a Senadoia Marina af"mnou: Nl!o digo em público, mas 
meu Tu.mã.. V. Ex• e eu. O Senador Romeu Tlimá. havia feito. pau- estamos às ordens." Como se eu tivesse escondendo alguma cOisa. 
cos minutos antes, um pronunciamento sobre a sua saída do Parti- Estoo. dizendo isso pelo bem da ve$00. 
do Liberal. Ao final, dirigiu-se a n6s e manüeStOO SUiVontade de Na notícia- veículada sábado, p.IbliCou-se a matéria com o 
ser bem aceito em qualquer dos partidos. Olegou até a mencion3:r seguinte título: "Até tu, Brutus?" e repete a frase. Eu gostaria de 
o Partido dos T:rnbalhadores. No entanto, pua isso oconer, &eria encerrar este pronunciamento em nome da vetdade, sem nenhum 
bastaDte difícil. pois requer uma grande modificação em termos .. rancor, dizendo a mesma coisa: "Até tu. Brutus?" 
dos valores, da disposição e da amação do Senador Romeu Tuma~ Eu sempre achava que esse tipo de coisa acootecia mnito lá 
ao longo da sua hist6ria, como Diretor da Polícia Federal, do no meu Estado, mas não aqui. (Muito bem!) 
DEOPS. S. Ex• procurou realizar serviços que estavam sob sua O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Sobre a mesa, re
respon:sabilidade como policial giaduado, mas, em muitas dessas querimento que serã lido pelo Sr. I • Secretário em exen:ício, Sena
ocasiões, precisoU assumir atitudes- em consonância com os gover- dor Nabor' Jónior. 
nos da época. govemos militares, que, muitas vezes, acabaram 
ocasionando epis6dios que fOiaiD. objeto de protesto e incom
preensão da parte de muitos, inclusive das famílias atingidas por 
ações de um regime de exceção. Há muitas familias de desapareci· 
dos que gostariam de saber das autoridades competentes Onde es
tão os seus familiares. De~ essa;> estã o Senador Romeu Tuma, 
pelos caigos assumidos. Pór conseguinte, · ~ gue _houvesse 
uma modificação em sua postnra política e o Senador Romeu 
Tuma decidisse, por toda a sua vivência, tomar-semembro do .Par
tido dos Trabalhadores, obViamente., se essa dificil hipóteSe viesse 
a OCO!I<r, as pessoas que fODIJ.alll a militância do Partido dos Tia· 
balbadores diriam: ''Senador Romeu Tuma., se V. Ex• rea.hnente 
está. realizando uma conversão política, pri.IDeb:ameote t.eJfamos 
que lhe questionar a respeito de uma série de coisas." Sou testemu
nha "de que esses temas focam objeto de debate na última campa~ 
nha política. certo-âía, na Pomificia Universidade Católica de São 
Paulo, no auditório Tuca, houve um debate bastante intenso entre 
os candidatos ao Senado Federal José Serril, ROineu Tuma e Luiza 
Emndina de Sousa, a qual colocou esses temas em discussão. Por 
isso. no nosso diálogo, com muito respeito, eu disse ao Senador 
Romeu Tuma que, antes, eu precisaria perguDtar à Luiza Erundina 
se isso realmente seria adequado. Logicamente, naquele momento, 
eu estava sintetizando o que eu e o Senador: Romeu Tuma sabía
mos sobre a história dos fatos. EntãO, achei por bem. por ter sido 
testemunha dos fatos relatados por V. Ex•, aqui expressar o que 
percebi e senti. 

A SRA. MARJNA SIT.. V A - Agiadeço. Senador Eduaroo 
Suplicy, o aparte de V. Ex•, porque n:íe dá a oportunidad;e ge, mais 
uma vez, atestar publicamente para os Srs. Parlamentares e para os 

É lido o seguinte: 

RE90ERIMENTO N" 900, DE 1995 

Senhor Presidente, . 
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2" da Constituição Fede,_ 

rale dos arts. 215 e 216 do Regimeuto Interno do Senado Federal 
e tendo em vista matérias publicadas no jornal O Estado de S. 
Paulo de 28-3-95 sob os tituios "SAE di<~ licitação em proje
to na Amazônia" e "Programa patrocinado pelo G-7 para a região 
está em risco' R', solicito seja encaminhado ao Sr. SecretáriO de As
suntos Es!Iatégicos da Presidência da República o seguinte reque
rimento de informações: 

1) Quando, com que objetivo, a partir de quais critérios de 
escolha e em que bases legais foram assinados convênios entre a 
Secretaria de AsSUíltos Estratégicos da Presidência da Repóblica· 
SAE e as entidades Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 
Sustentável-FBDS e Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnolo
gia &paciais-Funcate, tendo como objeto o Programa de Zonea
mento Ecológico-Econômioo na Amazônia Legal? 

2) Qual a razáo de dispensa de licitação para o(s) referido 
(s) convênio(s)? 

3) Exposição detalhada dos recursos fi!lanceiros alocados 
originalmente ao(s) convênio(s). suas fontes, e acrescimos porven· 
tura havidos~ até o presente, ou previstos. 

4) Descrição circr.mstanciada do desenvolvimento. até o 
presente, das ações previstas no convênio e valores já pagos às 
conveniadas. 

5) Como são efetuados a fiScalização e o controle da imple
mentação do convênio? 

----
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6) Cópias dos documentos que comprovam junto à SAE a 
competência e idoneidade das duas entidades: estatutos, relação 
do& dirigentes e integrantes dos conselhos cmadmes e/ou consulti.~ 
vos,. desde a fundação, estrutura técnica e descrição de t:mbaihos 
anteriores que atestem experiência para os fms do(s) convênio(s) 
assinado (s) e de aiUação na Região AmazôDica. 

7) As entidades acima citadas desenvolveram trabalhos an
teriotme.JJ.te junto à SAE? Em caso positivo, anexar c6plas de con
vênios ou outros instrumentos de contnitação demoDStrativo dos 
recDISO$ fmanceiros empregados; relatório, ii.Valiações e cutros 
eomprovalltes da realização de tais trabalhos. 

8) Quais os resUltados do trabalho desenvolvidos pelo 
IBGE na primeira fase dos levantamentos necessários ao Progta· 
ma de Zoneamento Ecológico-econõmico na Amazônia? 

9) Por que os estudos pa~a o reordenamento do referido 
progtama não foram solicitados ao próprio IBGE? 

10) As dnas entidades conveniadas, partirulamleiJ!e a 
FBDS, utilizarão recursos humanos ou de iDsfm~ttlia do 
IBGE? Em caso positivo; quais recursos e com qúe ímalidade es
pecíficas? 

11) Total de recur.;os fmanceiros até o moiDento nõ Progta
ma de Zoneamento ~16gico-econômico como um todo e respec
tiva alocações. 

De uma maneira geral. a denúncia feita na matéria Jr<>Voe& 
gtaves apreensões, visto que se refere à implementação de um dos 
prog<amas mais importantes paxa o equaciouamento das, relações 
entre o desenvolvimento e proteção ambiental no País. E preciso 
que todas as dúvidas sejam e&:larecidas, para subsidiar possíveis 
ações do Congresso Nacional, no interesse maior da so::iedade ba
sileira. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1995.- Senadora Marina 
Silva. 

(À Mesa para Decisãi'J.) 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- O requerimento lido 
Será despachado à Mesa para decisão, DOS teiiiiOS do inciso ill do 
art. 216 do Regimento. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J• Secre
tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguime: 

REQUERIMENTO N" 901, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do Requeri

mento n° 83fY95~ de minha autoria. 
Sala das Sessões, 12 de junho de 1995.- Senadora Marina 

Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Bello P.uga) - A P=idência defe
re o requerim<nto, nos le!:mos do art. 256, § 2•, alínea a. do Regi
mento Jntemo. 

12) m previsão de novos convênios para a fealização do 
zoneamelll.o ecológico-ecanômico no restaote do Pais? Em caso 
positivo, qual o estágio em que se encontram o encaminhamento 
desses convênios e que entidades foram contat.adas 011 convenia
das para assiná-los? 

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente. peço a palavxa 
•. pela onlem. Justificação 

No dia 28 de maiÇO do_ corrente ano, o jornal O Estado de · O SR. PRESIDENTE (Bello P.uga) - Coocedo a palavxa 
S. Paulo J'lblicou matéria orupando toda sua página AIS, a res· ao Seuador Ramez TebeL 
peito do zoneameuto ecol6gico-econômico na An:lazônia, dando O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pela Oidem. Sem re
destaque ao que chamou •negociação obscura" conduzid3 pela Se- visão do Ol3.dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. peço a palavm 
cretaria de AsSUIJ.tos Estratégicos da Presidência da República. Se- impulsionado por um sentimento. Tenho COJlSciência de que é belo 
gun<iQ o jornal tal negociação redundou na privatização de um dos e grandiOso o grito das coisas da IlOSsa gente, da nossa terra. é 
mais Üll.ptttaJlteS programas ambientais brasileiros~ não s6 pela gostoso reconhecer e looyar as nQSSaS origens. 
:maneira dúbia pela qual foram repassados trabalhos a duas organi- Hoje, quero fazer um outro registro, falando com o senti
zações não-govemamentais, como pela peculiar Composição de mento da miDha origem,. da:tena. onde nasci Refll'O-me ao aniver
uma. delas, a Fundação Brasileira Eaia o Desenvolvimento Sust.en- s4rio de uma cidade sul-mato-grossense, que, talvez poucos co-... 
tável. a FBDS. '· - · • Dheçam. mas é o quarto onmicípio de Mato Grosso do Sul. situado 

A FBDS, ua descrição de O Estado de S. Paulo foi criada ~s margeDS do caudaloso Rio Par.má, com= de 80 mil babitan
há três anos, poo.co antes da Rio-92 "exilY.· em seu conselho cma- tes, sendo sua economia baseada na pecuária e·na agricultura. 
dor represeutantes de 24 pesos-pesados da indústria uacioua1 éntre Sr. P=ideute, quis o destino que ali eu nascesse e CO!lll>

os quais a Al:acruz Celulose, Vale do Rio Dooe, Companhia Jari, çasse minha modesta traje16ria pública. Nela fui prefeito, depois,·o 
Belgo-Mineiia e Andrade Gulierrez". . . Deputado Estadual mais votado, tendo =bido do seu colégio 

As demais entidades: não-governamentais attiãiltes na Ama- eleitoia.l votos suficientes para chegar à Assembléia Legislativa e 
zônia, imegrantes do Fórum Bxasileiro de ONG e Movimentos So- Constituinte do então nascente Estado de Mato Grosso do Sul 
ciais para o Meio Ambiente e Densenvolvimento, foram excluídas Sempre i.mpllsionado pela generosidade de seu povo, depois de 
do programa de Zoneamento Ecológi.co-econômico~ exchlídas do ter sido o Parlamentar estadual mais votado, fui seu Vice-Gover
programa de Zoneamento Ecol6gico-econômi~ apesar de muitas nador. Durante um periodo de 11 meses, tive a alegria e a ventura 
delas apresentarem respeitáveis cu:n:íaJlos de atuação na região. de ser o primeiro Govemador nascido nessa cidade que hoje ho
Essa atitude, por parte da SAE, deve ser devidameute esclarecida, menageio e que, no dia JS de junho pt6ximo, completar.í seus 80 
na medida em que p:uece constituir-se numa tentativa de aliança anos de emancipação política e administrativa. Fui também o pri
em sepaxado, com setor empresarial. para levar adiante um progra- meiro filho dessa temt a chegar ao Senado da Repíblica. Essa ci
ma que é de ineteresse de toda sociedade e foi uma conquista do dade, com a generosidade do seu povo e da sua gente, que cresce, 
movimento ambientalista e de setores técriicos e cfuD.tífiCOs., qtie cOm os seus pri>blemas, sim. que hoje et!Írenta as mesmas angús
agota estão alijados do processo. tias do Brasil imeiro, é JDOiivo da minha saudação, e nessa oportu· 

O jornal levanta ainda, aspectos utal explicados do convê- nidade a abraço efusivamente, fa2<:ndo com que conste nos Anais 
nio assinado entre a SAE e FBDS e Funcate entre os quais o apro- do Seuado da República o meu prouunciamento =do seu ani
veitamento de dados gerados pelo ffiGE, que levantam a suspeita versário. 
de que o Govemo Federal possa estar pagado duas vezes pelo TeDbo ouvido nas minhas bases que a nossa cidade talvez 
mesmo trabalho. · • uunca tenha sido citada da tribuna do Seuado da República. As· 
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sim, faço isso nesta oportwlidade, como Senador eleito por Mato onde nasci, tenho certeza, falo de Mato Grosso do Sul, Estado que 
Grosso do Su~ é bem veniade, pBia S<IVir ao Bnsil, mas tendo represento, e em defesa dos interesses da nossa pátria. 
presente, Sr. Presidente, SI's e Szs. Semdores, que quero S<IVir à mi- O Sr. Pedro Simon -E fale também em oome de Caxias. 
nha Pálria auYiiiando o estado que me elegeu, Mato Grosso do Sol O SR, RAMEZ TEBET - Agradeço a atençilo do Senado 

Em assim procedendo, ajudo os seos DlliDÍCÍpios e. espocial- da República e o aparte fora do microfooe que me =cede o gran
meme. essa cidade que hoje saúdo e abraço efusivameme, 'li€s de Seoador Pedro Simoo, esse orgulho do SuL 
Lagoas. A cidade oode nasci e fiZ as primeiias letrns, a cidade dos Recebemos no meu Estado, Senador Pedro Simon, os seus 
meus mestres. dos meus pais, a cidade do progresso. o portal de coo.temiuec:s, que nos vêm ajudando a desbmvar o cezrado sul
entmda do deseovolvimento do então Estado de Mato Grosso do mato-grooseose. Devemos ao povo gaúcho, ao povo sulista, a tecrolo
SuL a primeira cidade cortada pelos trilhos da Estrada de Feno gia"'eo..UpovottooxepBiaaagriculturasul-mato-grooseose. 
Noroeste do Brasil. Queremos ter o mesmo gran de desenvolvimento que rem o 

Essa cidade que hoje aniversaria, junto com ouiros DlliDÍCÍ· nobre povo que V. Ex" Ião bem ropresenta nesta Casa. De -. 
pios do Estado de Mato Grosso do SuL clama para que o Govemo que, mais moa vez, agradeço penhomdamente o seu gesto, o gesto 
Fedeeal encontre uma saída para que os trens da Noroeste do Bill- de simpatia que V. Ex" teve querendo dizer que a minha voz pode
si! voltem a cortar novameme o Estado de Mato Grosso do SuL ria representar o sul deste Pais quando, em verdade, o sul do Pais 
partindo de Bauru, indo até a Cidade de Corumbé, c.begaudo à Bo- não precisa mais de quem fale por ele, pois, se há V. Ea" para falar 
lívia e, quem sabe, alcançando as margens do Pacífi<:o~- " pelo Rio Gr.mde do Sol não é poocisomais ninguém pBia ajldá-lo. 

Portanto, Três Lagoas é uma cidade que tem, sim, os seus Ocorre que eu, na minha modéstia, Senador Pedro Simon. 
problemas, IIJB3 tem o orgulho de ter um povo b1:m, laborioso e peço a V. Ea" que, quando eu estiver falando por Mato Grosso do 
tr.Lba1hador. E uma cidade que cresce, que tem um centro universi- Sul e estiver falando por TI& Lagoas. a cidade onde nasci, que me 
t.ái::io com vários c:arsos. À gora. mesmo há uma situação que in- ajl(ie, que também por ela se i:ttteresse, como tenho certeza de que 
quieta a cidade; iniciou-se ainda este ano um curso de Direito lá e have:tá de se interessar sempre pelo meu Estado Mato Grosso do 
um rutro em Pai3ruu'ha, cidade-mãe da minha querida Três La- Sul, parte integrante deste Pais, da Região Centro-Oeste, que é 
goas. Pois bem. isso está a exigir dos filhos daquela terra - e in- uma das regiões mais produtoras do BlllsiL 
cluo-me entre eles- que lutem aideutememe para que o Governo Naquela região há mais de um milhão de hectares ainda a 
Fedeeal Dão coloque empecilho no I<CODhecimeuto desses cunos. serem apeeveilados para a nossa agrirultma, para a prodnçio deste 
que hoje se constituem um justo orgulho. País. Portanto. fico CODtente e satisfeito de receber de um Senador 

Quero deixar aqui registrado que essa cidade está aberta e doRlo<lTaude?oSui do porte de V.Ex"o~apartequerecebi 
propicia ao turismo, âs margens do Rio Paraná. Fazendo esse"'::· até ag01a para mcotpOl3r ao meu ~CiameuiO, em~ como 
gistro, OJlJl!liO um dever, sim. Indaguei-me se deveria ocupar a tri- um aparte paralelo. ~a~ J>OlS SOI aquilo que faz V. Ex é para o 
huna do Senado pBia registrar o aniversário da minha cidade, uma bem de todos os bmsilem>s. 
vez que não sei se isso é usual, mas depois me tianqüilizei, porque ~ Sr. Pedro Simon - Meus cumprim~os pelo prolllliicia
o sentimento não tem porta. Eu não teria condições. como repre- memo llDpO!taUte de V. &•, que fala, sem dúvida nenhema, sobre 
seutante do Estado 'do Mato Grosso do SuL de deixar dentro do uma região extraorc!iDária, fantástica. de erescimento e de_..:. 
meu peito. sem extravasar, o grito de alegria. de contentamento, os so. Quando falamos no futuro deste Pais, falamos exatamente da 
votos e os cumprimentos das autoridedes constituldas da minha região de V. Ea", onde, em tem!os de Brasil, hoje, as nossas 80 
terra, aos fenovihios de Noroeste do Brasil, comerciantes, comer- milhões de toneladas poderiio mulüplicar-se cu lriplicar-se quando 
ciários, a sua juventude, aquele povo que lá tiabalha, que está es- esta região tiver o devido atendimento. 
permçoso de que o lliasil saia de onde está mergulhado, através O objetivo fuudame:Íltal do meu aparte a V. Ex" não é "PC;: 
dessas refotmas que 'estio .seudo levadas a ef~iiO, para o bem do nas felicitá-lo pelo anivetsário de sua terra. de sua cidade, mas di
nosso Pais. · Zer algo muito importante; amanhã. na capital do Estado de V. 

Essa cidade também está angustiada, também tem estabele- ·u. have:tá uma reunião com a presença dos Goveroadotes do Rio 
Gr.mde do Su~ Santa Catarias, Pamná e Maio Grosso do Sol É 

cimentos comettiais, que eslilo fechados, também tem fmnas em que, a partir de amanhã, Mato Grosso do SuL além de se imegrar ~ 
situação dificil de ser solucionada, com a inexjstência do capital Região Centro-Oeste pelas suas caracteristicas, também se integra

de giro no Brasil. rá à Região SuL N6s, do Rio Grande do SuL Santa Catarias e Pa-
Estaudo aqui, portanto, na salinha de díreção. amante, proe- r.má. a pauir de amanhã, teremos, como um alíado peananeute no de

to para servir ao nosso Bxasil, tributo a minha fé, a minha vontade, bate das discu&Sães das questões sul, 0 Estado do Mato Grosso do Sol 
a minha comgem a serviço deste País, mas sem esquecer as mi- o SR. RAMEZ TEBET- Senador Pedro Simoo, agiadeço 
uhas aigens. Ocupo a tribuna do Senado sem receio nenhum por- 0 aparte de v. Ex" e só lembro que não é a partir de amanhã. Já os
que quero mgistrar mesmo. oos Anais do Senado da República, o tamos integrados há muito tempo, porque os objetivos do Codesul 
anivetsário daquela cidade que me fez peefeito, deputado estaduaL são os mesmos. E não é a primeira reunião de que o Mato Grosso 
vice-govemador e que me pemlitiu govemai, que me deu 72% dos vai participar ao lado dos Estadqs do sul do Bxasi!. 
votos válídos para Senador. Como eu poderia deixar passar em O Sr. Pedro Simon - E que amaehã, no BRDE. have:tá 
brancas nuvens a festa da cidade, o aniversário do seu povo e da uma integração total e definitiva de quatro Estados iguais .. 
sua gente? O SR. RAMEZ TEBET - E isso vai contribuir para o de-

Sei que nem tudo é festa, Sr. Presidem e, SI's e Srs. Senado- seuvolvimeeto deste País. Os problemas são os mesmos, Senador 
res. As amAXgUI3S e angústias são as mesmas âe todo o Bxasil, de Pedro Simon. Também somos uma região peodutora. E acabei de 
um BtaS:il que não quer chegar às portas da recessão, que quer em- afirmar que, graças aos parana.enses, aos catarinenses e aos ga.ú
pxcgo pua seus filhos~ que quer trabalho, que quer uma justiça so- chos, n6s nos desenvolvemos e a tecnologia chegou ao setor da 
ciai e uma melba: distribuição de renda. agricultura do meu Estado. 

Quem fala na sua terra falepoÍumapálriainteita. S;r.Presi- O aparte de V.Ex", portanto, traz moa boalembtança.numa 
dente, SI's e Srs. Senadores. Falando de Três Lagoas, da cidade c!emonstnção evidente da integração que existe neste Pais. Floo 
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:m:Wt.a agradecido a V. Ex• que não deixou que o meu discurso fi- Será eqrlitativo dizer aos trabalhadores que acabcu para eles 
casse no vazio do parabéns para você e dos votos de felicidades a a indexação~ enquanto que para os que aplicam no mercado fman
minha teira. V. Ex a trouxe uma cootribuição substancial às veli- ceiro vai se dizer que continua? 
nhas que o povo da minha cidade, uma cidade bem pequenina. ba- É fundamental que te$amos explicações sobre essa ques
verá de apagar pelo seu progresso, pelo seu conrentameDio e pelo tão jlstamenre por parte da pessoa que tem sido um dos principais 
seu desenvolvimento. fommladores da política económica. 

Muito obrigado. Também fico pensando se hoje, ãs véspeias de sua salda, 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Mesa associa-se não est=í o Dr. Pérsio Atida. juntamenre oom o Ministro da Pa

is homenagens que o ilustre Senador Ramez Tehet presta à cidade zenda, Pedeo Malan, e oom o Ministro do Planejamento, José Ser-
de Três Lagoas. ra, pensando em anunciar uma modificação na política cambial. 

Conoedo a palavra ao nobre Senador Ednardo Suplicy. Por todos os indícios, remos pen:ebido que a política cam-
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf -SP. Proouncia o se- bial ngida tem sido o outro lado da medalha que rem levado o Go

guinte discurso. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, a Comis- vemo a utilizar uma política de juros tão altos. As nossas taxas de 
são de Assuntos Econômi.cos. na última reunião, aprovou o ~e-- juros são as maiores dentre todas as praticadas nos mais divexsos 
rimento do Senador Ney Suassuna. no sentido de ouvirmos o Presi- paises do mundo. 
dente do Banoo·CeutraJ, Pérsio Atida. posteriormente à oitiva do Não é à toa que um dos principais empresárioS e industriais 
Dr. Gustavo Loyola, reaiWda na ú1tiJm quinta-feira. do País, Antônio Etmlrio de Moraes, em elllrevista ao jornal O Es-

. O Dr. Pérsio Atida deveria vir amaDhã is 10 horas da ma- lado de S. Paulo, dii que o BraSil é refém dos juros. Ontem, ele 
nhã, pelo que havia sidÕ combinado. Entretanto,· em virtude da afumou: "O Bruil é, bojO; refém dos juros altos, o que oonsidero 
posse do Dr. Gustavo Loyola.. os memlxos da Comissão de Assun- um erro. Essas taxas servem papt atiair capit.ãis estr.mgeiros Pua o 
tos Econômicos receberam cx"!mnjcação da Pxesidência da Comis- País. principalmente os especulativos? que podem ir embora tão rã-
são informando que não haveria mais a mencionada. reunião. pido como entraram.'' 

Gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, que ainda perdura a ne- Nessa entrevista, Antônio Emúrio diz uma verdade, a qual 
cessidade de cuvirmos o Presidente Pérsio Arlda. N""ao apenas o temos ressaltado muitas vezes: boje,. as reservas acumuladas no 
Presidente da Comissão, Senador Gilberto Miranda, havia tido a Brasil são extremamente voláteis, porque são fruto de aplicações 
ioiciativa de convidá-lo, como também o Senador Esperidião de amo prazo, as quais decottem de uma política de oferecimento 
Amin mencionou a importância de ouvinnos o Dr. Pérsio Arida de taxas de juros extremamente altas. Portanto, de um momento 
sobre as razões pelas quais deixou o cargo. E eu próprio também para o outro, podem inverter o seu percurso. deixando o Brasil 
havia. diante da iniciativa do Senador Gilberto Miranda, formula.· numa situação bastante difícil. 
do inclusive um oficio em que são colocadas nove pex:guntas sobre Saliento algumas questões i:mportarites, tais colno a a rela
remas que gostaria fossem esclarecidos antes da salda do Dr. Pér- ção entre a política cambial e a política de taxas de juros, sobre as 
sio Arida da Presidência do Banoo Cent!al quaís precisamos ter esclarecimentos. 

Quero primeiro reafirmar que está aprovado o requerintento Por outro lado, a política cambial, tornaudo fiXa essa banda 
no sentido do convite ao Dr. Pérsio Arida e. em segundo lugar, por bastante rempo, ainda que a inflação CODlinue, mesmo em ter
afumar que seria um de&pop5sito da parte da Comissão - ainda mos bem mais moderados do que no ano passado, tem levado as 
mais porque hcuve um requerimento PJI' todos aprovado -, sim- autoridades econômicas a adotarem uma política ad hoc, uma po
plesmeme, agora, clesistjnnos de ouvi-lo. lítica de bruscos saltos, ·de modificações em tarifas, em ba.treixas 

Quero aqui ressaltar que há alguns assuntos da· maior im- aduaneiras e outras mais di.vexsas. o que têm levado os empresá
portância sobie os ~ precisamos ouvir sua opinião. Primeiro íios do setQr de comércio exterior ou que competem com o comér .. 
por ser um dos economistas fommladores do Plano Real. que é cio exterior a viverem aos sobressaltos. E aqui há. portanto. mais 
distinguido pclp seu conhecimento e que, por tudo qoe se sabe, vai uma linha de questionamentos importantes ao Dr. Pérsio Arida. 
coatimar influenciando nas decisões de política econômica. Sobre Assim, Sr. Presidetlte, quero ressaltar a importância de ou
política. cambial política de taxas de juros. política salarial suas virmos o Dr. Pérsio Arida. Segundo ele próprio me infODD.ou, é 
opiniões certamente continuarão a ser ruvidas, ainda mais que se possível que ele veDha aqui amanhã à tarde, logo após a sessão. 
tem noticias de que o Presideme Fernando Henrique Cardoso ten- Quero reiterar a sugestão que fornmlei ao Presidente Gil-
too, pelo menos, que ele oontinuasse à frente do Banoo Cenb:aL herto Miranda par.t que marque a reunião da Comissão de Assom-

Hoje estamos vendo no noticiário que a equipe ecoo.ômica tos Econômicos para o fmal da tarde de amanhã. portanto, sem 
planeja a desindexação dos salá:rios a partir de 1• de julho próxi- abrir mio da ituportància desse dillogo com o Dr. Pérsio Atida. 
mo, quando o Plano Real,. a moeda Real que substituiu a Unidade Sr. Presideríte. Senador l..:ucídio Portella, formulo uma 
Real de Valer oompleta um ano. Uma das questões que precisa- questão de ordem. O Requerimento n• 441/95, de minha autoria, 
mos debater, e sem importante fazê-lo com o atual Presidente, que foi enviado pela Mesa ao Ministro da Previdência Social em 18 de 
deixa amanitã o Banoo Central, é se a desindexação vai valer ape- abril de 1995. De acordo com o § 2• do art. 50 da Constituição Pe
nas pata os salários ou se valerá também para o mercado financei- deral. o Ministro tem 30 dias para responder ao requerimento. Fin
ro, para a remuneração dos tí:bllos do Govem~ par.t a remonexa- do esse prazo. sem que as informações solicitadas sejam remetidas 
ção, portanto, ~lativa aos que recebem. juros. ao Senado, o :Ministro pode ser até mesmo enquadrado em crime 

Será jzsto, simplesmenre de uma bom para ou lia, dizer aos de respousabi!idade. 
1I3balhadores que daqui para frente passam a rer a lívre negocia- Corno jã faz inais de 50 dias que o requerimento foi envia
ção no mercado, sem qualquerreajlste decozrente da inflação pas- do e ainda não foi respondido, solicito à Mesa que reitexe ao Mi
sada? Enquanto para aqueles que recebem remuner.IÇÕOS decorren- nistro da Previdência Social a sua responsabilidade, porque se não 
te de jaros, como todos os que possuem títulos federais como as f<X respondido o requerimento, sentir-me-ei obrigado a pedir o en
notas.~ os títulos do Tesouro Nacional; as NTNs, que são corrigidas quadrameniD de S. Ex•, nos termos do § 2° do art. 50 da Constitui
pelo IDdioe Geral de Preços de Metado da Fundação Gebllio Vargas ção Federal. Creio que cabe, no caso, a lembrança ao Sr. Ministro 
mais a rmmneração real, ou pela 1R e mais uma taxa de juros real da Previdência Social sobre o requerimeniD que solicita informa-
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ções a respeiro das conclusões do relatório de mditoria da gestão 
de agosto de 1993 do Ministério da Previdência Social, em que for.un 
CODStaladas irregularidade na administrnção anteóorda Dataprev. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - A Mesa infor
ma que vai diligenciar no sentido de resolver o assunto e voltará a 
prestar as infonnações a V. fu.•. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente. -

Durante o discur.sq do Sr. Edziardo Suplicy, o Sr. 
Bel/o Parga tkixa a mdtira da presiiüncia, que é ocu
pada pelo Sr. Lucfdio Portella. 

paia infelicimr a cacauicultura de Rondônia: queda dos preços in
ternacionais, custos crescenles de produção, escassez episódica da 
~de-ob:ta, a enfemüdade "vassoura-de-bruxa" e o desmantela
menro institucional da Ceplae. 

No item 3, dedicado à Vassoura-de-Bruxa, discutem-se pe
culariedades técnicas agron_ômicas __ ç econ_ômicas da eniennidade, 
proporcioDando uma visão global da economia cacaueha dos paí
ses das Américas e a convivência com a vassoura-de-~. Assi
nala-se a chegada da doença à Bahia a partir de 1989, e oomenta
se a posst"bilidade de conviver com a enfermidade,. apesar dos seus 
maleficios, bem como de alcançar lucrativida.de no negócio ca-
caueiro. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - O Sr. Senador No item 4, discute-se o Plano de Recupex:1ção da Lavoora 
Odacir Soa= enviou di=o à Meu; paiase publicado ua forma Cacaueir.l a ser implementado através do mauejo imegmdo em 33 
do disposto oo art. 203 do Regimento lutemo. mil aectares de cacau ais infectados eân o a doença no nível m. 

S. fu.• será atendido. Dellllha-se, prática por prática, o elenco de medidas que oomPõem 
O SR. ODAClR SOARES (PFL-RO.) - Sr. Presidente, 0 Manejo Iutegrado da Lavoora Cacau eira elaborado pela pesquisa 

SI's e Srs. Senadores, muito me t&n preocupado as ameaças que da Ceplac. A prática do Mmejo' Iutegmdo pennitiiá resgatar os 
pair.lm sobre a economia -de Roodl'ioia, um de cujos pilares assen- amais níveis de produtivitlade de 350 quilos/hectare, paia patama-
ta-se. como é sabido, nas at.ividades agropealárias. res de 1.5000 quilosJhectare. 

Ora, é precisamente essa área a que mais se vem ressentido No item 5? sob o título de 110rçamentação e Necessidade de 
da crise que assola a cacaicultura roudoníense, porquanro, em con- Capital", discutem-se aspecros da orçamentação plurianual do Ma
seqüência desta, ROJ:Klônia cotre o risco de ver anuinada uma de nejo integrado da Lavoura Cacaueira. que vai sob anexo 6 (pági
suas atividadés agricolas mais bem sucedidas. nas Ola 06) e que indicam uma neoessidade de RS 2366,62 (dois 

Com efeito, e:mbora nova de apenas 20 anos de implanta- mil, trezentos e sessenta e seis ieais e sessenta e dois centavos) 
ção, a cacaic:ultura rondoniense havia já oonquisUdo a invejável paia cada hectare ttatado. O cusro rotai da Recuperação da Lavou
condição de responsável por 10% da produção cacaueir.l do País. ra Cacaueir.l de Rondônia, em 33 mil hectares é do montante de 

Minha preocupação oom o problema mais se acentuou, RS 78.098.460,00 (setenta e oito milhões, noventa e oito mil, qua
quando concluí a leitura e o exame de uma pesquisa elaborada por ~ trocentos e sessenta reais) esca.Ionados em três anos. O financia
assessores de meu gabiuete sobre a extensão, as causas e c:onse: mento deverá contar com o prazo de carência de três: anos. 
qüências da crise que anda a comprometer a cacaicultura em Ron- Por último, no item 6, apresentam-se aspectos de nablreza 
dônia e no resto do País. i.ustitudona.I da Ceplac, com enfoque na pesquisa,. extensão rural e 

Pude, então, pereeber que mgia a tomada de ]liOVidênclas capacitação de mão-de-ob<a em Rondônia, Iudica-se, também, abso
eficazes que preservassem da extinção essa promissora lavoora de luta indispensabilidade de promover a restamação da Ceplac em âm
meu Estado. biro nacioual e no de Rondônia, implicande sua revisão instituciooal, 

Foi, pois, instado por tal premência e fundamentado no re- para efetivaroondições básicas para o Or.ibàiho técnico-cienlff 
ferido trabalho, que pedi Uigência na a elaboração de um "PiaDO Sr. Presidente, como rodo plano de enve<gadura, o Plano de 
de Recuperação da Lavoura Cacaueira de Rondônia", tendo, para Rea.1pera.ção da Lavoura Çacaueiia de Rondônia, implica investi
tanto, contado com o suporte técnico-cienrífico da CEPLAC- Su- mentos e custos, de resto, não muito elevados se cogitazmos no ai:. 
perintendência da AmazôD;ia Ocidep.tal. sediada em Porto Velho. cance e nos IeSUltados que ele intenta obtet: nada mais nada me-

Esse plano está orÇãdo em R$ 78.09S:4õ0,00 (sessenta e nos do que a sobrevivência da lavoura cacaueira rondoniense. Esse 
oito milhões. noventa e oito mil , quatrocentos e sessenta reais), empreendimento pode, hoje, custar alguns mjlb.ões de reais.,. que, 
recursos esses estimados imprescindíveis para. que os produtores no entanto, serão devolvidos. amanhã, com retomo centuplicado. 
rurais de cacau de Rondônia possam pôr em práticã. "0 Manejo in- Foi isso, exalamente, que procurei demonstrar a S. Ex• o 
tegrado da Lavoura Cacaueim", metodologia considerada capaz de Dr. José Serra. Ministro do Planejamento. quando fiz a enuega a 
p8r a salvo 33 mil hectares de cacaueiJ;os infeçtados com a doença S~ &•. no dia 09 do ~nte. do Plano em referência. submeten.-
''vassoo.ra-de-bruxa". em Rondônia.. do-o a seu competente exame e à sua muito desejada aprovação. 

Mas.. Sr. Presidente. Srs. Senadores. antes de relatar a V. A Amazônia. em passado não muito distante. por emissão. 
Ex-s o encaminhamento que acabo de dar a esse projeto, creio perti- descaso e imprevidência dos nossos govemantes., perdeu para ou-
nente fazer-lhes a descrição, ainda que sumária do referido tiahalho. tros povos a batalha da boiracha, quando deixou de operar a tempo 

O documento aborda quatro grandes itens. e hora a transição da fase exrrativista para a fase de cultivo racio-
No item I. denominado "Antecedentes", dá-se uma visão nalizado dos seringais. 

retrospectiva e panorâmica da chegada e evolução da ~cultura tecni- Estou certo de que, bom oonhecedor de nossa História Eco
fiCada do cacaueiro em tenas rondonienses. Discute-se o ritmo nômica. o Ministro José Se11"3. terá o descortino de deten:ninar a li
dos plantios, no decurso de 24 anos e apresentam-se ~ da beraçãb desses parcos 78 milhões de reais para que se preserv~. no 
estrutw:a produtiva ronc:looiense. onde 5.056 produtores cultivam Brasil, a cultura cacaueira., que já nos rendeu e podecl contmuar 
54.709 hectares de cacauais. É importa.Dle destacar que os peque- rendendo-nos bilhões e bilb.ões de reais. 
nos produtores, com uns dez hectares de cacauais, representam Obrigado. 
73% da clientela e controlam 45% da ãrea cultivada, numa clara o SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Nada mais ha-
figura de justiça social concedida aos migrantes ''sem-te11"3.

11 
que vendo a tlatar. a Presidência va1 el:iCeriar os trabalhos. 

acorreram a Rondônia. Está en~ a sessão. 
, No item 2, intitulado "Os Problemas da Cacauicultura" _ 
apresentam-se os fatores mais visíveíS, que estão coOttlbuindo 
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ATADA86"SESSÃO,REALIZADA 
EM 9 DE JUNHO DE 1995 

(Publicado no DCN, Soção II, de 10 de jmho de 1995) 

REJ1F/CAÇÃO 

Na págiDa 10190, 2' Cohma, logo após o discUiso do Sena
dor José Roberto Amlda, 

Onde se lê: 

Durante o discUiso do Sr. José Roberto Amlda, o Sr. Bello 
Paz. deixa o Sr. Bello !'raiz, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. An!ooio Carlos V aladares, suplente de Secretário. 

Leia-se: 

Durante o disa!rso do Sr. José Roberto Amlda, o Sr. Bello 
Parga deixa a cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Anto
nio Carlos Valadares, suplente de Secretário. 

Ata da 883 Sessão, em 13 de junho de 1995 
I a Sessão Legislativa Ordinária, da 50"- Legislatura 
- -EXTRAORDINÁRIA-

Presidência. dos Srs. José Samey e Júlio Campos 

As 12 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: 

Ademir Andrade - Antôuio Carlos Magalhães - Arlindo 
Porto- Artur da Távola - Bello Parga- Benedita da Silva- Beni 
V eras - Bemardo Cabral- Carlos Bezma - Carlos Patrocinio -
Carlos W'l!son- Casildo Maldaner- Ccutinho Jorge - Edison Lo
bão- Eduardo Suplicy- Elcio Alvares~ Emiüa Fernandes - Epi
tãcio Cafeteira - Esperidií!o Amin- Femando Bez=a- FlavianQ. • 
Melo - FllUlCClino Pereira - Freitas Neto - Gilberto Miranda -
Guilbem~e Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena- Iris 
R<=nde- Jader Batbalbo -João FI3DÇ3- João Rocha- Joel de 
Hollanda -Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho- José Abreu Bian
co- José Agripino.:. José Alves- José Eduardo Outra- José Fo
gaça- José Ignácio Ferreira - José Roberto Amlda- José Samey 
-Júlio Campos- Júnia Marise- Lauro Campos- Leomar Quinta
nilba- Lucidio Portella- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Luiz 
Alberto de Oliveira- MariDa Silva- Mauro Miranda-' N;obor Jú
nior- Ney Suassuna- Odacir Soares- Osmar Dias- Pedeo Piva
Pedro Simon- Ram<Z Tebet- Renan Calheiros- Roberto Freire
Roberto Requ~ - Romero Jucá- Romeu Tonta - Ronaldo Cu
uba Uma- Sérgio Machado- Teotonio VIlela Ft!ho- Valnilr 
Campelo- Vl!son Kleimi'bing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lis1a de presen
ça acusa o comparecimento de 71 Srs. Sena~. Havendo núme-: 
ro :regimen~ declaro aberta a sessão. 

Sob a prot.eção de Deus, iniciamos nossos t:J:abalhos. 
Não há Expediente a ser lido. 
- A Presidéneia declara prejudicado o Divezsos n• 79, de 

1995, por haver perdido a opo<tuDidade nos termos do art. 334, a 
do Regimento Intemo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidéneia eo
mtmica ao Plenário que a Mesa do Senado aprovou, em reunião 
realizada no dia 08 do correllle, o Pam:a n•. 336'95-CCJ, referen
te ao Processo Diversos n° 68, de 1995. devendo ser feita a devida 
comunicação ao Senador Pedro Piva. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)-A Presidéneia co
munica ao Plenário que a Mesa do SeDado aprovou. em reunião 
realizada no dia 08 do COil'CD.Ie, Requerimento de autoria do Sena
dor Francelino Pereira solicitando seja incbúdo o nome do ex-Se
Dador Milton Campos na lista das petsatalidades que sedo home-
nageadas com a edição da série ''Petfil Parlamentar de Sénádores. 

- Sobre a mesa, projeto que seiá lido pelo Sr. 1° s~tário 
em exercíciO. Senador Luiz Alberto de Oliv_eita. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" JKT, DElll95 

Dispõe sobre a identificação criminal do civil
mente identificado, regulamentando o art. SO, inC9J 
L VIII, da Constituição FederaL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o O ciVilmente identificado não será submetido a iden

tificação criminal. salvo nos Casos previstos nesta lei. 
Art. 2• Poderá ocorrer identificação crinrinal quando: 

I-o indieiado não portar cjoeumento de identidade origiDai. 
civil ou profiSSional; . ' 

II - a identificação for essencial às investigações policiais. 
segundo despacho fundamentado da autoridade judiciária compe: 
tente. que decidirá de oficio. ou mediante IepreSentaçâo da aUtori
dade policial, do Ministéri<> Públieo, ou da Defesa. 

Art. 3° Quando booVer necessidade de·identificação crimi
nal. a autoridade encarregada toma.r.{ as providências necessárias 
para evitar o constnm.gimento do identificando. 

Art. 4° Esta lei enlra em vigor na data de sua publicação. 

Justilla~ção 

O projeto ora apreseutado pretende regulamentar um dos 
dispositivos na Ccustituição Federal de 1988, qual seja o que im
pede a indentificação criminal de pessoa civilmente identificada. 
De fato, freqüentemente autoridades policiais valem-se da necessi
dade da identificação criminal para constranger o indiciado. ao ar
repio das noções de decência e respeito que a polícia deve apre
sentar à sociedade. 

Por outro lado. a identificação criminal é p:n- vezes essen
cial ao bom andamento das investigações policiais. quer-porque 
haja dúvidas quanto à vexacidade dos doeumentos apresentados, 
quer paque não há doeumentos hábeis. 

Destarte. o projeto que submeto à apreciaçio de meus ilus
tres pares pretende disciplinar aquela disposição da Constituição, 
continuando o trabalho de integração da norma constiblcional ao 
panotama juidico brasileiro. 
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Sala das Sessões, 13 de junho de 1995. - Senador Júlio tência, visando atingir os objetivos previstos no artigo ! 0 da pre-
Campos. PfL- Mr. sente lei. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASH. 

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍIULOI 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art. 5° Na implantação e administração da AP A do Delta do 
Pamaíba sezão adotadas, entle rutras, as seguintes medidas: · 

I - instrução normativa· do IBAMA, ouvidos os Governos 
do Piauí e do Ma!anhiío, deflDin\ as atividades a serem-permitidas 
ou incentivadas em cada área estabelecida pelo zoneamento am
biental da AP A, assim como as atividades a serem restringidas oo 
proibidas; 

II- a utilização de instrumentos legais para assegutar a pro
teção da biota, o uso racional do solo e do subsolo; 

m - o est.a.belecimento de incentivos fJil3Ilceiros dos Go-
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de vemos Feder.U. Estaduais e Municipais. com os objetivos flXados 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros no inciso ant.erioJ:; · 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à libetdade, à IV - a promoção de· programas especificas de desenvolvi-
igualdade, à segurança e à propriedade, DOS termos seguintes: mento do turismo não predat6rio na região; - - -
------------------------------ V- o desenvolvie:cmto de v.rograms de educação ambiental 

. L Vlli - o civilmep..te identificado não será submetido a e extensão mral; ' 
identificaçãc criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei; VI - o estabelecimeoto de dotação orçamentária própria do 
-------------··----------.. ----------.. ----Governo Federal para assegurar. o saneamento básico da área a ser 

(À Ccmis.Mo de Ccn.stiruiçiio, Justiça e Cidaàa- estabelecida pelo roneamento ambiental _ _ __ _ 
nia- DecisãO tenninativa) Art. ~o Na APA_ do De~ .do P~íiba f!c::rm proibiru:s: 

O SR. PREsiDENTE (Júlio Campos)- O projeto será pu· 
blicado e remetidO a Comissão competente. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário 
em exercício, Senador Luiz Alberto de Oliveira. 

São lidos os seguiD!es: 

PROJETOS DE LEI DO SENADO N" 188 DE 1995 

Cria a área de proteção arilbiental do Ddta do 
Pamaíba.. 

O Congresso Nacional decreta. nos termos dos artigos 48 e 
225 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto na Lei D0 

6.902 de 27 de abril de 1981: 
Art. 1 o Fica a Área de Proteção Ambiental (AP A) do Delta 

do P:mtalba, localizada DOS municípios de Pantalba e Luis Correia, 
no Estado do Piauí, e nos municípios de Bru::reirinhas e Tut6ia. no 
EstadodoMaranhão,comObjetivode: · - ·. --

I-Garnntir a conservação dos recursos naturais ali existeDtes; 
II- Preselvar o fluxo fluvial hoje sob ameaça; . 
ID - Melhcrar a qualidade de vida das populações residen

tes. ao disciplinar as atividades economicas locais; 
N - Form.entar o turismo. dentro de cçmdições que preser

vem o meio ambiente; 
V- Estimular a educação ambientaL 
Art. 2" No prnzo de 90 (noventa dias) cootados da publica

ção da presente lei, o Instimto Brn.sileiro do Meio AmbieDte e dos 
Recursos Nattuai.s Renováveis, Ibama.. delimitará o tenitório cor· 
rospondente à presente Área de Proteção Ambiental de acordo 
com critérios técnicos que visem o cumprimento do disposto no 
artigo anterior. 

Art. 3° APA do Delta do ParD31Õa será implantada, supervi
sionada administrada e ftseali2ada pelo lnstibtto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama, em 
articulação can as Polícias Militares dos Estdos do Piauí e do Ma
ranhão, bem co~ das Prefeiturns dos Municípios de Pamaíba, 
Luís Coneia, Barreirinhas e Thtóia. prevendo-se a participação de 
organizaçãO não-govemamenlais interessadas. -

Art. 4° O mAMA poderá fJilllai convênios e acordos com 
. órgãos e entidades plblicas e privadas. sem juizo de sUa Compe-

I- a llllplanlação de auvtdades industnais e de servtços ca
pazes de afetar o·meio ambiente. ressalvadas as que se siruem em 
tenenos sibtados fora do zoneameoto ambiental fiXado pelo lbama 
D.os termos dos artigos 2° e 3° da presente lei; 

II- o exercido de atividades capazes de provocar erosão oo 
a.ssoreapJento das cOleções hídricas; 

m-o despejo nos CU1'SOS d'agua de quaisquer efluentes, re
síduos ou delritos em desacordo com as normas técnicas oficiais; 

IV- o exercicio de atividades que ameaCem as espécies- da 
biota.. as manchas de vegetação pri:mit.iva, as nascentes, os CUISOs 
d'água e a orla marítima da região; 

V - o uso de biocidas e fertilizantes, quando em desacordo 
com as normas e recomervJa9'5es técnicas oficiais. 

Art. 7° Sedo ap~ ~lo Ibama aos uansgressores das 
disposições da presente lei as penalidades previstas nas Leis de 
números 6.902.de 27 de abiil de 1981, e 6.938,de 31 de agosto de 
1981, alt=das pela Lei de número 7.804, de 18 de julho de 1989. e' 
as previstas no De=!odenúmero 99.274, de 6 de junho de 1990. 

Art. go Os iuvestimentõs e a concessão de fmanciamentos 
da Administnição Pública, clireta"""oo inc:liret:â;. serão previamente 
compatibilizadas com as diretrizes estabelecidas na presente lei,. 
quando destinados ii região por ela compreendida. 

Art 9° Esta lei entrn em vigor na data de sua publicação, re
vogando-se as disposições em contrário. 

Justificação 

_ O Delta do Pamaíba caracteriza-se pela extrema beleza f!Si· 
ca. assim como·por exUberantes fãun.a e flota. SCria. possível listar 
dezenas de eSpécies animais típicas da região. como os coJhereiros 
vermelhos, guar.ís e jacarés. Há também milhaxes de espécies ani
mais aquáticas, tanto m.a:átimas quanto fluviais. A vegetação é 
igualmente mm:cante e diversificada, apresentando desde tapetes 
de plantas rasteiras até camaubais e coquei.tais, destacando-se vas
tas regiões de manquezais. Como descreveu o Delta no século 
XVI o navegador português Nicolau Resende, "as suas águas são 
labirintos eoue ilhas formadas px florestas i:Dtocadas". 

Infelizmente. não estão mais intocadas. Esse ecossistema 
apresenta uma fragilidade extrema. Em parte isso se deve à pteda· 
ção puta e simples, decarettte do plantio irregular de arroz nas 
matgens, para isso desmaiadas, deoorrente da caça clandestina e, 
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enfim, decotmnte do nuismo sem barreinls. No entanto. não se tra- um direito, é para o Legislativo um dever asSllmir esse papel de 
ta apenas de um caso policiaL Os perigos pata o ecossistema têm defesa do meio ambiente.. 
aógemtambémDll.suapnlpria vulne<ahilidade. A Lei n' 6.902, de 27 de abril de 1981, regula a criação de 

Tome-se como exemplo o lgata9.1, afluente que se junta ao áreas de proteção ambiental e menciona expressamente em seu ar
Pamalôa já em pleno delta. Nessa altw:a, a largura das águas mos- tigo 8° a competência do Poder Executivo nesse sentido. A Consti
tra-se superior a 200 melr!'S· No entanto, sua profundidade não tuição de 1988, porém. assegurou ao Legislativo poderes paza agir 
chega a um metro e meio. E fácil pett:eber o risco do assoreamen- também nessa área, ao estabelecer em seu artigo 48. caput, que 
to, da obstrução, <lll,desvio das água. Qualquer !!espejo de efiuen- "cabe ao Congtesso Nacional com a sanção do Presidente da Repú
tes nesses rios podê" cansar danos iDcalculáveis.E essa região, aliás blica (-) dispot-~todasas matérias de compelência da Ullião". 
o único delta das Américas, que precisa urgentemente de uma Abre-se camioho. nesse ponto, para uma nova discussão. 
atenção especial. Será. a criação de áreas de proteção ambienlal matéria de compe-

A motfologia do Delta do Pamalba começa a se defmi.r tência da Ullião? Há pareceres em semido conllário, atgUIDenlan
abaixo da ilha dos Thcuns, onde o rio se divide pela primeira vez. do-se que. pelo artigo 30, inciso vm compete aos municípios 
Dá assim aógem ao braço do rio Santa Rosa, pelo lado oeste, já ''promover, no que couber, adequado ordenamelllo territorial, me
em terras maranhenses. Loge a.diantc, outro braço forma o Igara- diante planejamento e controle do uso, do pucela.mento e da ocu
çu,. em ten'aS piauienses. A partir daí o delta se desenvolve, for- pação do solo urbano". Pelo inciso I do mesmo artigo. reserva-se 
mando 13 ilhas e desembocando no oceano Atlântico em grandes aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de inte-
bocas, as de Tutóia, Cap, Pnrapatos e Igaraçu. _ resse local. ' 

Da barra do Igaraçu à barra do Timonha verifica-se um ·firo- Não procede, porém. a argumentação nesse sentido. Em pri-
ral arenoso com dunas móveis que chegam até a 40 metros de altu- meiro lugar, não se trata, no Delta do Pamafba como na maior par
ra, pequenos rios e lagoas de bacia litorânea. Essa fusão eiltre o rio te das regiões de igual importância ambiental. da ocupação de solo 
e o mar ~ o desenvolvimento do complexo biológíco . urbaoo e muito menos de seu parcelamento. As zonas a serem pro
próprio do delta. tegidas ficam afastadas de núcleos populacionais de maior porte. 

O objetivo da proposta de criação de uma Área de Proteção Da mesma foona, não se trata de um "assumo de interesse local". 
Ambienlal no Della do Pamat'ba, abtangendo tetritórios de Illlli!i- A preservação de uma área da importância do Della do Pamaíba 
cípios piauienses e maranhense:s, visa justamente asseguxar essa CCI!.l'esponde ao interesse nacional. a um patrimônio -que é de todo 
atenção. Já focam ali criapas APAS estadnais. Durante meu pró- o Paí~ senão da Humanidade. 
prio Govemo Criou-se a Area de Pro~o Ambiental do De!ta do Ainda nesse sentido é interessallle lembrar que o inciso IX 
Panwb.a. Entretanto, os recw:sos locais revela:Iam-se msuflClenf.es.· .. do próprio artigo 30 determina a competência do município para 
para ganmtir ao delta a cobertura de que nc:cessita. estabelecendo- ''promover a proteção do patrimônio históri~ltural local, ob
se uma efetiva unidade de conservação com proteção integral sen'ad3. a legislação e a ação fiscaliza.dora federal e estadual". Em 

Desejamos que ~ tomem providências urgentes pai3 fazer 
frente aos perigos qúe já se abatem sobre ele, o que só será possl
vel mediante uma ação combinada dos poderes municipais. esta
duais e fecleral. com a indispensável colaboração da comunidade 
local. de resto a principal interessada nesse processo. 

O ambiente mais ameaçado no delta é o composto pelos 
manguezais, prejudicados pela construção artificial de cariais que 
modificam o processó de e~emo oa.n:zral e_ ~lo assoreamento 
decoi:Iente da retixada do 'substr.tto que sustenta .as margens dos 
rios. Devasta-se assim a florn. por asfixia, além de modificar-se 
todo o processo de reciclagem de nutrientes. Os efeitos são extre
mamente graves, uma vez que as espécies vegetaiS dos mangue
zais .agem como ftxadores dos solos pouco consistentesy estabili-
zando as margens costeiras. . 

Afetam.-se assim inúmeros nichos eco16gicos que-gai'antem 
oobl'eviYência_a_unl3-_faJ_m_a_~~~ y_~ºª!_ ~á.Ijos de_seus repre
sentantes estio ameaçados. como o caranguejo verdadeiro (ueidea 
cordatos), o guaiamum (cardiosoma guanhann), o siri (callinecu:s 
sapidos), o camarão rosado (penaeus brasiliensis) e o camarão 
branco (penaeus schimiti), que vivem nos manguezaiS Da fase jo
vem.. Estão ameaçados também os peixes que lá penetram na fase 
reprodutora, bem como aves e répteis. Sem os cuidados parn evitar 
o turismo predatório e a pesca predatória,. não seria de se espantar 
se um curto prazo de tempo esses problemas se estendessem a fai
xas :mariDhas bastante amplas. 

O Congresso Nacional tem competência para tomar essa de
cisão. Declara o artigo 225 da Constituição que .. todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida. impondo-se ao Po
der Público e à coletividade o devei de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e funn:as gerações". Assim sendo, JIIJiis ·do que 

outJ:as palavras, recoJJbece-se que, na defesa do pattimônio desse 

gênero existe competência da Ullião- e de resto Ujmbém dos Esta
dos- assim como lhe cabe uma ação fiicalizador.l. 

De teSto, essa questão é superada pelos fatos. O interesse da 
população local. como d;ts administrações mnnicipais e estaduais 
converge paza a proteção da magnífiCa região que ó o Delta do 
Pamaiba. O que efetivamente se deseja é, em pritueiro lugar, uma 
sistematização de sua ocupação,. de modo a que se proteja o meio ... 
ambiente e que se possibilite seu aproveitamento económico de 
modo racional, por exemplo com o chamado eco-turismo. Em se
gundo lugar, desejam-se recursos que viabiliztm essa preservação 
e que alavanquem o aproveitamento econômico nos tennos desejados. 

Existem nos quatro nnmicipios abtangidos pela AP A agora 
proposta ativicla.de$ ecoo.ômicas relevantes. Elas lião seriam atingi
das pelo zoneamento a se estabelecer nos termo{ deste projeto. so
fnmdo -apenas melhor tiisclplina, ~ modo ª ªdaptn:-se _às exigên
cias de proteção aníbienlal reservada às áreas de presetvação. Não 
haveria, portanto,. qualquer tipo de dano a essas atividades.. Pelo 
contrário, elas seriam estimuladas pelas novas condições de ocu
pação da tem e pelas perspectivas que se abririam paza a região. 

O presente projeto de lei combina, portanto, quatro condi
çõeses~ 

1) O interesse nacional da preservação de uma área que se 
conf.J8UI3. como um dos principais patririlânios ambientais do País; 

2) O interesse loc:al nessa preseiVação e nas novas condiçõ
es de desenvolvimento sustentado da economia regional; 

3) A responsabilidade da Ullião paza legislar em uma esfera 
de interesse geral, protegendo o meio ambiente; 

4) A competência do Congresso Nacional, gar.mtida pela 
Constituição para agü: neSSa mesma esfera. 
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Ao criar uma Area de Proteção Ambiental paza o Deita do 
Parnatôa, essa região de características úniCas e ae beleZa ímpar, o 
Congresso Nacional estuá dando um passo substancial paza pre
servar o meio ambiente nacional e o pa.trimôn.io ecológico do País, 
além de beneficiar uma população sofrida e ansiosa por melhor 
qualidade devida. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1995. -Senador Freitas 
Neto. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

CONS1ITUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATivA 00 BRASH-

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Pre
sidente .da República, não exigida esta paza o especificado nos 
arts. 49, SI e 52, dispor sobre todas as matérias de coznpet&.cta da 
União. especialmente sobre: 

-------·--·---·---·-··-------·-··---·-
- Art. 225. Todos têm Clireito ao meio ambi~e ecologica

mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder PúblicO e a coletividade o 
dever de defendê-lo e pn:servá-lo parn as presentes e futuras gell!ÇÕes. 

---·---------------··---·--·--------
LÉIN"6.902,DE27DEABRH-DE !981 

Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, 
Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências. 

-----··-------··-·-·-----------·-----
LEI N"6.938,DE31 DE AGOSTO DE 1981 

Dispõe sobre a Polídca Nacional do Meio Am
biente, seus fins e mecanismos de formulação e apli
cação, e dá. outras providêucias. 

·------·-·--·-·-----------··--·----
LEIN"7.804,DE !8deJULHODE191Í9 

Altera a Lei ri' 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
que dispõe sobn: a Politica Naeional do Melo Am
bieute, seus' fins. e mecaolsmos de formulação e ap&
cação, a Lei ri' 'i.135, de ZZ de. feieielro de 1989, a 
Lei n° 6.803, de 2 de junho de 1980, a Lei D 0 6.90~ de 
21 de abril de 1981, e dá outraS pnmdênáas. 

DECRETO N" 99.274, DE 6 DEJUNfiO DE 1990 

Regulameuta a Lei ri' 6.90Z, de 27 de abril de 
1!181, c a Leia• 6.938, de 31 de_ agosto de 1!181, que 
dispõem, respeet,lvameate, aobn: a criação de Estaçõ
es Ecológicas e Áreas de Proteção Ambleatal e sobn: 
a Política Naeional do MeiQ Ambiente, e dá outras 
provldêocias. 

(À ComisJ!âo de A.uzmtos sOciãiS :.._decisão termie 
,.m,.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 189,DE 1995 

Altera a Lei ri' 8A43, de 16 de julbo de 1992, 
que "dispõe sobre a Lei 'Orgânica do Tribnnal de 
Contas da União e dá outmsprovidêoc.ias"e · · 

o Congresso Nacioual decreta: 
Art. 1° Acrescente-se, ao art. 1° da Lei n° 8.443~ de 16 de 

julho de 1992, os seguintes dispositivos, renumer.mdo-se paza pa
rágrafos30, 4° e 5°. os seus aluais parágrafos 1°. 2°e .3<': 

"Art. 10----·------------· 
XV'lli- -íiSCalizar os atos CODCementes ao endivi

damento pllblico inlemo e ex temo da Uniio. 
§ 1 o Em novos coutr.ltos de endividamento pllbH

co extemo. em que se~ tomadmcs ou avalistas a 
UllÍlio ou qualquer de soas entidades, o Tn'buDai emitirá 
pareCer previa sobre a operação pretendida, parn .emes
sa ao Senado Fcdetal. 

§ 2" O Tribmal proporá ao CoDgresso Naciooal, 
junta.mente com o piojeto de lei a que se refere o art. 
UO~ as providências necessárias ao desempenho da 
competência jRVÍSta DO inciso XVH! deste artigo. 

' .. .. --·------------------
Art. 2" O art. 7" da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, 

passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. remunerando
se paza § 1 • o seu atual parágrafo único: 

··"Azt. "?0----·------·----
§ 2" Pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) 

das contas amalmente prestadas ao Tnl:Junal serão. antes 
do julgamento, submetidas a previa auditoria. 

§ 3° Na deímição das contas a semm auditadas. 
em cumprimento ao estabelecido no parágrafo anterior. 

- o Tribunal adotará como crit&io exclusivo o volume de 
recursos polblicos geridos pelas unidades ou entidades 
jurisdicionadas, em cada exerclcio. 

§ 4° O relatório a que se referem os parágrafos 1 o 

e 2° do art. 90 cOnsigo.ará info:anações sobre as audito
rias realizadas. com detaJbameiJto minucioso das çontas 
até então auditadas. os resultados alcançados e as provie 
ciências deterniinadas. objetivando a coaeção de falhas 
ou irregularidades". 

Art. 3' Os artigos 8";44, 58, 74 e 87 da Lei n" 8.443, de 16 
de P!hode 1992, passam a vigor comas seguintes alterações: 

"Art.. go -~--------------
§ 2° A tomada de contas e5p!'Cial pmvista uo ca-

put deste artigo e em seu § 1° ser.\, desde logo, encami· 
I!h.da ao Tribmal parnjulgamento. 

§ 3° Quantificado o dano, o Tnõuuai adotará as 
providências necessárias ao seu imediato ~ssarcimento~ 
sendo inadmissível. como causa elidente de responsabi
lidade, alegação de boa-fé, por parte do responsável." 

''Alt. 44 ·--------·---· .. ··----. 
§ 3" O Tnõuuai poderá determinar a extensão das 

inspeções e audita:ias às pessoas jurídicas de direito pri
vado~ de qualquer modo envolvidas na aplicação dos re
CUISOS polblicos objeto de r~. 

§ 4' As pessoas jurídicas referidas no parágrafo 
anterior são obrigadas a colocar à disposição do Tn'bu· 
na1 toda a cloc1mentação conr.ábil. fiSCal. comercial e 
bancária necessária às apmações por ele determinadas, 
sob pena. em caso de sonegação, de aplicação da sanção 
previstas no art. 58. desta Lei. 

§ ;Y' O Tnõuuai poderá requisitar a cooperação da 
Secretaria de Polícia Fedeial parn gar.mtir o acesso à do
cumentação menciouada no parágrafo anterior, bem 
como a pieservação da mesma ... 
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!!Art. 58-------------··----
m- ã.to de gestão il.egitimo ou antieconôm.ico de 

que resulte dano ao Erário; 

''Art.. 74. ---------·----·-·-·-----.. --
Parágrafo único. É impedido de relatar e emitir 

parecer, sobre as contas prestadas pelo Presidente da Re
pública, o Ministro por ele indicado para o car:go pelo 
Chefe do Poder Executivo a cuja gestão se xeferire:m as 
ccotas apreciadas.'' 

''Axt. 'i!:l. -·----·---.. --------.. 
IV- vinculação ao processo por ele distril:ufdo e 

ãs auditorias ou inspeções pera as quais haja sido desig
nado, dos quais s6 poderá ser afastado em caso de impe
dimento expressamente estabelecido em lei.'' 

Art. 4" AaescenW-se, à seção IV do capítulo II da.Lei n• 
8.443, de 16 de jalho de 1992, após o art. 45, o seguinte artigo, re-
!11lDIOraiido-se os dispositiVos subseqúentes: • 

No art.. 1°, p:econizamos que se defna ao Tnõunal de Con
tas da União competência, também. para "fiscalizar os aios concer
nentes ao endividamento público interno e externo da Ünião11

, a 
par de emitir. para remessa a essa Casa. parecer prévio sobte todas 
as operações de ctédito que· nos cabe autorizar, no exercício da 
atril:uição J!='ÍS!a no art. 52, inciso V, da Constituição Federal 
Acreditamos que, desta forma. estaremos a esta.belocel'ummhümo 
de acompanhamento, não só da fiel oboervllncia das autorizações 
emanadas do Senado Federal como também dos mveis de endivi
damento público da União. 

O art. 2° cuida de outro mecanismo igualmente fundamen
tal. relaciomdo com as auditorias nas contas prestadas ao TCU. 
Entendemos, nessa questão, que o Tribunal de Contas não pode 
contiDUar se louvando. como tem feito até agora. quase exchJ.siva
mentc nas auditorias levadas a efeito pelos agentes do sistema de 
cootrole interno, notadamente porque. ao que se sabe, o :referido 
sistema de COittrole, máximo no P!Jder Executivo, se encontra hoje 
completamente desestruttnado. P3RCC-nOS essencial. em suma, 
que as auditorias passem a ser o principal instrumento de ação f~S--

"Art. 46. O TnDunal, a 1° de fevereiro e a 1° de calizadoia do TCU, exercitando-se, já IJ.Um pimeiro momento, 
agosto de cada ano, fiXará o limite de valor a partir do pelo menos 25% (vime e cinco por cento) das conlas que lhe são, 
qual os editAis de licitações lhe deveriio ser previamente aJllla!mente, prestadas. 
submetidos. No art. 3•, englobamos vã:rias propostas, sendo a primeira 

§ r• O edilal ser.í enviado ao Tribunal, no praw delas voilada para o estabelecimelllo de disciplina legal mais rigo
de pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data rosa para a apreciação das tomadas de contas especiais Com efei
de sua plblicação. to, nos termos do art. 8" da Lei Orgânica do TCU, deve ser instan-

§ 2• VODcido igual prazo sem prommciamento do rada tomada de contas especial sempre que ocozra "omissão do de
Trihmal, poderá o edital ser publicado, não se eximindo ver de prestar contas", :'não comprovaçãO -dã- 3.plii:a.çã6 "dos n:cur
a Administração, no elllanto, de prooeder ãs correções·' sos passados pela União", "desfalque ou desvio de dinheiro, bens c 
que o TnbwJal. posteriormellle, determillar. valores públicos", ou, ainda, "Prática de qualquer ato ilegal, ilegi-

§ 3° E nula de pleno direito a licitação realizada timo ou antieconômico·de que resulte dano para o Erário". Tzata
ccau infrigência do estabelecido neste artigo, sujeitando- se, convenhamos, de aios que representam infraçiles de extrema 
se o responsável ã ccmjnaçJ!o J!='ÍS!a no art. 58 desta Lei." gravidade, cuja prática impõe que, à quantificação do dano, se si-

Justifi - gam. medidas voltadas ao seu imediato ressarcimento, o que não 
caçao ocorre quaudo, como prevêem os §§ 2• e 3• do mesmo artigo, tais 

Quando da apreciação, no Senado, do Projeto de Lei da Ci- tomadas de contas, dependendo çlo vuho do alcance apn-ado, po
mamn•73, de 199l,quedeu origemàLein•8.443, de !6 de julho dom vira ser apreciadas até mais de um ano após a ocorrência do 
de 1992, displndo sobre a Lei Orgânica do Tril:unal de COntas da evento danoso pe.- ocasião ao julgamento das contas aDil3ÍS do ór
União, amplos debates se y~lC3I3Dl em tom~~ matéria. gão ou entidade. A nossa idéia. pois. é que a ação do TCU, nesseS 

Recebendo a hoorosa incumbência de relatar o menciooado cãsOS, deve ser JRSta e imediata, até como forma de desestimular 
Projeto. nesta C~ nele introduzimos, com a anuência da douta o cometimento de evenblais novos ilicitos. 
Comissão de Constimição. iustiça e Cidadania e do Plenário,. ex- A proposta seguinte diz xespeito a um ÕUlro instrumento de 
pressivo número de -alteraçõeS; consubstanciadas num total de SO extrema utilidade para. o coatrole, que é a faruldade de ser, forço
Emendas, todas formuladas com o claro objetivo não só de apri- sameJJie, conferida ao TCU de estender, quando julgar necessário, 
morar o texto, mas, sobretudo, de dotar o Tnllunal de Comas da as suas auditorias ãs pessoos jurldicas de direito privado de algu
Uniiío de uma lei Õrgânica realmente à altura de suas relevantes ma forma envolvidas na aplicação dos = públicos objeto de 
funções instjn.tcionais. _[.!sCalização. É medida que reputamos ~vel. 

N'ao sem certa smpresa. poréni; verificamos que a Câmara 
dos Deputados terminou rejeitando boa parte dessas Emendas, o 
que resultou. em nossa avaliação na supressão de instru.metttos de 
fundamental importância para a eficiência da ação ('1SC3.lizadora a 
cargo daquele Tribunal 

Essa coostatação, aliada ao interesse público que envolve 
matéria de tão alta Significação, nos impede a formular o presente 
"rojeto. 

O nosso intuito é tentar resgatar as propostas de. pelo 
menos, algumas das principais Emendas rejeitadas. nas quais 
estamos insistindo. por contemplarem, em llOSSO entender, me
canismos cuja adoção não mais pode ser postergada, senão com 
enorme prejuízo para o controle da aplicaçãO dos díDheiros pú~ 
blicos. · · 

Cogitamos, em seguida, de pequena aheração na redação do 
inciso lii, do art. 58, da Lei Orgânica em referEncia. para excluir, 
daquele dispositivo, a exp:essão ''inj.IstiíiCãdo'\ O nosso entendi· 
men1o é que, pera "ato de gestão ilegítimo ou antieconômioe de 
que teSU.lte dano ao Erário". como ali previsto, não há justificativa 
plausível, capaz de elidir respcmabilidade. 

No passo !IUbseqüente, ainda oo art. 3", foodi?a!llOS doas valio
sas gamlllias pera a indepen&'ncia e a isençãocan que os re!at6áos de 
inspeção e os demais procesoos de tomadas e prestações de ccotas hão 
de serexaminac!os no iimbito itmno do Tril:unal de Contas da União. 

De fato. parece-nos curial que. em benefício da inde
pendência e da isenção desejáveis nos posicionamentos do TCU, 
há de ser, forçosamente, impedido de relatar e emitir parecer sobre 
as contas anuais, prestadas pelo Clefe do Poder Executivo a cuja 
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gestão se refrram as contas apreciadas.. Trata-se de um impedimen
to plenamente justil-,cável. 

A oulla garanô.a se ref= à vinrulação do servidor do TaJ, 
voltado para a atividade ftm daquele órgão, aos processos que lhe 
sejam distn'buídos e às auditorias oo inspeções para as quais teaha 
sido designado. A oossa posição, em partiaJ!ar tem par objeto, so
bn:tudo, a obscrvincia da e<XlDOIDia processual, no resguaxdo da 
maior celeridade e Dpidcz na 8p'eciação dos processos em trnmi
tação naquele Tril:wml. Assinale-se, bem a propósito, que, no âJn. 
bito da Receita Federal, par exemplo, tal vinculação vigora desde 
priscas ems, sendo l""""'*mento consagrado distrib.lir-se os pro
cessos f!SCilis, &e!llpl'e, para os agentes que del<ctamm as inftações 
que lhes dá conteúdo. Ademais, a lógica mais elementar nos im
põe a oonclusifo de que, do pooto de vista da produtividade, é sem
Pie mais racional distribuir--se uma deteyminada matéria a alguém 
que já a tenha examinado, até para evitar desperoicio de esf<XÇOS. 

Fmali7Jmdo, temos a proposta do art. 4°, voltada para a ins
litufÍ""!Ii:mção de um acçmpanhameuto mais es~ das licitaçõ
es, mediaute o estabelecimento da obrigatoriedade de que, a partir 
de detemrinedo valor, a ~ periodicamente aOJ:ftlizadn. todos os 
editais da licitações sejam previamente submetidos ao crivo do 
Tril:wml de Contas da União. &se mecaaismo, segundo a nossa 
expectativa, inibirá a JlOlPOllação da uma série de ilegalidades, 
além de orientar a ação daquela Cate de Contas para o ex..-cício 
de um COiltrolc mais ágil e efJ.CaZ, pa:que de caráter preventivo, 
em vez do accwnpmbmrrnto a posteriori hoje realizado, DO qual 
se esbaxra. sempre no fato ccmumado, quando os danos se mos
tram de dillcil e às vezes impossível reparação. 

Projeto de igual tea: foi, par nós, proposto a esta Casa, em -
5 de agosto. de 1992, teudo ido a azquivo, ao fmal da Legislatun!. 
amerior, I32iio pela qual o represealamos à delibeJação desta Casa. 

Sala das Sessões,l3 de jmhode 1995.-Semda-Pedro Simoo. 

· IEGISLi!ÇÃO CITADA 

LEIN" 8A43- DE 16 DE JULHO DE 1992 

Dispõe sobre a Lei Orgâulca de Trilnmal de 
Contas da União e dá outras pro>ldêndas. 

o Presideo.te da República. 
Faço saber que o Cóogresso-Nacional decreta e eu sanciooo 

a seguinte Lei: . 

.'I'Í11.JLOI 
Natureza, Competência e Jurisdição 

CAPÍI1.JLO I 
Natureza e Competêociâ 

Art. I • Ao Tribuual de Coutas da União, 0tgão de controle 
extemo. compete, DOS termos da Constituição Fede!al e na forma 
estabelecida nesta Lei: 

----·---·-.. -·-·--· .. --·-··--· .. ------.. --.. ··-
Art. JO As cantas dos administradores e responsáveis a que 

se refere o artigo anterior serão anualmente submetidas a julga
me~ do TnõUDal. sob f= de t<llllada ou prestação de contas, 
orgamzadas de acordo com normas estabelecidas em instrução 
DOIDlativa. 

---··------··-·-··------.. -----------
Art. SO Diante da omissão no dever de -contas, da Dão 

comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na 
forma prevista DO inciso Vll do artigo 5° desta Lei, da. OCOJ:I'êo.cia 
de desfalque ou desvio de dinheiros, beus ou valores públicos, ou 
ainda, da prática de qualquer ato ilegáJ. ilegítimo oo autiecpn(lmi
co de que~ dano ao Erário. a autoridade adrninistmtiva com. 

potente, sob pena de responsabilidade solidária. devem imediata
mente adotar providências com vistas à instauração da tomada de 
cantas especial para apuração dos fatos, identificação dos respou
sáveis e quautifu:ação do dano. 

Art. 44. No iDício ou no curso de qualquer apuraçio. o Tri
l:wml de oficio ou a requerimento do Ministério Público, detetmi
Daii. cautelatmente, o afastamento temporário do respousáve~ se 
existirem indícios suficientes de qu~ prosseguindo no exercício de 
suas funções, possa retardar ou <lilWu1tar a realização de auditoria 
ou inspeção. causar novos danos ao Erário ao inviabilizar o seu 
ressan::imenlo. 

Art. 58. O Tnbmal podai aplicarmulla de até C$42.000.000.00 
(cpareaa e dois milhões de <Dl2Eiros), w valer egrivalente em ottlia 
moeda que veaha a ser adotada como moeda ll3cioual, aos respoosá
veis por.: 

·--·-Ãrt:'74.-~~~;-,;;;;;;;;;d;,-iribun.J de Coutas da 

União: 

Art. 87. Ao servidor a que se refere o artigo anterioc. quan
do c:redeuciado pelo fusidente do Tn'buual ou. por delegação des
te, pelos dirigentes das Unidades Técnicas da Secretaria do Tribu
ual, para desempenhar funções de auditoria, de (uspeções e dili
gências expressamente detenninadas pelo Tribunal ou poc sua Pre
sidên~ são asseguradas as seguintes prenogativas: 

(À Comissão de ConstiJuiçiio, Justiça e Cidada
nia -decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os projetas se.-ão 
publicados e remetidos às Comissões competeDtes. 

Sobre a mesa, o fi cios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
Cm exercície4 Senador Luiz Alberto de Oliveixa. 

São Ii~ os se~intes: 

OF.GSAA N" 516195 

Seahor Presidente, 
Na qualidade de Líder do PSB uesta Casa, indico o Senador 

Edualdo Suplicy (PT- SP) para ocupar a vag;o de suplente na Co. 
missão da Constituição, Justiça e Cidadania do Seuado Fede"'l. 
perteucente ao Partido Socialista Brnsileiro. 

Na oportunidade apresento a V. Ex• meus protestos de ele
vada estima e distinta consideração.. 

Sala das Sessões, 13 de junho da 1995.- Senador Ademir 
Andrade,PSB-PA. 

OFÍCIO N" 006195. 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Especial do Códi

go de Trânsito Brasileiro, comunico a V. Ex• que esta Comissão 
estalá realizando audiêooia pública na Câmaia Municipal de Belo 
Horizonte, dia 19 do =ate, razão pela qual os Seuadores abaixo 
relaciooadcs estarão impossibilitados de comparecerem à Sessão 
OrdUtária do Senado Federnl. na referida data. 

Senadores 
Senador Francelino Pereira; 
Senador Gilberto Miranda, 
Ateuciosamente, 
Sala das Sessões, 13 da junho de 1995.- Senador Fnmceli· 

no Pereira, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campós) - Os expediemes li
dos vão à publicação. 

Sobre a mesa, comtm.icação que será li clã pelo Sr. 1° Secre
tário em exerclcio, Senadcx Luiz Alberto de Oliveira. 

É lida a seguinte: 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de oonmnica.r a Vossa Excelência, de acordo 

com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento Intemo, que es
tarei ausente do País, no período de 19-6-95 a 27-6-95, pai1l repre
sentar o Senado Federa.! na XII Coofmncia Inteiparlamentar 
União Européia/América Latina em Bmxelas, Bélgica, oouforme 
autcrização do Plenário em Sessão de 9-6-95. 

Atenciosas Saudações. 
Sala das Sessões, 13 de junho de 1995. -Senador Couti· 

uhoJorge. 

O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- O expediente lido 
vai-ã publicação. • 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador- Luiz Alberto de Oliveira. 

É lido o seguinte: 

·REQUERIMENTO N• 902, DE 1995 

Em votação a proposta. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados (Pàusa.) · 
Aprovada. 
F= o Senador Geraldo Melo autorizado a desempeni)ar a 

referida missão. 
O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Há oradores ins

critos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabo!- JúníOl", que dis

porá de cinco minutos pai1l o seu pronunciamento. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o se

guinte iüscurso.)- Sr. PresideD!.e, SI's e Sts. Senadores. as princi
pais entidades voltadas para a defesa dos trabalhadores rurais e da 
preservação dos tradicionais sistemas extrativistas estão promo
vendo, esta semana., o n Grito da Ten"a Bmsil, centralizado na 
Data Nacional de Negociação, hoje, 13 de pnho de 1995. O leque 
de patrocinadores e apoiadores é amplo e da maiOl" importância: 
CUT, CONT AG, MST, CNBB, CPT e outros grupos ligados aos 
trabalhadores e a entidades religiosas. civis e sociais. 

O movi.mem.o tem seU :micleo, desta feita. em Rio Branco, 
Acre, onde está prevista uma audiência conjmta dos seus promo
tores com o Govemador, Prefeitos, Representantes da Assembléia 
Legislativa e dirigentes dos órgãos federais. regionais e estaduais 
envolVidoS nos processos de refOIIJJa agrária. e de valorização eco-

Senhor Presidente, nômico-soci.al das famílias que vivem da agricultara, da pecuária e 
Solicito. nos termos do art. 25~ do RegimentO Intemo do da exttação de produtos como látex e castanha. A amplitude e os 

Senado Federal, a~ em COD.junto do PLS n° 140'95 e do bons resultados do Encontro deverão ganhar novas dimensões 
PLC n° 79/95 por tratarem de ~érias sobre o mesmo assunto. com o comparecimem.o, também previsto. de rep:resentantes das 

Sala das Sess&s, 13 de junho de 1995. - Senador Romeu •. • micro e pequenas empresas. 
Tuma. É importante que se destaque a proposta básica do Grito da 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ O requerimento Terra Brasil: "negociações11
, que, em bases elevadas, atingem re

lido será incluído oportuuamente em Ordem do Dia. nos termos do sulrados positivos e conciliadores- ao contrário do taclicalismo es
art. 255, n, c, 8, do Regimento Interno. téril e desagregador. Sem abrir mão de seus projetes e programas, 

O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos) - A Presidéncia co- o Encoo!ro propõe um debate sério sobre os mesmos, consubstan
DJ.UDica ao PleDário que a Mesa do Senado decidiu, em reunião ciado em uma pauta de reivindicações que tem como lema ''Por 
realizada no dia 08 do c:cn"ente, encaminhar 0 Requerimento no um país sem fome. sem violência .e com trabalho''. 
715/95, de autoria do Senador Emaudes Amorim, à CPI sobre a Com altivez e cor.igem, o documento rejeita, enfaticamente, 
atividade de mineração no Brasil, criada pelo Requerimento n° o assistencialismo puro e· simples: 11queremos apenas o que é nos-
185, de 1995, onde Q assunto nele focalizado poderá ser melhor so". Denuncia, ainda, as desigualdades e o desesímnlo em relação .... 
esclarecido, nos termos do'art. 148.do Regimento· Intem.o. ãs atividades agropea1árias e extta.tivistas., lembrando que isso oh-

O SR- PRESIDENTE Qúlin Campos}- A Presidéncia co- riga "um número cada ve~ maior de pessoas a_procuruem meios 
nnmica ao Plenário que a Mesa do Senado decidiu, em reunião nada recamendãveis de distribuição de renda".-E um problema que 
realizada no dia 08 do COITente quando da reapreciação do R .que. a Casa cunhece de perto, attavés da vivência de cada Parlamenlar 
rimento n° 392, de 1995, de aut:xm do Senador W aldeck. Orne las: e de relatos como os que, dentre oottos colegas. tenho feito em sua 

I) reiterar o pedido de infonnação. parcialmente respondido tribuna. 
pelo Ministro de Estado da F:azenda. a fm de que seja apresentado 
ao Senado quadro detalhado dos recursos globais aplicados em ir
rigação, no período solicitado, com a discriminação oons.ante do 
ADCT 42. além do que se refere o § 3" do art. 43 da Constituição 
Fed=l; 

2) desmembrar o referido Requerimento às seguintes autori
dades: ao Ministro de Estado do Meio Ambiente. dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal, pai1l infoonar sobre os quesitos 
dos itens "a" e "d'~ e ao Minislro de Estado do Planejamento e Or
çamento, para encaminhar as informações contidas no item "c". 

O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- A Presidéncia pro
põe ao Plenário a indicação do Sr. Senador Geraldo Melo para, em 
missão a que foi distinguido, representar o Senado no ''Fórum Na
cional t:k Secretários da Adminislro.Ção'\ a realizar-se em Na.tal. 
Rio Grande do Norte, no dia 29 do correme. · • 

A tese central lançada à iüscussão é a da refOI"ma agrária. 
com base em aigUmentos sólidos e oriundos do proprio Govem.o: 
''Em :recente trabalho feito pelo INCRA/F AO p1dem.os observar 
as disparidades de regalias versus compromisso entre a produção 
familiar e o grande latifündio. Contra fatos não há argumentos; a 
Reforma Agrária é condição vital para o crescimeDlo ecanô.mico e 
a real democratização do País." 

E mostra números importantes, em defesa dessa tese. os 
quais apresento agora a V. Ex-s: 

' "QUADRO DA OCUPAÇÃO E USO DE 1ER-
RAS NO BRASll.. 

-Áreas de 20 aJDO ha - Ocupam 58 mühõesha 
- Áreas de SOO a 10.000 ha- Ocupam ISO mühõ-

esha 
- A produção familiar produz 03 vezes mais la

voura rotativa que o segmento patronal. 
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- A produção familiar produz OS vezes mais Ia- =. seringueiros e ttabaJIJa<lo<es do selar rural, no Acre e em IOdo o 
voura pef!D3Denle que o segmento patronal. Brasil,. recebam o incentivo e o apoio solidário que lhes são devidos. 

- .E muito superior a capacidade tecnol6gica do Muito obrigado. 
se~to patronal em relação à produção familiar espe- . _ A SRA. JúNIA MAR1SE - Sr, Presidente, peço a palavra 
ciali:nente em: enetWa elétrica, assisteDcia técnica e de- como Líder. ' 
fensivos animais. O SR. PJU:SIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

-O Segmento patronal supera em produção- o se- a V.Ex•, oomoLíder,porcincomiwtos. 
tor familiar apenas em: came bovina, cana-de-açúcar, A SRA. JÚNIA MAR1SE (PDT-MG. Como l..lder. Pro
anoz e soja. .Em contrapartida. o setor familiar supera o nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sn Sena.dons e Srs. 
patronal em: came wína e_ de_ aves, leite, ovos. batata, Senadores, venho prestar minha hoD~CDagem ao grande jomalista 
trigo, cacan, banana, café. iiri.IIio. feijao. 3lgodão. toma- mineiro, Theócblo Peteira, que faleceu em Belo Horizonte, na úl-
te, mandioca e laranja. _ tima sexta-feúa, aos 81 anos de idade. 

- o setor familiar, apesar de possu-il--03-vezes me- Profissional competente, talentoso e dedicado, Theódulo 
nos tena do que o setor patronal, gera 07 vezes mais em- Pereira era um dos últimos remanescentes de uma das mais bri
~go e tem participãção igual na produção total do País. Ihantes gerações de jornalistas mineiros. Iniciou sua carreira 

-A agricultura palrOnal gera 01 emprego em 60 aos IS anos de idad~ em 1928. Ab.Jou ao lado de nomes memo
ha. Em contrapartida. a agricuhura familiar gera 01 em- níveis da nossa imprensa. como Geraldo Teixeira da Costa, Pe
prego em ap.mas 09 ha. dro Aguinaldo Fulgêncio, Herménegildo O. aves e Odair de O li-

- BastanOO o simples acesso à tezia mais um mí- veira... 
nimo de apoio governamental. o agricultor familiar pas- Como jornalista prof'ISsional tive a oportunidade de acom
sa a ter rendimentos superiores ao que poderia obter pa:nhar de perto o trabalho de the6dulo .Pereir.a. Nos mais de 60 
cam.o 'empregado' no campo ou na cidade." anos de caneü:a. sempre se destacou como uma das mais impJr-

Em um consciente apelo à formação de empresas de-menor tantes figuras dos Diários e Emissoras Associados, onde ocupava 
porte na exploração das atividades rurais, o Grito da Terra Bnosil o cargo de Diretor-Sea:etário do Jomal O Estado de Minas. 
dá um l>lianço f!l! sua importância, citando dados fOO>ecidos pelo Além de jomalista, também era advogado. foanado pela 
SEBRAE: as micro e pequenas empresas representam 42% do Pm Universidade de Minas Gerais. Sua atuação na área juridica foi 

59% d d marcada por sua atuação como promctor público na Comarca de 
e os empregos- sen o que no Acre os números se mostram Jt .... ~...... do 1 - G emador Benedito Valadares A 
ainda mais expressivos, consubstanciando 97% de todos os estabe-_ .............. nomea pe 0 entáO ov : ~ 
!·-"-"tos_ ............... ......: .. ;, m· do~-'·'· de . _ 29 mil .. .. sar do volumoso trabalho como prometa:, Theódulo Peten J3.-
-~ -~'= , ·~~ e semços empre- . abandonou jornalis 
gosdiretose8milestabeleciment~emfunci~t':: malS Em 1934,

0

The6du~ereira tomou-se redakr político do 
As propostas do En=lro dão ênfase à realizaçao de parce- Jomal 0 Estado d Mi ida, -·-"" do · Ire ~::;: - • ........ ......._.<...: e nas ~ em segu passou a ~g.;u].O 

nas en os "1 .15"'05 gov~t:u.s, pequenos ~~~os e tia- jornaL Como funcionário dos Diários Associados comandou em 
balhadores, prudentemente ammadas em pesqutsas Clenlífieas e J · de n D" · M tiL N -<ode ---~- '. · ·• -' • · de das . . U1Z :rorn. o 18110 ercan esse r-~ , l.d.U.ll.III;;.UI 101 cor-
~cas. para 10ID.eCJ.ID.Clll.O sementes, mu e matrizes_amw dente do • · · 0 Gl- bo Co • da ••--L-. drões · Ih , . respon s jOIDalS canocas o e rrao ll'.uuJ.IIa.. 

JitaiS. nos pa preVIStos.~ o me oramento genetico, tendo além da agência francesa Havras. Também foi um dos fundadores 
em vista os desafios comercws do Mercosul. • . 

Esta preocupação é legítima e nada tem de bairrista ou inte- do Jornal Gazeta Min01ra e da ROVISia Alterosa. 
resseira. Para o Brasil, o fortalecimento do Metto$11 é um ·impera- Como empresário· do setor mineral e do setor têxtil, telefô
tivo imposteiEãvel e deve ser efetivado com .. -..n&"." ia e competên- -nico e de eletricidade, Théodulo Pereira angariou o respeito do$ 
cia. sem olvidar o risco dé Ver-se õ agxavam~~ condições de empresários mineiros. Foi presidente da F~õ cbs Indústrias 
miséria e isolamento nas outras regiões. particularmente na sempre de Minas Gel3is c tam~ dirigiu o SESI e o SENAL 
esquecida Amazônia. Como professor, ~-se no cargo-de reitor da Univerw 

O caminho para essa afn=çãi> passa pela educação. E a sidade de Ouro Preto. escola que se trnnsformou em fundação fe-
pauta do movimento propõe dois pontos essenciais: -- -- dera! dunm.te sua gestão. 

"!)adequação do cunículo escolar das escolasru- Político, ele ajudou a fundar, em 1945, o PSD, ao lado de 
rais, de fonna a torná-las compaúveis com seu público-- Juscelino K.ubistchek. Foi membro do diretório estadual do PSD, 
alv<;>. numa ação coo,;mta com. as entidades da sociedade vetea.dor por dez anos em Ouro Preto. presidente da Câmara Mo
civil que já possuem vasta experiência neste ~or; e 2) ~ nicipal e, deJXris, presidente da ~· 
realização de parceria Governo do EStado'Prefeillll:as 
para pôr em pleno funcionamento todas as Escolas Agú
colas do Estado." 

Citei apenas alguns pontos da Pauia de Reivindicações do 
Grito da Terra Brasil, movimento que se organiza desde onlem 
no Aae e tem, também, rewtiões paralelas em Belém e Bras.íJia. 

Destacar essas propostas não significa. evidentemente, ali
nhamento e apoio automático a seus postula~ - mas é inegável 
que são posições séria..s. ~stas e construtivas. que :JJ:~ereCem aná
lise re~vel por parte da sociedade e do Govemo. 

E o que faço nesta oportunidade, reiterando aos crganizado. 
res do Enconb:o votos do mais amplo êxito. para que os ·agíicu.lto--

Por ser um dos expoentes do jornalismo mineiro, The6dulo 
Pereúa foi escolbido, em 1972, presidente da ·Ordem do Mérito 
JOOJa!!stico Geraldo Teixeúa da Costa, iDslitulda pelo Sindicato 
dos Jomalistas de Minas (lerals. 

Por sua competência e dedica.ção ao jomalismo. sua histó
ria, que se confunde oom a história oontempotânea de Minas Ge
rais, servirá de exemplo para gerações futums. 

Por_ isso~ minha homenagem a esse eminente mineiro, a esse 
homem da notícia.. ~ contn~ decisivamente par.l o desenvol
vimento dos meios de comunicação de Minas Gerais. 

A imprensa minei:ia, com seo falecimento. esti de luto. Seu 
talento e profissionalismo pontiflC3I3Dl-se sempre ca:n a cone:ção. 
isenção e integridade. Foi um exemplo de dedicação, amável no 
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t:ra1o com seus colegas. companheiros e amigqs. e pezmanente de
fensor das lutas e interesses do Estado. 

Minas e os mineiros perdem com sua ausência. Ficará. para'.; 
sempre o exemplo de umjomalista que se transformou no símbolo 
da imprensa mineira. --

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

ente de ãlcooL Isso implica um prejuízo já qilantificado: = de 
sete e meio por cento do Pm. 

Em agosto de 1993, o Ministério da Saúde divulgou que 
cerca de quatrocentas e trinta mil internações pcc ano no Pais são 
derivadas diretamente do akoolismo e que pelo menos vinte por 
cento dessas internações são de DJ.eDO]IeS de vinte e um anos. 

O problema é grave. SJ:Zs e Srs. Senadores. O consumo de 
bebidas alcoólicas está crescendo muito entre os JOV. eni O arti,.., 

Dum111e o discUFSo da Sra. Júnia Marise, o Sr. ~ 
Júlio Cc:mq;tos~ Z' Via-Presidente, tkixa a cadeira da pre- "Alcoolismo Precoce". publicado recentemente pelo joma.l' Folha 
sitMncia, que é ocupada pelo Sr. Josl &uney, Pn:s>knu. de S. Paulo, serve de gmve a!- para as autoridades sanitárias 

btasileiras. Parece inacteditáveL mas, segundo pesquisa reali:lada 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Os Srs. Senadores entre estudantes da rede estadual de primeiro e segundo gr.ms da 

Julio Campos e Edison Lobiio eovim:am disamos à Mesa, para serem cidade de São Paulo, pelo Centro Brasileiro de Inf=ções sobre 
publicados"" fauna do disposto no art. 203 do Regimemo Intemo. Drogas Psicolrópicas - CEBRID, cecca de setenta por ceuiri des 

S. Ex's seriio atendidos. jovens começam a beber entre os dez e os doze anos de idade, e 
O SR, JULIO CAMPOS (PFL-MI'. ) -Sr. Presidente, SI's esses mlmeros vem ctescendo a cada ano. 

e Srs. Senadores, o dia dez de junho é uma data que deveria ser Felizmente, nem todos os jovens que começam a beber em 
objeto de uma usanífestação pública de reconhecimento das autori- tão tenra idade tomam-se dependentes de ãlcooL Calcula-se, po
dades e dos serviços de saúde dos mais diversos pOises a uma das rem, que cen::a de dez por cento da JXlllUlação bmsileita CODhece 
mais eficientes mganizações filanlrópicas de lodo o mundo: os AJ- ou coubecm\ a trágica experiência de entregar-se ao vício de beber. 
co61icos Anônimos. Médicos em gei31, psiquiatras e psioologps em particular, 

Admirador que sou do tmbalbo abnegado e eficaz desse admitem que os tmtamenlos de desintoxicação e de psicoterapia 
imenso contingente de homens e mulheres que se dedica.. anoni- são apei13S paliativos. pois a própria Organização Mundial da Saú
mamente, a lutar contra um dos maiores problemas de saúde pu'bli- de considera o alcoolismo uma doença progressiva:, e incurável,. 
ca, em nível naciooa! e intemacional, ocupo, hoje, a tribuna desta sob a denomiDação de Síndrome da Dependência do AlcooL 
Casa pata prestar miDba homenagem aos Alcoólicos Ananimos Dentro dessa ótica. o trabalho desenvolvido pelos Alco6li
pelo tnu:lscUiso do sexagésimo aniversário de fundação dessa con- cos Anônimos é considerado pcc im1meros especialistas como a 
ceituada organ;zação, que atua. no campo da compreensão e da terapia mais adequada para a recuperação dos dependentes de ál
a}lda à recuperação do alcoolismo. ·'- cooL As atividades dos grupos de A.A. vém modificando a vida de 

Criada em 1935, em Akron, Ohio, nos Estados Unidos, a Ir- milhares de pessoas, fazeiJ<io.as recuperar a ._., a fé, a dig
mandade dos Alc06licos Anônimos, mais coDhecida como A.A.. nidade, e reintegrar-se ao meio familiar, profiSSional e social em 
expandiu-se intemacionalme.Dte, e encontra-se hoje presente em que vivem. O êxito desse tiaba.Jho é fruto da integração.. da força 
cerca de cento e quarenta e quatro países, contando, no momento, de vontade, da experiência compartilhada por homens e mulheres 
comaproximadamentecemmilgrupos.emtcxloomundo. que se ajudam mutuamente. sem obrigação, sem remuneração, 

No Bmsil, as atividades dos Alcoólicos Anônimos inicia- com o único objetivo de livxar-se da teD:ivel dependência provoca
ram-se em cinco de setembro de 1947, por iniciativa de um ameri- da pelo álcooL 
cano radicado no Rio de Janeiro que, IeaJperado em seu país de Em reuniões de ·grupos, "fundamentalmente com _b<l.Se na 
origem. quis difundir entre n6s essa experiência positiv-a e fundru pri.tica de trinta e seis priDCípios espirituais qrie constituem oS t:re& 
o primeiro grupo, na. então Capital Federal. Hoje, passado quase legados de Alco6Iicos Anônimos- recuperação, UDidade e serviçe 
meio século, nosso País conta com cerca de cinco mil grupos de - homens e mulberes de todas as raças. credos, proílSSÕeS, níveis 
A.A-. atnando em todas as vinte e sete Unidades da Federação. sociais, ajudam-se mutuamente a manter a sobriedade e se dispõ--

Sz-ls e Srs: Sena.dotcs, nos tempos amais. 0 alcoolismo é em a compartilbar livremente sua experiência de reruperação com 
considerado uma verdadeira tragédia de saúde pública. As estatís- todos aqueles que tenham problema com a bebida. 
ticas demonstram que os índices de CODSUmo de bebidas alcoólicas Por essa razão, não podemos deixar de recoohecer, elogiar, 
são preocupantes em um grande número de países. Segundo dados divulgar e deixar registrado nos Anais desta Casa o serviço frater
da Organização Mundial da Saúde- OMS, é ó segundo maior pro- no e solidário prestado à sociedade brasileita pela Innandade dos 
blema de saúde do mundo, atingindo c:e:rca de dez por cento da po- AlcoólicoS Anônimos. 
pulação mundial. SI's e Sr.;. ,Senadores, ao concluir meu pronunciameuto, 

No Brasil há cerca de quinze milhões de pessoas depend- quero reitentr miDb.as homenagens. meus parabéns e meu esiÍmlllo 
entes de ãlcooL O alcoolismo deixou de ser apenas um problema à irmandade dos Alco6licos Anônimos, para que continue a ex
de saúde para tomar-se também um grave problema econômico pandir seu trabalho tão lou_vávei de minorar~ o sofrimento de tan!U 
paraoPaís.Deacordocomumestndoconduzidoporumgrupode pessoas e de tantas famílias em nosso PatS, sobretudo nos dias 
entidades de prevenção da doença em empresas, usado como base atuais, em que um grande número de jovens desespernnçados se 
para o Progmma Naciooa! d~ Alcoolismo do Ministério da Saúde, refugiam no vício, com couseqüências desastrosas para si mesmos 
= de tres bilbões e trezentos milhões de dólares são drenados, e para a sociedade como um todo. 
3llllalmeote, dos cofres );llblicos e privados, pata cobrir despesas 
provocadas pelo consumo excessivo de álcooL 

Alguns dados poblicados pelo jomal Estodo de S. Paulo, 
em maio deste ano. sob o título 'Tragédia Bmsileira" nos dão uma 
radiografia do problema no País. De seis a vinte por cento do efeti
.vo de cada e-btasileita de médio porte para cima é depeod-

TeDbo a certeza de que, ao JftStar esta homenagem, aqui da 
tribuna do SeDado Federal, não estou extemaudo apenas uma ad· 
miração pessoal. Teubo a certeza de que minhas palavras expres
sam também o agmdecimento da sociedade brasileita e das autori
dades da área de saúde pela inestimável ajuda que os grupos de 
Alco61ioos Anônimos têm prestado aos dependentes de ãlcool em 
todo o territ6rio nacioõ:al Tciiho a certeza. principalmente, de que 
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elas expressam o agrndecimento sincero de milbares de cidadãos 
deste País que? recuperados de uma terrível doença. têm uma 
imensa dívida de gratidão com essa organização admir.ível - os 
Alco6licos Anônimos - que? há sessenta anos. vem ajldando nii
lhares de pessoas? em todo o lllllDdo, a vencer a batalha diária con
b:a o alcoolismo. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA.) -Sr. Presidente, Sr's 

e Srs. Senadon!:s. na Câouaa dos Deputados nasceu a feliz iniciati
va de se criar uma Comissão Mista do Bloco Amazônico, destina
da a fOIIIJM uma frente parlamentar, integrada por Deputados e 
Semd<ms, disposta a lutar pelos interesses das regiões que com
põem a Amazônia LegaL 

OrganilV!He uma Comissão Executiva. até aqui comauda
da pelo nobre Deputado paraense José Priante. e muito já se fez 
para <x>Dgregar os "'''==lllantes amazónicos. Coletaram-se, juuto 
a cada bancada elos Estaclos da região, as sugestões prioDtárlas, e 
assjm se co,p6S um ie<Jt!e de reivindicações que mfletem as aspi-
raç<;es das populações amazõnidas. · 

Essas reivindicações, Sr. Presidente. fornm levadas na se
:mam passada ao Presidente Femando Henrique Cardoso. que gen
tilmente recebeu em Palácio os membros da Comissão Mista do 
Bloco .AmazêwUco. - __ 

O Govemo Federal e o Congresso Nacional tomaram co
nhecimeuto, portlmlo, das prioridades reelamadas Dão somente 
pela AmazJlnia. mas pelo Pais, como um todo, que tem naquelas 
belíssimas plagas- oaquela imeusidão de verde ~ de água, com te
SOlliOS incalallá.veis ainda escondidas no subsolo - a realidade de 
um grandioso presente e as esperanças alvissareims do futuro. 

A bancada mar.mhense indicou para representá-la na Co
missão Mista os nobres Deputaclos Sebastião Madeira e Davi Al
ves Silva. os quais já assomir.un na plenitude as suas importantes 
atnações. ' -

Solicitada a sintetizar as obras prioritárias reclamadas pela 
região mar.mhense inserida na Amazônia Legal. a nossa bancada 
indicou a continuação da Fenovia Norte-Sul, a instalação naquela 
área da Ref'maria do Nordeste, a implantação da Hidrovia Tocan
tins-Araguaia. a necessidade de incentivos para a consOlidação do 
Pólo Agrlcola do Su) do Marnnbão e para a criação de um Pólo 
Moveleiro na Pre-Amazônia (Impera!riz, Açaílándia e Itinga), a 
criação de uma Universidade Federal que abranja Imperatriz, 
Açaílándia e Balsas, e a construçlio de uma poute sobre o Rio To-
cantins em Imperatriz. -

Concotdo plenamente com essa ~ira lisb;tgem dos meus 
companheiros parlamentares. 

No que diz respeito a Impemtriz e a Açailândia. Sr. Presi
dente, todo o País conhece o esfoxço dos seus ri1hos, daqueles qne 
têm levado esses Mtmiápios a um desenvolvimento notável. 

Quanto ao Sul Marnnbense, mais conhecido como a Região 
de Balsas - na qual se incluem Loreto, Riachão, Sambal1>a, São 
Feiix de Balsas, São Raimundo das Mangabeints, Tasso Fragoso, 
Alto Parna!ba, Benedito Leite, Carolina e Fortaleza dos Nogucirns 
-,é nacionalmente recoobec:ido o seu sucesso comO Pólo A_gifco
Ia. Com terras generosas~ de alta produtividade especialmente para 
a soja. suas saiias de gr.ão saltaram de 8.037 ton~Jadas. em 1991. 
para 140.0CIO toneladas na safta 1993/1994. e continuou aumen
tando agoza na última collieita:. 

E eu me sinto feliz. Sr. Presidente. por ter oferecido. como 
Governador' do E!>tado naquele período, a minha enélgica contri
buiçlio para a consolidação de tal Pólo Agrícola. 

Ao Governo Federal. agora. falta oferecer apoio ao Gover
no do meu Estado para que se multiplique o êxito ali ·alcançado 
pelos seus produtores, 

. Muito fiZ. comO Governador de Estado. para aprimorar as 
condições de infra-estrutura e de qualidade de vida merecidas pe
las populaçõeS. da Pre-Amazônia Maranhense.Se o Estado cumpriu 
a parte que pôde cumprir, resta agora que cumpra a sua o Governo 
Federal. E o roteiro pata isso já lbe foi dado pela Baneada amazônica. 

Temos confiança na sensibilidade patti6<ica do Presidente 
da República em relação à Amazônia. e certos estamos de que Sua 
Excelência. na direção do Pais, fará o que lhe for possível fazer 
para atender às nossas reivindicações. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Presentes na Casa 

71 Sm. Senadores. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre

tário em ex.crácio. Senador Luiz Alberto de Oliveira. 

É lido o seguinre: 

REQUERIMENTO N" 903, DE 1995 

Nos termos do an. 281 combinado com o art. 372 do Regi
mento Intemo. requeiro dispensa de interstício e prévia distn.Oui
ção de avulsos paxa que a ''Proposta de Emenda à Constituição n° 
29, de 1995, que altera o § z• do an. 25 da Coustituição Feder.U, 
figure na Ordem do Dia da sessão ordinária seguinte". 

Sala das Sessões, 13 de juubo de 1995.- Jader Barbalho -
Elcio Alvares -Sérgio Machado - Romeu Tuma - Edison Lo
bão- Ney Suassuna- Wilson Kleinübing- Bernardo Cabral -
Epitácio Cafeteira- Valm:ir Campdo -lris Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Pennanecer sen-
tados. -

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra, para uma questão P,e ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Pela Oldem, conoe
do a palavra ao nobre Senador Josapbat Marinho. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Presidente, estoU 
pedindo a palavra paza discutir. Se hã um pedido de palavm pela 
Oldem, este pedido tem piOferência porque pedi a palavta para dis
cutir oo CDNJmjnhar a votação do requerimentO. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Cou<edi a palavm a 
V. Ex• pela Oldem, pc![que; de acordo com o Regimento. esse re.. 
querim.ento não tem encaminhamento de votação, conforme esta
beleceoart..310doRegimc:ntointemo, que diz na sua letra ''d'~ 

"A,xt. 310- Wao terão eDcaminhamento de vota
ção as eleições e o;; seguintes requerimentos: -

d) de dispeusa de interstício e prévia distt{buição 
de avulsos para inclusão de determinada matéria em Or
dem do Dia;". 

Assim. concedo a palavra. paza. uma questão de ordem, ao 
nobre Senador Ademir Andrade. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Presidente. então, 
falarei pela ordem em seguida. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para uma queslão 
de <Xdem. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
nadores, eu gostaria que fosse explicado ao Plenário do Senado 
Fedexal em que artigo-do Regimento está embasado esse requeri
mento apte:;entado à Mesa. 
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A minha questão de cxdem bas""'-se oo fato de esse reque
rimento não ter amparo regimental. O Título IX do nosso Regi
memo Interno é um título especial que lr.lta das proposições sujei
tas a disposições especiais. E diz isso de maneira clara e nítida, em 
seu art. 357- no caso de Proposta de Emenda à Constituição. Cha
mo a atenção dos Srs. Senadores de que o Regimento lnlemo tem um 
título especialmente dedicado il questão das emend:!s ooostitucionais. 

Dispõe o Regimentolnlernoemseu art. 357: 

Art. 357. Cinoo dias após a pubfu:ação do pare= 
no Diário do Congresso Nacional e sua distnbuição em 
avulsos, amatériapodeiá serincluídena Ordem do Dia. 

Portanto, níiD exisiAl oochum amparo regiineDlai para o pre
sente requerimento ora submetido à votação deste Plenário. 

Estoo sabendo que se pretende ampai3I' esse requerimento 
no art. 281, na seção m. que dispõe: 

Art. 281. A dispensa de interstício e prévia distri
buição de avn!Sos, para inclusão de mitéria na Ordem 
do Dia. podeiá ser concedida por deliberação do Plená
rio, a requerimento de qualquer Senador, desde que a 
proposição esteja há IIDJÍB de cinoo dias em tramitação 
no Senado. 

Srs. Senadores, parece que há outros dispositivos especificas que 
regulam esta matéria. O cap!tulo do RegimeD!o Intemo que regula 
a Proposta de Emenda à Coustituição deelara, no art. 368: 

Art. 368. Na Revisão do Senado à proposta da 
Câmara aplicar-se--ão as na::mas estabelecidas .oeste título. 

E o art. 362 prescreve: 

Art. 362. O interstício entre o primeiro e o segun· 
. do tumo será de. no mínimo, cinco sessões ordinárias. 

Ora. se há um capítulo especifico e neste se declar.t. que o 
intezstício será de. no mínimo, cinco sesSões, Dão há o que Ieduzir, 
porque não se reduz o minim.o. 

Nem se alegue que o art. 372 declara: 

Art. 372. Aplicam-se à tramitação da proposta, no 
que couber, as nonnas estabelecidas neste Regimento 
para as demais proposições. 

Ora, o l'Iesidenle desta -Casa não é apenas um Senador, é 
um jurista. é um escritor, e sabe tanto quanto o Plenário que se há 
uma nOIIDà específica que delimita o assunto. não se podem apli
car as regras de caráter genérioo. Ou há uma regulação pt6pria 

Ocorre que essa questão do intmlício está prevista no art. 280: ... para a votação das emendas constitucionais ou não há. Se há. níiD 

Art. 280. É de tn!> sessões Oidinárias o iDlersticio 
eDlre a distribuição de avulsos dos pare=s das comis
sões e o inicio da discussão da votação correspondente. 

se aplicam as normas genéricas. No caso, é tanto mais impossível 
de aprovar-se o requerimento que reduz os intetstícios. porque o 
Regimento, prudentemente, declarou no art. 362, já invocado, que 
"o interstício entre o primeiro e o segundo turno será de, no míni-

Esse artigo refere-se a projetas de lei ordinária; não a proje.:· ~ mo, cinfo sessões ordinárias''. O mínimo não se reduz. 
tos de emenda constitnci<ma.L Pa:tanto, eDtendo que o requerim.en- E o que levo à considet:ação de V. Ex .. , na certeza de que 
to apresentado à Mesa não tem base regimental pam ser votado não admitirá que se estrangule o direito da Casa da livre disal:ssão 
pelo Plenário. · - desta matéria. · · 

Exa esta a minha queslão de ordem. Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - PeigUlllo se algum 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - PergtllliO ao Plená- dos Srs. Senadores deseja oontraditar a questão de ordem? 

rio se algum dos Srs. Senadores deseja oontraditar a questão de or- O SR. SÉRGIO MACHADO ~ Sr. Presidente, peço a pa-
dem levantada pelo Senador Ademir Andr.lde? lavra, para contraditar. 

O SR. ELCJO ALVARES- Sr. Presidente. peço a pala- OSR.PRESIDENTE(JOséSarney)-ConiapalavraoSe-
vra. para oontraditar. - nadar Sérgio Machado. para conbaditar a questão de cxdem levan-

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra tada pelo Senador J""'!'hat Marinho. que me pareee matéria con-elata 
ao nobre Senador Elcio AlVares. • com a questão de otdem levantada pelo Senador Ademir Andtade. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL.ES. Para coDlraditar. Sem - O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para conbadi-
revisão do OI3dor.) - Sr. Presidenle, Sn e Srs. Senadores, o re- tar. Sem revisão do aradá.)- Sr. Presidente; Sn e Srs. Senado
querimento cumpre todos os dispositivos regimentais, inclusive in- res, o nobre Senador IO$a.J:hat Marinho tem toda I32ão. O legisla
clicando quais são os artigos invocados. E aqui na Casa, evidente- dor estabeleceu o mínimo no inteiStício do primeiro para o segon
mente, já há uma looga esteira de decisões tomadas pelo Plenário do turno. No que diz respeito ao primeiro turno. ele não fala em 
idênticas a essa. Portanto, a argumentação do Seuador Ademii:: An- mínimo. Fala que são cinco sessões ordinárias. E ele quis est.abele
drade não procede, mesmo porque o requerimento cumpriu todas cer um mínimo exatamente ~ neste caso - do primeiro para o 
as exigências regimentais. --- segundo tnmo -. nã,o ser possível a redução do interstício. Por isso 

E há um detalhe mnito importante que quero destacar: já Ci legislador estabeleceu o que seria o mínimo. nessa situação, ao 
votamos aqui até pareceres que foxam emitidos de forma oraL En- contrãrio do que acontece-no interstício para o primeiro tumo. 
tão, Sr. Presidente. não vejo, de maneira nenhuma, qualquer trin- lb o que tinha a di2m', Sr. Presidente. 
carneD!o do dispositivo regimental; não aoode, de maneiia nenhu- O SR. ROBERTO REQUIÃO -Sr. Presidente, peço a pa-
ma, a ponderação do Senador Ademir An<11-a4 e os Senadores lavra, para questão de ordem. 
que assinaram o requerimeDlo, em número de 15, se não me enga- O SR. PRESIDENTE (!osé Sarney)- Com a palavra o Se-
no, estão apenas dando seguimento a uma prática já int.CiraiÍl.ente nadar Roberto Requião. 
CODS01idada dentro desta Casa. 

O SR. JOSAPHA T MARlNHO - Sr. Presidenle, peço a 
palavra, pam uma questio de Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
ao Senador Josa!'bat Marinho, sobre matéria correlata. 

O SR. JOSAPHA T MARlNHO (PFL.BA. Paia uma 
questão de ordem. Sem revisão do orada.)- Sr. PresideÍltO, Sn e 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para queslão 
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Se
nadores. houve uma ligeira CODfusão na intervenção do ilustre Lí
derdoPSDB. 

O art. 357 do Regimento Interno estabelece: 
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"Art. 357. Cinco dias após a publicação do parecer 
no Diário do CoDg1'<950 Nadoual e sua distribuição em 
avulsas, a matéria podeiá ser incluída em Otdem do Dia." 

Com a convocação da sessão extraordUlária, faço o apelo de 
público~ tanto a v. Exa quanto aos lideres., a todos os s~. 
porque o que desejamos é que o Senado decida sobre essas emen~ 
das. sobre as refonnas econômicas. com muita. resporisabilidade. 

Poderá! Cmco dias é o prazo mínimo. Podemos dilatá-lo. Acredito que o Governo está muito à vontade para a votação, por
Não existe, Sr. Presidente, jurisprudência cootra o Regimento ln- que tem dito, pelos jornais, que tem a maioria no Senado. Wao 
temo e contra a letia da Lei. Não é possível que se invoqu~ pre- vejo por que correr, se tudo pcxle ser feito no tempo adequado, 
cedentes para modificar o entendimento na Mesa. _ tempo que nos permita fazer uma reflexão a respeito. 

Seria pruden"' e recomendável que a Mesa não admitisse Esse é o apelo que faço, Sr. Presiden,.., além de reforçar as 
esse zequerimento, sob pena de eslar col<Xando as decisões do Se- questões de ordem feitas anteriormente. 
nado sob o exame do Judiciário; e o Judiciário, sem a menor som- O SR. ROBERTO FRE1RE- Sr. Presidente, peço a ,Pala-
bra de dúvida, irá examinar a nulidade a.bsohlta que gravará as de- vm pela ordem. 
cisões tomadas com a supressão desses pGIZOS. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavn 

O SR. EDUARDO SUPUCY -Sr. Presidente, peço a pa. , ao seDidor Roberto Freire. 
lavra para questão de ordem. , O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela ttdem. Sem 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra, revisão do orador.)- Sr. Presidente. St"s e Srs. Senadores, desejo 
para quest!o de ordem. ao nobre Senador Eduardo Suplicy ó previamente dizer que não me move - e não creio que seja este o 

. O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP.Pai;t questão deor- pensamenlo de quem aqui está se'prommciando- nenhum sentidO 
dom. Sem revisão do orac'kr.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. SeDado- obstrucionista. O que me preocupa é o atropelamento nogimental, e 
res, a minha questilo de ordem baseia-se no art. 14, do Regimmto me preocupa porque a Presidéncia de V. Ex• "'m primado porres
Intemo, que dispõe sobre o andameniO dos trabalhos. Além dos ar- peitar o Regimento, inclusive uaquilo que, por liberalidade, se 
gumentos já citados pelos Senadores Ademir Andrade, Josaphat pode desrespeitar, que é o ~ que os oradores têm na tribuna, 
MariDho e Rpberto R.equião. quero apresentar cutros ao fazer um moitas vezes até em prejlízo do debate. Mas o Regi.mento vem 
apelo não apenas ao Presiden"' José Samey, mas aos próprios U- sendo cumprido sistematicamente por essa Presidéncia. Por que, 
deres do Govemo, do PSDB. uma maioria, que deve se expressar no_ conteú.do, quer atropelar o 

O que a Nação espera do Senado Federal é que ele tenha RegimeniO? Que ganho político - o Govemo com esse açoda
responsabilidade e ~ suficientes para apreciar não somenle a mento? Quem ganha com isso? Ganham os Senadores pelo fato de 
matéria :relativa aos setViços públicos de gás, mas também todas terem recesso no mês de j.dho? Ganha o País vendo o Senado ape
aquelas da refonna econômica que o Govemo está enviando ao ... nas referendar, sem :mspeitar o Regimento? E· n6s aprendemos 
Congresso NacionaL que, quando se traia de matéria que tem lramitação especial, não 

Se a Câmara dos Deputados respeitou todos os prazos. para se aplicam as normas gerais do RegimeniO; elas se aplicam quan
que ali fossem :real:izã.doS os debates necessários sobre esses te- do houver lacuna ou omissão. E no ~ prese~e não existe, até 
mas, por que razão o Senado Fedexal, onde há pessoas com ex- poxque matéria constitucional exige os int.erstícios entre primeiro e 
traord.in3ria experlêticia, com vivência no campo de todas as maté- segundo tumos; da mesma fOima, exige, pata ser incluída em Dr
rias que estamos por analisar- havendo, inclusive, a sugestilo, por dom do Dia, determinado penodo de distn"buição de avulsos, de 
parte de Senadores, de que também no Senado Federal, como conhecimento, atê para que se possa apresentar emendas. O Regi
aconteceu na Câmara dos Depltados, seria impottant.e que se ou- mento é claro, não cabe outxa interpretação. Não é uma proposição 
visse a palavra de Ministros da área ou de grandes espeCiapstas no ordinária: é uma emenda oonstitucional- tratamento diferenciado 
assuniO -,por que razio o Senado Federal iria se IO!her, se limitar, e especial. Por que não aguardam:tos e CUIDptiimos esse prazo~ 
procoran.do votaressás mar&ias em um prazo mínimo. emumpr.l· Isso não é obstrução. Mesmo que esta Casa queira referendar, com 
zo até menor do que o ptevisto no Regimento? o voto da maioria- e esta tem que ser respeitada no conteúdo e na 

Se o problema é o de avançarmos alguns dias no recesso do substância - que se faça. ~pelo menos, o fundamental: cumprir o 
mês de jDD:J.o, se a questão é entr.mnos pelo mês de agosto, acredi- Regimento, como V. Ex.a vem fazendo. Evidentemente, no mo
to que todos aqui estamos ~s: a tm.balhaz, Sr. Presidente. En- mento, muito mais importante do que cumprirmos os 50 minutos 
tão, por que tanto afogadilbo? E possível que a JRSsa venha inclu- de uma tn"buna é a tramitação e o respeito. E é isso que solicitamos 
sive a pre}lc!icar a decisão que se quer !Omar com <XlllSciência, ao Plenário do Senado. Mui lO obrigado.-
C'OIIl debate suficien"'. A SRA. JÚNIA MARJSE -Sr. Presiden,.., peço a palavra 

Não há, Sr. Presidente, xazão, no meu entender, para tanta pela ordem. 
pressa. Aqui faço uni -apelO aos Líderes dos Partidos de sustenla
ção ao Govemo, dos Partidos mais piÓximos ao Govemo, como os 
Senadores Elcio Alvares, Sérgio Machado. Hugo Napoleão; aó Se
nador Esperidião Amin, Uderdo PPR, que agora se j:Jnta, pela pa
lavra de algumas de suas principais lideranças naciooais, no apoio 
ao Govemo, no sentido de aqui fazeiJD.os a reflexão neGeSSá:ria.; e o 
Llder do PMDB, Senador Jader Barbalho, que tem designado os 
relatmes das principais matérias, em consonância com o Palácio 
do Plaualto. Espero que IOdos dêem aos Senadores "'mpo suficien
te para que possamos refletir sobte a matéria. 

Presi~ José Samey, há cerca de 50 minutos, "'lefonei a 
V. &•para comunicara decisão doPSB. do PD!~doPPS edoPf 
de D:J.e fazermos uma visita. justameme para solicJ.tar que apelasse 
a todas as Lideranças nesta Casa no sentido de dmmos eSse" tempo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Nobre Senadora, o 
Senador PedroSimonhavia pedido a palavra antes de V. Ex•. 

Com a palavra o nobre Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, inde

pendentemente de RegimeJJt.o, V. Ex• e esta Casa sabem que esta
mos vivendo um momento muito impJi1an.te, e -ã respoiisabilidade 
é coletiva do Senado. 

No passado, aprovamos um requerimenkf igual a esse. 
Como Llder do Governo, assinei. juntamen"' com vários Uderes, 
aquele requerimento sobre a validade do IPMF. Ali se tratava de 
matéria com prazO de duração específico- dois anos. 9 Governo 
tinha urgência. pois precisava colocar a matéria em vigência. na
quela data. Ali. entretanto. era algo temporirio; não estava em debale 
a mudança da Constituição, nem o que~ com este País. 
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Hoje, Sr. Presidente, estamos discutindo a nova sociedade 
brasileira, o tamaDho do Estado, o que será o Estado em termos de 
gás, de petróleo, de estatais, de privatização, de V ale do Rio Doce. 
E a Nação está acompaDhando essa discussão. 

A Câmara fez esse debate com a maior tranqüilidade. Hou-· 
ve votos contrários, mas a imensa maioria votou a fãVor. A Câma
ra lavrou um grande tento. O Congresso, via Câmara, mereceu o 
respeito unânime - perdoe-me a sinceridade, Sr. Presidente - e 
agora vamos viver eSse- gran<le.momento no Senado. 

coo bem esSa questão. Certamente. os Líderes do Governo sabem 
que há precedente em relação à quebra de interstício para a vota
çãO de ~ Mas existem matérias e matérias~ Sr- Presidente, e 
essa não é uma matéria COmDPJ. 

Hoje, na Comissão de Coostituição, Justiça e Cidadania, o 
Senador Esperidião Amin mostrou que a proposta do Governo no 
que se refere à quebm do monopólio das telecomunicações foi lllO

düicada pela Câmara dos Ile]:utados. 
Precisamos de tempo para o exame dessa e de todas as ou

tras matérias. Não estamos mudando apenas um artigo da Consti-
Fui candidato à Presidência do Senado; apresentei uma pia- tuição Federal, da Coostituição cidadã, que 0 Dr. tnysses Guima· 

taforma., concorri com V. Ex a, e V. Ex a ganhou. Mas tenho dito de rães chamou de ConstituiÇão da coragem; estamos mudando todo 
público que V. Ex• está imprimindo um ribno respeilàVCl aos tra- 0 capítulo da Ordem Econélmica. 
balhos do Congresso e do Senado. Agota que estamos vendo, nos Não telllOS nenhum interesse, Sr. Presidente, Srs. Senado
jornais, que o conceito do Senado e do Congresso melhorou pe- res, de fazer 0 piquete da obstrução. Wao é isso. Como Líder do 
rante a opinião pU"blica, a nossa decisão será fub.damental. porque PDT nesta Casa. não nos move esse sentimento, até pcl!qUC temos 
todos sabemos que o Governo vai ganhar no Senado. Eu me consi- a responsabilidade de discutir essas questões com seriedade. de ir 
doro Senador do Govemo e pretendo, em relação a gt1Ulde parte a qualquer canto deste Pals, como•em Minas Gerais, por exemplo, 
das-proposi~. votar com o Govemo. Crejo que não fica bem para dizer que estamos aprofundando a discussão desse tema. 
apressarmos cm matéria como essa. Podem dizer. "Mas isso ac:on- 0 Senado Federal não pode ser apenas a Casa bomologató-
teccu q.l3lldo da votação do JPMF'. Ora. bafava-se de um imposro oca- ria,. nem pode se omitir. 
sicml.. Neste caso. nãa vamos nr.:xer pma valer nas estatais. na disl;riJ:.'ui- Sr. Presidente,. V. Ex• coosttuiu a sua c:meiia politica e chegou 
çãode gás. DO petxóleo, oolllinéó:>, enlim,ootamaroodo Estado. ao ápice como Presidente da ReplbJic;l. Olega agom como Presidente 

Os jamais vão noticiar, em mancllete, que o Senado Federal do Senado e do Congresso Nacional. E necessário que tenhamos aten
pediu para votar mais ligeiro. O que vamos gàxiliar votando mais çãopara de.JerminacJos atas que praticamos :oa vida política. 
ligeiro. pelo amor de Deus? Vamos apenas carimbar o que a Câ- Faço neste momento uma referência às atitudes e ao com
~ dos Deputados deci?i"? No Senado Federal, se a maioria portamento do Presidente <la Câmara dos Ile]:utados. S. Ex• per
quiSer votar, o Governo v31 g3nbar. mitiu que todas as Comissões discutissem essas propostas, respei-

Voto contra esse requerimeoto, por uma questão de cons:."' tou ? _Regimento da Casa. A Câmata dos Dep~tados apovou ~ 
ciência. Quem quiser votar contra- a privatimção que vote. Sei que matenas de acordo co~ a vontade ~ Governo, ~ ? ~ Presi
se trata da minoria, mas eSSa mfu.oria tem que ter o direito de esgo- dente. o Deputado LuiS Eduardo. nao ofereceu resiStencla e nem 
tar todas as oportunidades de defesa de debate., de discussão. de confiscou o direito das Oposições de debaterem as questões. 
esclarecimento; essa minoria tem o direito de ser orientada. Não CertameD1e o Presidente da Câmara coloca-se bem diaDte <Jes... 
devemos atropelar a "análise dessa matéria. em votação corrida, por ses ~ E o Presidente do Congresso ~ não pode tec 
cansa de um pr.tZO de três ou quatro dias. Não fica bem para a postura diferente, por:que tem que preservar a boa JDJagem desta Casa. 
imagem do Senado Federal. Sr. Presidente. Por essa xazão, neste momento, a exemplo do que fiZemos 

na Comissão de ~ição, Justiça e Cidadania, apelamos aos 
Líderes do Governo pam que permitam esse diálogo. Não nos va
mos ater aos precedentes dO passado, como disse o ptÕprio Sena
dor Pedro Simon; vamos, isto sim, discutir com tesponsabilidade à 
queslão da distribuição do gás. o conceito de empresa naciooal. 
vamos discutir a questão das- telecomunicações e a questão do pe
tróleo. Vam.os, Sr. PresideDle, mosllar à opinião ]ilôlica e à Nação que, 
nesta Casa. não há mais a figura do Seoadorbiõoico. Temos-repilo
a responsabilidade de examinar as q.~estões de interesse naciooaL 

V amos votar matéria que marcará época. História. No futu
ro será lembrada - queira Deus que dê bldo certo - a sessão que 
estamos vivenQQ, Talvez,. nos m~s 40 anos de vjpa política. eu 
não teDha vividõ momentOS tão i.Inpmmtés qUinto esse de votar 
matéria de tão grande responsabilidade em termos de futuro. Pre· 
cisamos de tranqíiilidade para votar esse tema.. . 

Sou contia qualquer postergação. Se houver, por parte de 
qualquer Senado<, a idéia de querer passar o tempo. boicotar, prepdi
car, serei cootia. No enta.Dlo, acho que devería.mos. votar dentro dos 
prazos nom:Jais. O Govemd vai g:mhar, pois tenl maíoriã;-mas vamos 
respeitar os prazos, para que não se diga que, usando de maioria, 
esmagamos o direito que a minoria tem de expor as suas idéias. 

Esse é o apelo que faço a V. Ex• com todo o carinho e' res
peito; um apelo que parte de alguém qtlC até não teria autoridade, 
porque V. Ex• poderia dizer. ''Mas, Senador Pedro Simon, tenho 
em mios requerimento mediante o qual v .. Ex•, como Líder do <Jo. 
vemo. pediu UQlêocia pata votar o IPMF". E verdade, mas- repito -
tratava-se de um i.m:posto que teria validade por apenas dois anos, en
quanto agom estamos decidindo o futuro deste PaiS. Muito obti9.ado. 

A SRA. .JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra, 
pela ordem. à nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela ordem. Sem re
visão da orndora.)- Sr. Presidente, o Senador Pedro Súnõn colo-. 

Não queremos - a Liderança do PDT não fará nenhum ges
to neste sentido - obstruir o exame da proposição~ queremos ter a 
Oportunidade da discussão, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Antes de dar a pala
vra aos Srs. Senadores, quero dizer ao Plenário que o Presidente 
não tem poderes pata negar tramitação a uma proposição formali
~ nos termos regimentais. Seria uma arbitrariedade de minha 
parte se o fiZesse. 

O debate aqui no plenário deixou claro que a Casa deseja 
que este requerimento seja reexaminado pelos Srs. Uderes que o 
SJibscreveram. ~ maneita que eles aceitem oti não os pedidos fei
tos no sentido de sua retirada. 

O iequerimento apresentado à Mesa está baseado no Regi
mento. Além disso, há precedentes na Casa. inclusive na votação 
da Emenda Coostitucional do Sistema Tributário, quando pediu a 
palavra o nobre Senador Josaphat Marinho para levantar a mesma 
questão de .ordem. O requerimento foi &~bmetido ao Plenário, 
competindo a ele e não ao Presidente decidir. O Presidente não 
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tem autoridade regimental para negar a nenhum Senador· a ne
nhum Lider tramitação a uma matéria proposta nõs termos do Re
gimento. Tem eSsa attibuição o Plenário. 

Assim, creio que foi bem colocado pelos diversos oradores 
o apelo feito aos Líderes para que se pronunciem sobre o assunto. 
Apelo a qoe se junta a Presidência, porque verifia que se trata de 
um sentimento do Plenário. 

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente. peço a palavra 
ccmoL!der. 

grandeza de propósito do Govemo Fernando Henrique Carooso. 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobic a me.a, re
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exeiCício, Sena-
dor Luiz Alberto de Oliveiia. . 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N°903-A,DE 1995 

Senhor Presidente: O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra 
ao nobtc Semdor Elcio Alvares, como Líder. Nos termos do art. 256, do Regimento Interno, requeiro a 

O SR. ELCIO ALVARES (Pf'L.ES. Como Lider. Prmun· retirada do Requerimemo n•·903, de 1995. 
cia o seguinte <llsamo. Sem revisão do orndór.) - Sr. Presidente, Sala das Sessões, 13 de juDho de 1995.- :tk:io Álvares. 
Sn e Srs. Senadores. teDho, nesta Casa, uina longa história ~ 0 SR. PRESIDENTE (José Samey) _Quero esc1areoer ao 
quatro anos e alguns dias. Quando aqui chegue~ advogado, vindél Plenário a tmmitação das matérias de ordoin coostitucíonaL 
das OOIIl3lC'lS do Espírito Santo, Dão perdi de vista, sequer um mi· 
nu to, o cumprimento da lei e o primado do Direito. O requerimeuto encamiuhado. à Mesa pedia a dispensa de 

Opte~ por livre escolha, por ser membro da Comissão de inlelstÍcio para a antecipação do inicio da disoussão da ,matéria. E 
Coristimição, Justiça e C:tdadania. E, ao longo do 'tempo, Dão me quero, fmaimente, ressaltar a regimontalidade do requerim~nto dos 
:recordo de ter faltado a esse juramento íntimo um-instante sequer. Srs. Líderes. dizendo que S.Ex-s tinham competência para apre
Mais do que Parlamentar. o advogado; mais do que o político, o seo.tá.-lo, repito. 
homem consciente e de bom senso. Portanto. congra.b.Ilo-me com os Srs. Líderes. porque a deci-

Hoje, nesta Caia, o Governo tem um excelente momento são de S. Ex" representa uma demonsii3ção polltica de que o Se
para démonstiar a toda a Nação brasileira que as suas proposras de nado trabalha cumprindo o seu dever e dentro do espírito da uni
emendas são calcadas na certeza de serem as melhores para os as- dade que deve presidir esta Casa. 
pcctos econômicos e sociais do País. Finalmente, eu desejaria cumprir o Regimento, deferindo~ 

Falei. há pouco, na Comissão de Constihliç\Jo, Justiça e Qda- na forma do art. 256~ a retirada dO requerimento. 
dauia, quaodo o Senador Ademir Andiade _.,., um requeri· O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Sr. Presidenle, peço a pa· 
menta. O Ministro Sézgio Moua comparecerá a esta Casa paxa dar as • lavm pela ordem. 
explicações .......,sári•s a respeito da emenda das teleo:mnmicações ' O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - Concedo a palavm, 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, permanenlemoil· pela ordem, ao l10bre Senador Lúcio Alcânlan. 
teemdiálogocomasflglli3SmaioresdestaCasa,comtodososSe- O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela ordem. 
nadares, tem. dito que respeita o recesso; respeita a vontade desta Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,. na verdade, quero apenas 
Casa e. acima de tudo. quer proclamar- e aí é uma verdade indcs- secundar as palavras de V. Ex•. O que se viu aqui foi uma atilude 
mentível- que vivemos DUm clima de absoluta tr.mqüilidade- do Líder do Governo, Senador Elcio Alvares, dos Senadores que 
graças a Deus-. na iminência de um novo recesso. lideram Partidos que apóiam o Governo, a começar pelo meu U~ 

Sr. Presidente, assim sendo, é importante COllt.inll3JJ:llOS esse der, Senador Sérgio Machado, uma alÍttlde que s6.eJ)gi311doco esta 
primado do Direito. Em ne.Dhum momento o.~ento_ aSsina- Casa e o País. Aqui não hou.ve ven_cidos oo venc:eda:es. 
do pelos Líderes trincou o dispositivo regimenral. E um "requeri- Sr. Presidente, como Senador pelo PSDB, que ap6ia o Go-_ 
meoto muito ~no, ~ ]!ouvesse vo~ poJ.ítica. e_ desejo de vemo e as refOimaS que estão em tramitação nesta Casa. quero di
fazer com que Sl.l.l"glSSe a unagem de rolo compressor. Mas o Go- zer que hoje o Senado da República saiu engrandecido. Essas re
vemo, neste Plenário, quer reiterar. em uníssono com todos os U- formas serão debatidas e varadas de acordo com os preceitos regi
deres de Partidos que apóiam o Governo, que o nosso desejo é o mentais. Selá uma ampla discussão, que assegUre u~_ deliberação 
do debate amplo. que Consulte os superiores interesses da Nação. 

Assim. Sr. Presidente, cultivando toda uma trajet6ria de 
vida aqui dentro desta Casa., homenageando .a vontade dos meus 
colegas Lideres, que respeito acima de tudo, venho declarar, em 
meu n~ e certamente contando com a aquiescência de todos os 
outros Líderes, que reti.ramos o requerimento. na certeza de que 
vai gaohar o Senado Federal (Palmas). V amos entrar no recesso 
trabalhando, como já o flzemos em outms oportunidades. Tenho 
quatro anos de Senado, não tive um dia de descanso. O que repre
sentará para mim mais um ou dois meses. ou a vida inteira? Con
forme disse. quero levar dentro de mim a certeza de que,. neste 
momento histórico. este Senado ajudou a construir um novo pais. 

Portanto, em homenagem a todos os colegas. na convicção 
de que estamos erigindo, aqui, o melhor debate em favor do País. 
com muita dignidade, convicção e consciência. declaro, Sr. Presi
dente. ausente a minha assinatura do requerimento, e tenho a ~
teza. de que todos os Líderes me acompanharão, porque, acima de 
tudo, queremos a votação das emendas em favor do País: não 
emendas que sejam votadas à SOJielfa: mas emendas que. sejam v o
~ escancaradamente, para que o JXIVO brasileiro compreenda a 

Portanto. congratulo-me com o Senador Elcio Alvares e 
com todos os Líderes que subscreveram esse requerimento. O Lí
der do Governo tomou uma atitude política da maior impottânçia, 
mostl:alldo que o Senado Federal é uma Casa que está à aiblm do 
País e do momento em que esta.mos vivendo. 

Devo, aliás, dizer que, dias atrns, o Senador Sérgio Macha· 
do, prcvew::lo isso, admitia que os ncssos trabalhos entrassem no 
período dedicado ao recesso parlamentar. Que seja assim, pois to
dos queremos~ o nosso dever e a nossa alta teSpJ!lSS.bilida
de de Senadom;, a f= de que o País possa lucrar com a decisão 
que este Senado bavení de tomar sobell!IIalliOilte. 

Exa o que eu tinha a dizer, Sr. Presidouté. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, re

querimento que set:á.lido pelo Sr. 1° Seaetário em exetcicio, Sena
dor Luiz Alberto de OliveiJ:a. 

É lido seguinte: 
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REQUERIMENTO N" 904, DE 1995 

Sellhor Presidente, 
Requ""'mos urgência, nos u.mos do art. 336, alínea b, do 

Regimento Intemo, para o Oficio ''S" n' 34, de 1995, do Senhor 
Presidente do Banco Cenlr.!l do Brasil, encaminhando ao Senado 
Federal solicitaÇão da Pn:feitma Municipal de São Paulo, para que 
possa emitir Leti>s Fmanceims, cujos re<:UISOS serão destinados ao 
giro da Dívida Mobiliária do :Município, vencível no 1:J semestre 
del995. - ~ . . ···~ -~ 

Saladas Sessões, 13 de junho de 1995.-JaderBarbalho
Edison Lobão -Geraldo Melo. 

OSR.l'RESIIlENlEÇfoséSomey)-Emvctaçiiooreq-o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei:ram pemaanecer sen

tados.(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria será- incluída na Ordem 

do Dia da segunda sessão ordinária subsequente. 
O SR. PRESIDEN1E (José Somey)- CqmnúcO ao Plenário 

cpe a sessão do CcrngxPsso Naciooal ficou tcmsferida pom as !8b30mio. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Petgllll!o aos Sts. 
Senadores se a!suém alnda deseja fazer uso da palma. (Pausa.) 

Nada mais havendo a b:atar? a Presidência vai encenar os 
lr.lbalbos. 

-Está encemada a sessão. 

_(Levanta-se a sessão às 13h20min.} 

Ata da 89a Sessão, em 13 de junho de 1995 
e Sessão Legislativa Ordinária. da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Luiz Alberto de Oliveira, Nabor Júnior e Valmir Campelo 

ÀS l4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos ~ - Arlindo ~ 

Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima 

1-Rdatório 

Porto- Artur daTávola- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni O projeto de lei sob exame desta Coinissão, da aotoiia do 
VetaS - Bernardo Cabral - Carlos Dezena - Cados Patrocínio -~·nobre Deputado Mendes Thame, pretende alterar a Tedação do art. 
Carlos Wilson- Casildo Maldauer- CoutiDhoJorge- EofuonLo- 4' da Lei u• 8.197, de 27 de juDho de 1991, para evitar os "inegá
bão- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernaodes - Epi- veis propizos" que a sistemãlica de pagamentos ali regulada acar-
tácio Cafeteira - Espõr:idião Amin - Fernando Bezemo - Flaviano reta para "dezenas de milhares de aposentados". ~ 
Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gil- A matéria foi submetida à apreciação da Comissão de Segu
berto Miranda- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão- Humber- ridade Social e Família da Câmara dos Deputados, onde recebeu 
to Lucena- Iris Rezende- Jader Bal:balho- João França- João parecer favorável, com voto em separado do ilustre Depurado Pe-

Rocl!a- Joel de Hollauda- Jonas Pinhoiro- Josaphat MatiDho- dro Correa. . '~- , dou Comi de · · -
JoséAbreuBianco-JoséAgripino-Josél>)ves-JoséEduardoDu- .R.-Jdo,emsegu-a · ta ssão Constinuçaoe 
!Cl- José Fogaça - José Ignáclo Feneira -José Roberto Anuda _ Justiça e de Redação daquela Casa, a matéria obteve pareoer favo
José Samey _Júlio~- Júnia.Marise-I..amo Campos_ Leo- r:~v_e~ quaoto a?s as~tos pro~s de constitucionali_dade, ju-_ 
mar Quintanilha- Lucídio Portella _Lúcio AkáDi.ara _ Lúdio Coe- ridiCidade, tknica lega;laliva e, no mérito, pela sua aprovaçao na for
lho- Luiz Albérto de Oliveira- Marina Silva- Ma!= Miranda- ma do suboútulivo apresentado pelo nobre Deputado Nelson Tiad. 
Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares- Osmar Dias- . n-Voto 
Pedro Piva - Pedro Sirnro - Ramez Tebet - Renan Calheiros -
Ruberto Freire- Roberto Requião- Rumeto Jucá-R~ Tu ma 
- Ronaldo Omha Lima-Sétgio Machado- Teotonio VIlela Fílbo
ValmirCampelo- Vúsoo Kleím1bing- Walded< ~las. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JÚllÍor)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de, 71 Srs. Senadores.. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sêssão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 o Seaetário em exercício, Senador V ?]mir Campelo, 

procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 
EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N• 392, DE 1995 

Da Comissão de Col~Stiiuição, Justiça e Cidada.
Dia, sobre o Projeto de Lei ~Câmara D0 21, de 1.994 (n° 
L685191, na Casa de origem), que • Altera a r«iJ!ção do 
art.4" do Lei u• 8.197,de27 dejuoho de 199L • 

O presente projeto não merece qualquer reparo quanto a sua 
constittJcionalidade e regimentalidade. Por estar em consonância 
com o sistema jurídico brasileiro, é também. jurídico. 

Relativamente ao mérito, entendemos assistir iaZão ao no
bre relator do substitutivo quando asseverou. in .verbis. 

''E;sa sistemática. se não é peri'eita, dada a demo
ra dos pagamentos, é, ao menos, segam.. Da medida que 
os pagamentos serão controlados pelo Tribunal, evitan
do4e preterições, e pelo Ministério Público." 

Por outro lado, partindo-se de uma análise mais rigorosa. 
verificaó.amos que a inserção·da expressão "em virtude de senten
çajldiciária", no art. 4' da Lei n• 8.!97/91, seria até mesmodespi
cienda uma vez que a Lei enfocada trata expressamente ~ ques
tões afetas às decisões judiciais. corilo se pode DOtar moa:nente da 
leitura de sua ementa. Como tal, os precatórios mencionados no 
art. 4° somente poderiam ser oriundos de sentença judiciária. 

Entretamo, entendemos que quanto mais se explicitar a nor
ma jurldica. melhor para o cidadão. Por essas razões, vislumbra
mos como oportuno o substitutivo apresentado. 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 413 

Diante do exposto, opinamoS pela constitucionalidade e ju- Os requerimentos deixanun de ser votados naquela .oportu-
ridicidade do projeto, redigido com boa técnica legislativa e em nidade por falta de quorum. 
tennos regimentais. No mérito, pela sua aprovação, tendo em vista Em votação o Requerimento n° 894, do Senador Romeu 
o aperfeiçoamento da nOIIDajurldica que o mesmo enseja. Tuma.. 

Sala das Coutissões, 31 de maio de !995.- frií Rezende, Os s,., Seuadores que o aprovam queil:ampemllllleCer seu-
Presidente - Roualdo Cunha Lima, Relator- Roberto Fn:ire - tados. (Pausa.) 
Edison Lobão -José Bianco - Luiz Alberto - Jader Barbalho Aprovado. 
- Romeu Tuma - Ramez Tebet - Ademir Andrade - José Ig- Em votação o Requerimento n• 895, da Senadota Mariuce 
nádo Ferreira - Lúcio AlcâDtara - Roberto Requião - Ber- Pinto. 
nardo Cabral-José Fogaça. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pet:IllalleCer sen-

O SR. PRESIDENTE (Naboc Júnior) - O expediOnte lido - lados. (Pausa.) 
vai ã publicação. Aprovado. _ _ _ _ _ 

O Projeto de J,.ei da Câmm:a n• 21. de !994 (n• 1.685/91, na Em votação o Requerimento n• 8%, do Senador Arlindo 
Casa de origem,. cujo parecer foi lido anteriormente. ficará sobre a Porto. _ 
mesa durante cinco sessões ordinárias,- a fm de receber emendas, Os Srs. Senadores que o aprovam queilam pennanecer sen· 
nos termos do art. 235,ll. "d", do Regimento Interno. lados. (Pausa.) 

. Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. l 0 Secretário em Aprovado. __ 
exercício, Senador V~ Campelo. · Em votação o Requerimento n° 897, do Senador Jefferson 

• Péres. 
E lido o seguinte: Os Srs. Senadores que o·aprovam queiram pemtanecer sen-

OF. N" 67/95 CPIIMINA tados. (Pausa.) . 
Aprovado. 

Senhor Presidente, Em votação o Requerimento n• 898, do Senador Antonio 
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de ln- Carlos Valadan:s. 

quérito, criada através do Requerimento rf 185/95-SF, "destinada Os Srs; Senadon:s que o aprovam queb:am permanecer sen-
a apurar as denúncias veiculadas na imprensa nacional sobre a ati- tados. (Pausa..) 
vidade de mineraçio no Bmsil", C'OIIIlliÚCo a Vossa Excelência que Aprovado. 
essa Comissão deslocou-se até Boa VISta, no Estado de Roraima..· Em votação o Requerimento n• 899, da Senadora Marina 
nos dias 8 e 9 do corrente mês, onde rea.lizamos audiências públi- Silva. 
Cas para cuvir diversos segumentos da população rozaimense. no Os Srs. Senadores que o aprovam queham pennanecer sen-
Pienárlo da Assembléia Legislativa locaL lados. (Pansa.) 

Assim, solicito a Vossa Excelência que sejam abonadas as Aprovado. 
faltas dos Senhores Senadores, Ramez Tebet, Marluce Pinto, José F!CaDl concedidas as Iiceuças solieitadas. 
Biahc:O, Emandes Amorim e Romero Jucá, nos dias acima já men- O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência re-
cionados. - cebeu do Baneo CeuJraJ do BiasiJ o Ofício n• 1.319/95, de OS do 

Na oportunidade, :renovo protestos de elevada e~ e con- carente. encaminhando .dados ref~~-às dívidas dos Govemos 
sideração. · Estaduais, Municipais e do Distrito FedenJ, disponíveis nesse 

Sala das Sessões, 13 de junbo de 1995.- Senador .Ramez banco, tendo por base o més de abril de 1995. (DIVERSOS N" 84, 
Tebet. · OE 1995). 

O SR. PRESIDENTE (Naboc Júnior) - O expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a~ requerimentos que serio lidos pelo Sr. 1°.Se
cretário em exercício, Senador Valnrir Campelo. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUEREMENTON'~,DEl~S 

Senhor Presidente, 
Requeiro, .nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno 

do Senado Federal, seja considerada como licença meu afastamen
to dos tmbalbos desta Casa, os dias 6. e 9 de junbo, por estar au
sente de Brasilia, em comproutisso partidário, na condição de Pre
sidente do PSOB. 

Sala das Sessões, 12 de junbo. -Senador Artur da Távola. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em sessão ante
rior, foram lidos os Requerimentos n's 894 a 899, de 1995, dos 
Senadores Romeu Tuma, Marluce Pinto, Arlindo Porto, Jefferscm 
Péres, Antonio Carlos Valadares, Marina Silva, solicitando, nos 
temros do art. 13, § 1 "• do Regimento Intemo, sejam consideradas 
como licenças autorizadas suas ausêJ:Ícias nos trabalhos. c4 Casa, 
nos~odosmencionado~ 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. para 
conbecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)·- A Presidência co
mn:nica ao Plenário que a Mesa do Senado aprovao, em reunião 
realizada no dia 08 do corrente, os Requerimentos n"s 778, 779, 
780, 781,782,790,792, 803,804, 805,806,825,831, 854e 868, 
de 1995, da Senadora Marina Silva e dos Seuadores Lúcio Alcân
tarn, José Eduardo Outm, Flaviano Melo, Gilberto Miranda. Frei
tas Neto, Emandes :Amorim, Roberto F.eire, Gilvam Borges e Jú
lio Campos, solicitando infonnações aos minis1ros mencionados. 

REQUERIMENTO N" 906, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termcsdoartigo 13, § 1', doReg;z,.,;.to Interno doSe

nado FederaJ, requeiro seja considerada como licença autorizada o 
próximo dia 16 do corrente, quando me ausentarei 'dos trabalhos 
de Casa, a fim de ttatar de assuntos politico-partidários em meu 
Estado. 

Saladas Sessões, 13 dejmhode !995.-Senado<, Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnioc) - Aprovados os re
querimentos, ficam coocedi<Ias as licenças solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnior)- Háorndores inscxi!o<. 
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Concedo a palavra ao oobre Senador Eduaido Suplicy. 
(Pausa.) - . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo cabr.1l. 
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Ptesidente, estou 

aguanlando a fotocópia de um documento pata, então, fazer o meu 
prollllllCÍai!lto. Portanto, peço a V. Ex' que me CODCeda falar da
qui a poo.co. 

o SR. PRESJDEN1E (Nabo< Jónior)- v. Ex' sem atendido. 
Concedo a palavza ao oobre S<Dador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Prommcia o 

seguinte disattso. Sem revisão do orador.)- Sr. P=idente, St's e 
s~. Senadores, prestes a iniciar-se a votação daS eDieildas consti
tucioDais, julgo próprio defmir claramente a minha posição a res
peito dessa matéria. Lamento fazê-Jo no iDstante em que estão au
sentes os meus oompallbeiros de Bancada, pois que as palavtas 
que vou proferir a eles, particulazmente, se dirigem. como m;ria ho
menagem de quem tem divergências no exame do assunto. 

· Sou portidário do Estado jurldica e administfativameme ro
busto, com capacidade para Ültervir na atividadc econõmica e coi
bir os excessos do poder eoonômioo Jrlvado. Conseqüentemente, 
sou favOiável a uma eçonomia regulada. em que a ªvre iniciativa 
se desenvolva respeitando o interesse público e social. Sou, por 
isso mesmo. ·favorável à entrada do capital estiangeiro no Pais. 
desde que seja reprodutivo e não especulativo. Portanto, adoto fór
mulas legais capazes de desenvolver a vigilância devida em defesa 
da economia nacional e das empresas brasileiras. 

Por dever de clareza e por ser a matéria constitu
cional. em princípio; p:oblerna de consciência, faço esta 
declaração no momento em que o Partido inicia o exame 
de idéias sobre refOilllll da Constituição e me distinguiu 
com a presidência de uma das subcoiDissõe& criadas.11 

Na linha de declaiação dessa natureza, discuti os problemas 
que fonun presellles à revisão coostitucional, com a compreensão 
do Partido da Frente Liberal 

No fim de ano de 1994, ao receber documento ooordenado 
pelo Deputado Gustavo Kr.mse, a respeito de propostas que foram 
encaminhadas ao Poder Executivo, ootuc orientação geral do Par
tido, dirigi-lhe o seguinte fax: 

''Realço a importância e a oportunidade da inicia
tiva de PFL ao elaborar documento sobre a "'forma de 
Estado, como contribuição ao exame do assunto. Tendo 
recebido o texto no-dia :iS de novembro último. e diante 
de encargos anteriormente assumidos do Senado e em 
Salvador, lamento quç. não me seja possível oferecer co
labon.ção sistematizada aos temas tratados. no pi3Z0 ft.. 
xado até 2 do COireD.te. __ . . . . 

--- -----·AssinL.orleutado,__.u:umifestei esse ooiltO"de vista ao Partido 
da Frente Liberal. desde que se reuniu ~ lnt.ar da revisão caos-- .. 
tituciODlll. -

Em face da leitura. feita. renovo os termos da de
claração que apresentei ao Presidente do Partido quando 
se init:ia.Iam ós estudos a respeito da Revisão Constitu
cional Os esclarecimentos e ressalvas nela consignados 
valem também., em princípio, no que ccnCeme à :reforma 
censtitlli:iooai. .. Antecipo • satisfação de ooompallbar.o 
Partido em pontos da exposição mencionada, ressalvan
do os problemas de cousciência e de oonteúdc doutrinário." Naquela oportunidade, iniciada a discussão sobre a revisão, 

encamiDhei ao Presidente Jorge Bomhat:lsen a seguinte nota: 

'Tenho pensamento declarado, e pa: várias vezes 
tepetido, sobre a reforma da ablal Constituição. Entende 
conveniente complementá-la e dar-lhe inteipreta.ção in
teligeme na prática. antes de alterações sem o JXOSI!gio 
da experiência. Na medida em que, editadas e aplicadas 
as leis complementaies e ampliado o processo de inter
pretação. se rev.elarem impropriedades, inadequações, 
excessos ou omiSSões do texto coostiiuCiOnal Dão supú
veis por exegesey então, cuidar--se-á dar modificações 
aconselháveis. Assini se consolidará a idéia das emendas 
necessárias. sem prej.lízo da ~tabilidade do sis~ma 
coustitucional. 

Tal orientação não impede a. iniciativa de emen· 
das que se tenham manifestado já imprescindíveis, como 
a prop6sito do sistema tributário, oU para assegurar au
têntica refOIDllllação do quadro partidário. ' 

No conjmlo de snas cláusulas, porém. a Consti
tuição, embora Dão seja perfeita. encerra institutos, prin
cípios e :regras que, aplicados com fnmeza e visão. po
dem concorrer para solução dcs problemas do Pais. 

Não há incompanbilidade entre essa diretriz e a 
revisão prevista no Ato das Disposições Transitórias da 
Constituição, até porque o plebiscito manteve o sislema 
presidenciaL E se afigura inadmissível que tenha sidc 
fmalidade das Disposições Trai!Sit6rlas autorizar a revi
são geral da Constituição por votação reduzida e em re· 
gime unicameral. conforme nelas previsto, contraria
mente às :regras pennanentes, que exigem quorum de 
três quintos em cada Casa' de Congresso Nacional. em 
dois tumos. . • 

Manifestei, assim, nos dois documentos, esse pensamento, 
sem desconhecer ou desprezar o que consigDado está no manifesto 
e no~ do Partido da. Frente Liberal 

Vê-se que no manifesto com que foi lançado o Partido. em 
discordância com o regime militar decadente, se inscreveu que se 
criava um 11Partido plural., democrático e aberto." 

Já por aí entendia que podia manifestar divetgências de ca
minho, sem afronta ao conieúdo ]>ásioo dp Propma do Partido. 
Mas, em verdade, o Programa do Partido me abria, como abre; 
oportniiiclade às deciaiações on diretrizes que tenho adotadc. As
sim. nele se inscreve. além das linhas gerais de um partido demo
cditico e preocupado em defender os direitol( humanos, que está 
orientado no sentido de ''reclamar uma ampla e justa distribuição 
da renda e da riqueu e um crescimento equilibrado das regiões, 
objetivando a eqnanjrnjdade no processo de desenvolvimento." 

Nem só, porém. isto declara o Propma do Partido. Passos 
adiante se estabelece que lhe é pr6prio "admitir, a ingerência do 
Estado na economia, nos limites da le4 com a fmalidade de pro
mover o desenvolvimento, :regular as relações sociais. condiciooar 
o uso da propriedade ao seu papel social e evitar a exploração pm
dat6ria dos n:cursos naturais, sem que, contudo, em nenhuma hi
pótese. resulte em constrangimentos espúrios ao livre mm::ado ou 
no cerceai:Dento das liberdades dos cidadãos." 

Dentro dessas diretrizes gems tenho defendido pootos de 
vista, no Congresso, desde 1991. N"ac tenho h'!ie, portanto, dil:etti
zes ci:rcuostanciais, nem vinculadas ao ~mento de outros 
partidos. Se o meu pensamento coincide com o de figU1'3S de ou
tros partidos ou mesmo com o pensamento de diferentes partidos. 
é uma conciliação que se verifJ.Ca no plano das idéias. Não voto 
nem deciOO senão de acordo com a miDha consciência, sem que 
esteja vinculado a compromissos que não sejam os do Partido da 
Frente Ubetal. 
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As minhas divergências, portanto, se assim podem ser con
sideradas as diretrizes que defendo, são de interpretação_ e de com
preensão de normas con.stitucicnais e de_ providências políticas e 
administrativas. Sempre, porém. atento ao que o progtama e o ma
nifesto do Partido claramente estipulam, como ainda agora acabo 
de assimlar. 

Por outro lado, se circuostançiaJmente há divergências de 
atitude, Dão me criam constrangim.ento, e acredito também que 
coostnmgünento não criam ao meu Partido. As linhas progmmáti
cas me pennitem essa orientação, petfeitamente conciliável com a 
h Deidade de ação num partido phnal, democr.ltico e aberto. 

Ainda cumpre assinalar que. se nessas eventuais divergên.. 
cias a maioria do Partido opina em posiçio cootr.hia. à minha, nem 
por isso estamos substancialmente em camiohos diferentes. ~ao 

O Sr. Pedro Simon -V. Ex• é um desses nomes que. neste 
País, ficam acima das divergSncias, acima das ocasiões, acima dos 
proprios partidos. V. Ex• t&n uma longa vida e uma longa trajetó
tia. V. Ex' diveigiu, alterou, saiu de um partido, entrou noutro, 
mas o que V.Ex.•dizéalgo muito importante: V. Ex• é fiel às suas 
idéias e aos pensamentos que defende.. V. Ex .. diz ... e é i:eal- que o 
mundo se altera. que o mundo se mc:xlliica.. Falamos agora que 
caiu o Muro de Berlim, que o comunismo praticamente implodiu. 
que o Leste Europeu desap.uueu, mas idéias são idéiaS. Wao po
demos ser fanatizados por idéias; podemos divergir. altetar, avan
çar, progredir. Quando se diz, por exemPlo, que o mundo vive 
hoje um momento diferente, é verdade. Quando dizemos que o 
mundo é uma espécie de aldeia global, isso também é vexdade. 
Mas isso não impede que tenhamos idéias, pensaUWJtos e princí
pios e, As vezes, os defendamos. Estamos vivendo uma época. sem 
doutrina, sem pensamento. sem conteúdo partidário. É dificil fazer 
a diferença entre o que seja o PMPB, o PSDB, o PL e o PDT; en· 

há putido democrático que ofereça solidariedade incondicional a 
Governo. Toda solidariedade de um partido democr.ltico é condi· 
cioJ;1ada a defmninadas f~ de ~. COI!lJl'tti.veis com o pro-
gmma do partido e coma posição~ que a vida pública impõe. Ire o que é esquexda. o que é centro e o que é direita; entre o que é 

Assim, Sr. Presidente, é que deixo perfeitamenre clara a po-- católico e o que não é. Hoje as coisas são tão anárquicas que fica 
sição que tenho adotado, do pleno conhecimento dos meus campa- difícil distinguir uma pessoa ~ de uma wlgar. uma pessoa 
nhciros de Partido. Não tenho, por isso mesmo, propriameme ex- respeitável de uma ixresp:msável Vivemos uma época de adapta
plicações a dar, mas testennmho de llJll"I'ÇO a deferir aos meus ção. V· Ex• permanece semp:e o mesmo nos seus pensamentos, 
companheiros, que me têm distinguido até aqui com a sua com- nas suas idéias, Ita sua fliosofxa.. na 5U3: seriedade. Creio que o :P'O
preensão e a sua conlialidade. nunciamento que estamos assistindo aqui no Senado é o primeiro 

FJ.Cam esses-~ como definidores dos votos nesse sentido, em termos de Congresso. Câmara cu Senado. V. 
que virei a dar nas sucessivas emeu.das que fórem SUbmetidas ao Ex• não precisava fazê-lo, não tinha por que fazê-lo. Seus amigos. 
nosso conhecimento. Assim as votarei. aprovan,do umas. rea1san- seus companheiros. seus aliados - u_m que ~muito. Antonio 
do outras, distinguindo-as por ·süa importância em relação ao intlh... Carlos Magalhães. respeita--o- to:los n6s o .respeitamos. V. Ex• dá 
resse público e sociaL N""ao p:eciso, aqui. enunciar como especifi· esta explicação pela sua coosciência. Fala à Casa, ao Senado. ao 
cadamente vo!Jm:i. Brasil, porque este é seu estilo. Seria 6timo se todOs aprendêsse-

DeDlro da linha geill1 do meu pensamento. já o Partido sabe 
que há emendas que'vcto e há emendas que rejeito, buscando sem
pte, na medida que o comportamento ético peiiDitir, deixar claro 
que não sou oposição ao Govemo do Pxcsidente Femando Henri
que Catdoso. Membro de um Partido que o apóia e nele tendo vo
tado, asseJ!UW"Ihe a solidariedade em tudo o que não'for funda· 
mentalmente discordan.te de diretrizes e idéias 4ue venho Sustenta
do ao longo do U:mpó. S.,pte que houver de !Uvetgir. o meu Par· 
tido o saberá claramente: será sempre a minha manifestação o re
sultado de conVicções longamente DDtridas. 

N""ao receio esclarecer que sou homem de convicções ideo
lógicas. Há muito hoje quem se amceie de falar em ideologia. 
Não me .ureceio, até poiqUe entendo que é uma inverdade negar 
que se pn:x:ede ou se vota sem obediência à ideologia. Toda vez 
que sustelllamosumpootode vista com relação a problemas pulí
ti~ económicos e questões gerais do Esta~ estamos., em ~
dade, nos defillindo por uma posição ideelógka. Preciso é não 
coolimdí-la com a ideologia revolucionária de outros tempos. Mas 
não há como n:cusar a idéia exata de que todo pensamento politico 
é, em sua essência. um pensamento ideológico. 

Neste sentido é que me oriento, assim é que votarei, f1C3.D
do. já agora, perfeitamente esclarecido qual é o meu ponto de vista 
e qual tem sido. a meu respeito. a Iillha de comps:eensão do meu 
Partido. 

O Sr. Pedro Simon- Pemllte-me V. Ei'umap.irtC. Senadotl' 
O SR. JOJ>APHA T MARINHO -Pois não. · 
O Sr. Pdifo Simon - Senada Josaphat MariDho, sabe V. 

Ex' do carinho. do apreço, da admiração e do =peito que tenho 
por sua pessoa. . 

O SR.J~T MARINHO-E eu lhe sou múitõ grato. 

mos a conviver com as nossas idéias. com nossos pensamentos, 
com nossos ~ com nossos acertos. com. a nossa maneira de 
ser. O Brasil senf um gr.mde País e atiavessa.rá infortúnios. equí
vocos. não apenas quando o real for mais- forte do que o dólar oo 
quando a nossa economia, aberta ou não, explodir em desenvolvi
mento. mas quando a nqssa gente tivei o significado das verdadei
ras idéias e da verdadeira ~ira de ser. v. Ex·. repito. não tinha 
por que fazer o pronunciamento que está fazendo. N'mguém lhe 
cobrnva. ninguém lhe está cobrando, a não ser a sua consciência: 
Divergências, é natural que as tenhamos. V. Ex• foi mais feliz do 
que eu, porque votou no candidato do seu Partido pa13. Presidente 
da República. Essa felicidade eu Dão tive. E "tive que ir à tnõuna 
explicar- em primeiro lugar. porque não iria esconder o meu voto 
- que, para .mi.r:n. em primeiro lugar estão as questões da minha 
consciência, e a .m.in.ba consciência está acima do meu Partido. Se 
a minha consciência me diz que não posso votar por questões de 
princípios, eu a sigo. Wao é por questões de divergências. Partidos 
existem para serem respeitados. Os resultados das convençõe_s tem 
que ser acatados. Por isso não fui à convenção. Alguns falavam 
que eu devia até me apresentar como candidato cu apoiar uma 
candidatura. Eu não fui à convenção, porque. se fosse aprovada -
como foi -·a candidatnra que eu acreditava que sairia vitoriosa,. eu 
não acataria o resultado; se não acataria o resuitado, não teria por 
que comparecer à convenção. E não compareci nem à convenção. 
nem às prévias, nem a nada nesse sentido. Pois beDL Não pude 
ftpoiar o candidato do meu Partido, _porqu~ minha coosci.ência me 
dizia que não seria bom para o meu País. As v~s. siblações dra
máticas e dolorosas se nos apresentam. Mas se Deus nos deu a li
berdade de pensar, refletir e agir, se temos cérebro. se temos CODS

ciência. São importantes os princípios partidários - é claro que 
sim! O mal deste País - venho repetindo-. é não termos partidos, 
não termos seriedade nos partidos. São anárquicos e irresponsá. 
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veis. t\1as entre partido e nossa consciência. há uma diferença mui- que. no Senado Federal. está fazendo a sua biografta como Sena
to grande. Não votei em Q.!:érci3.. lX'I' uma questão de consciência. dor da República. Exemplos como os que V. Ex• tem dadó ficarão 
V. &• vem agora dizer que numa questão dessa magnit.u'dC~ temos registrados nesta Casa. Mas é preciso lembrar que a E-fistória vai 
que nos respeitar reciprocamente. Não digo - comO V. -Ex• não registrar IilUito mais. No momento em que debatemos questões 
está dizendo-. que quem pensa diferente de V. Ex• ou de mim é iii:J.pOrt.ánte~fda. vida do nosso País, a postura delineada por V. Ex• 
io.imigo da pátria cu está errado. Não! Pode estar certo. Talvez até no encaminhamento dessas discussões faz-nos crer, Senador I o
estejam mais certos do que nós. Mas a nossa consciência nos diz sapbat Marinho, que a esperança e os ideais plantados no cotidiano 
que, em questões tão fundamentais., tão import.antes, tão essen- da nossa sociedade, do nosso País, certamente continuarão a fio-. 
ciais, que, de certa forma. influenciaxã:o o futuro do nosso País, das rescer. Muitas vezes, nesses embates, como nos do passado, V. 
próximas gerações, temos que obedecer a nossa COD.sciência, te- Ex• e vários de nós não contamos com a compreensão devida no 

· mos que votar aquilo que nos parece que é o certo. E o procedi- momento próprio das decisões que tomamos. Mas é preciso regis
mento de V. Ex•. Senador Josaphat Marinho. tem sido um só: se- trar que, se as tomaJD.OS. movidos pela nossa consciência. pela nos
riedade. fiiiDeza.. retidão. V. Ex• não só é o grande noine deste sa convicção, haveremos de merecer a compreensão também nos 
Parlamento hoje. o paxadigma. do Congresso brasileiro nos dias momentos certos da História do nosso País. Para concluir. meneio
que estamos vivendo. V. Ex .. não será só a referência para alguém: no uma citação já feita por alguns políticos - Lula, bem como Vi
"0 Congresso à época do Senador Josaphat Marinho-." V. Ex.• centinho.já citaram-~ uma citação bonita. que cala J?rofundamen
merece o apreço da Nação. O Brasil se curva ante a dignidade e a te neste momento. Trata-se do que,podemos compreender do gran
serieda.de de V. Ex• Muito· obrigado. de gesto da nossa convicção: "podem matar uma rosa; podem ma-

O SR. JOSAPHA T MARINHO _ Agradeço-lhe. Senador tar a segunda, mas Dão conseguirão impedir que chegue a prima· 
Pedro Simon. primeiramente, as palavras de ca:õDho e de apreço Veia

11
• Desejo que V. Ex ... cada vez mais. siga o cuiSo da sua bist6-

que me acaba de dirigi,r~ Creia, porém. qrie eU nao me sinto capaz ria, fazendo a história da sua vida. 
de silenciar nas diretrizes e idéias que tenho adotado. Devo dizer- O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Nobre Senador 
e dizer para honra do meu Partido - que em. nenhum. momento Josapbat MariDho, eu pediria a V. Ex .. , por gentileza. que enc:eaas
ninguém me cobrou posição, absolutamente ninguém, como ainda se o seu pronunciamento, já que seu tempo encontra-se es.gmado 

há mais de 12 minuiOS. 
agora ocorre nas votações que estamos começando a fazer naCo- Teoios uma longa lista de oradores. e eu pediria a v. ex• 
missão de Constituição e Justiça. Se busco t:rntar o Partido com as 
homenagens do meu apreço, dele e de todos os ccmpallh.eiros so- que encerrasse. 
memetenhorecebidotestemllnl!osdeeompreensão. O SR. JOSAPHAT MARINHO -l'ro<:umrei fazb.1o""' 

V. Ex .. invoccu o Senador Antonio Carlos Magalhies~ qué·'"'mveprazo, ~r. Presidente. 
de nmito conhece meu ponto de vista, e a S. Ex.• nunca precisei dar Senadora Júnia Marise, sou-lli.e muito grato pela manifeSta-
explicações. Diria apenas, neste momento, que S. Ex' sabe das mi· ção de apreço que acaba de fazer. 
Dbas diretrizes ideológicas, como sabe que em todas as ciramstân- Recebo o seu apelo a esta altura da vida, em que já atraves
cias, quaisquer que sejam. quanto à Bahia, a Fsão· di Bancada sei a primavera. e ~ na medida em que me for possível e 
será sempre unânime.. Sempre nos entendem.QS dentro desse alto enquanto cla.Ieza de idéias tiver. ser coerente com as posições as
espírito de respeito recíproco. Tudo que a Babia nos pedir. será sumidas. 
unânime nesta Casa.. No que concerne ao pensamento, cada qual 0 Sr. Antonio Carlos MagaJ.hites _ Pennita-me V. Ex• um 
segue a sua orientação, acataD.do a di:retriz do outro. aparte? 

Esta é uma simação que eng:riindece o PFL. Numa einergên-
cia como esta, discutindq-_se assuntos tão. ~v~ e importantes. O SR. JOSAPHAT MARINHO - <;>uço V. Ex .. com ·muito-
voto com o cuidado necessário, com a educação precisa, dentro da pxazer. 
linha que me dita a consciência. O Sr. Antonio Carlos Magalhães- O. meu aparte é total· 

A Sr' Junia Marise- V. Exame concede um aparte, Sem- IllCille desnecessário para alguns e necessário Jma. outros. Para V. 
dar Josa:PJ.at Marinho? Ex• é desnecessário. poique "V. Ex• já colooou. - a meu ver, pm"ei-

0 SR.JOSAPHAT MARINHO- V. Ex' tem o aparte. no- tamente- a questiio do pooto de vista pe9JOO!e do ponto de vista 
bre Senador.!. . do nosso Partido. No entanto, somos politicos e sabemos que a 

A sr- Jún.ia Marise- Nobre Senador Josapbat Marinho, eu Casa iria dizer que assisti a toda essa discussio sem ter dado 4- ..t 

iniciei a minha carmira politica pelas mãos de Tancredo Neves. palavr.l de apoio ao Senador Josapbat. Marinho. Evicfent.emt:.nte 
Com ele coovivi, aO longo dos anos, até o seu falecimento; e sem- não darei de apoio. mas de aplaUso. Todos gostariamos que V. Ex .. 
pre recolli.i dele muitas lições de vida. muitos exemplos. e grandes votasse conosco essas reformas à CcmJtituição, porque acredita
e.nsinamentos. Da convivência que temos nesses quãtr(f anos. as.: :i:nõS que· são necessárias ao País- no qtte divergimos. E nessa di
sim como admirei o Dr. Tancredo. manifesto também a miDha vergência nab:lral, que V. Ex• com tanta clareza e competência 
profunda admiração por V. Ex•. não apenas pelo seu talento. pela colocou. nessa luta de idéias. está a força maior do nosso Parti· 
sua competência, mas sobrewdo peta sua atuação político-parla- do. A partir dessa divergência. cria-se a base democrática 
mentar pautada na integridade e na coerência dos seus ide,aj,s. E maior do nosso Partido. Por ser V. Ex-- quem, gostarla.mos mais 
norteando-me por este princípio de coerência e de integridade. ainda de tê-lo ao nosso lado. O certo é que V. :ex• expôs muito 
sempre procuro tomar como exemp:-:t os grandes nomes da vida bem o seu ponto de vista para esta Casa e para a ~ção. Achei 
pública do nosso País. oportuno o seu discurso. Toda vez que o homem público coloca 

Todos somos autores da nossa ptópria biografm: nós a os seus pontos de vista com a clareza. com a oportunidade. com 
constroímos com nossos hábitos. com nossas palavras. Da constru- a competência com que V. Ex• o faz, ganha o regime, ganha o 
ção de nossos ideais. Ao assistir ao pro01Jnciamento de V. Ex... Senado. Todos lucramos com o seu discurso, inclusive o nosso 
cercado da elegância cosm.meira co:oi que V. Ex• pontua suas afll'- Partido, que teve mais uma demonstração do seu apreço pela 
mações, recolhemos a postura f!IIIlC. deci...:ida. do home·m ·público Legenda. pelos companheiros.. O discurso de V. Ex .. é, acima de. 
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tudo, uma prova de apreço ao PfL. Caso comrário. V. Ex• não 
precisaria explicar coisa alguma,. uma vez que todos conbecemos 
sua posição, que é antíga~ N6s. da Bahia. ficamos muito satisfei
tos. Posso dizer a V. Ex• que, em década passada - e aí divirjo 
da Senadora Iúnia Marise: V. Ex• é talvez o mais jovem dos 
Senadores, umajol'ialidade total-; já adversário, eu o a.dm.Ua
va. Mais recentemence, tornamo-nos amigos e COireligionários. 
O Brasil e a Bahia sabem que V. Ex• é um dos homens mais 
preparados, mais cultos: - eu não diria da Bahia - da política 
contemporânea, do Senado Federal, do Congresso NacionaL 
Mas eleitoralmente V. Ex• não é um dos homens mais fortes da 
política baiana e nem da política. brasileim. No entanto, fizemos 
questão. sempre, de tt-lo como ca.ndidato a Governador, como 
candidato a Senador, jostam.ente por e~~ méritos: pela sua 
coerência, pelo Seu valor .. E, mais uma vez, congrabdamo
nos por ter 110 nosso Part!4o um homem com seus méritos, 
com o seu valor. para- justame:Gte, nesta ·easa. dar -ao País essa 
demonstração de competência, rtcebendo a. saudação unânime 
de todos os seus companheiros do Senado. FICo feliz, como ho-. 
mem -do PFL da Bahia e como seu amigo de todos os tempos. 

galhães também foi de muita gr.mdeza. Engrandecendo a Bahia. 
engalana o Senado e compõe, junto com o pronnnciamento de V. 
Ex•. um exemplo para o Brasil. 

O~ JOS~T MARINHO- Muito obrigado, Sena
dor Esperidiao Amin. Releve-me, porem, di=- que o que engr.m
dece o debate desta tarde não é o meu prommciamento é o con-
junto d<;>s apartes que me fomo dados. ' 

E da convergência das idéias g.rn;s, dentro de naturais dife
~ciações, que SIJQie Wltamente a gr.mdeza do pensamento poli
lleo num parlamento democrátioo. 

N"'ao pretendi, Sr. Presidente, Sn: e Srs. Senadores, em ver
dade, senão dar, como disse de início. um testemunho de apreço 
ao meu Partido, já que toda a Casa conhec.: a minha linha de com
pottame.nto. 

. Mas o que quero assinalar, conclusivamente. é que. Sr. Pre
sidente, SxAs e Srs. Seuadores, pata ser independente não se precisa 
desprezar nem a educação. nem a cordialidade.. 

- Durante o disciD"SO do Sr. Josaphat Marinho, 0 

Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da presidâu:ia, que é 
ocupada pelo Sr. Valmir Campe/o. O SR. JOSAPHA T MARJNHO - Se=lor Antonio Car

los Magalhães, se lhe agxadeço o aparte, louvo sobretudo a coloca-
ção que fez. O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - CoDCedo a pa-

Na vida piiblica, o que é grandeza é justamente se poder lavrn ao nobre Senador Bemanlo Cabral. 
aplaudir sem apoiar. Essa tem sido, aliás, a gr.mde fonna do nosso O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pronuncia o se
convivio COidiaL Divergimos nos respei!ando; -divetgimos sem guinte discur.;o. Sem revisão do orndor.) - Sr. Ptosidente, Sr's e 
deixar de seguir aqueles caminhos comuns que sobretudo as W- Srs. Senadores, antes de tnlzer ao conhecimento da Casa o motivo 
~da Bahia nos impõem. . ~ que me leva _à tribuna, quero _encontnu' uma moldura para o meu 

É exatamente o que tem acontecido e é exatamente o quê discurso num aparte que não dei ao_ Senador Josapbat Marinho. 
pode acontecer nos dias que sobrevirão. Não o flz. primeiro, para não interromper o no coodutor do 

Tenho evidentemente muito mais a postura de um intelec- seu disairso e. em segundo, para não cotter o riscO de com.parn.-
tual, se é possível assim dizer, do que de um líder político. rem os apartes e, na riqueza de tantos, verem a pobreza do meu. 

Sempre vivi mais da atividade de Professore de Advogado. . Mas não seria eiJ que. ao começar o discm:so, não regislr.lria 
As ciramstfutcias me conduZÍI:3m p:ua a vida pública. Nela, tellho que quando aqui cheguei nos anos 1967, Deputado Federal, muito 
recebido apoios difenmtes, valiosos, como em duas oporttmidades, moço, convivi 'i:om um Senador que era muito mais moço do que 
o de V. Ex• O que é de salientar é que em todos esses momentos eu, agora oa minha idac;1e, e. ao. Ioogo de dois anos, até ter sido 
pude - e V. &• acaboo. de proclamar - assumlr compromissos cassado pelo Ato Institu.ci~ n° OS. suspenso Os meus direitos 
sem faltar aos deveres com a coetência. Exatamente isSo é que políticos por 10 anos, penlido o meu lugar de Professor da Facul
quis salientar nesta· ~ para~ as~ qu~ a minha inde- da4e de Direito do Distrito Fede~ ~ convívio com o Semdor JO: 
pendência de pensar e de votar não significa desapreço -ao- meu sapbat Marinho foi muito enriquecedor. 
Partido e nem clescoohecimen!o do sen programa. 

O Sr.EsperldlioAmin -Pennite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO -V. Ex• tem o aparte. 
O Sr. Esjleridlio Amin - Nobre Senador Josapbat Mari-

nho. não exa minha intenção - até porque sei qUe o iel6&io nos 
aperta, mas confio na compreensão do Sr. Presidente da Mesa -
prolongar este momento impo:rtante que o_ Senado está vivendo, 
com este desprêiéú.sioso aparte. Mas. não poSso me Omitir no mo
mem:o em que entendo que a essência da democracia é engr.mdeci
da pela fala de V. Ex• e por todos os apartes que lhe foram ofereci
dos., exceto o atual. E, sem dúvida alguma, é importante mencio
nar os apaztes poiqUe V.Ex" colheu aquilo que plantou, nãooo Se
nado, mas na sua vida. E não apenas oa sua vida pública e política, 
mas também na sua vida profissiooal e de cidadão, no sentido 
mais amplo da palavra. V. Ex• colhe, nesta Casa, o respeito e o 
aplmso até na divergência, como muito bril;hantemente focalizou. 
O sentido do meu aparte se restringe a isto: o aplanso na divergên
cia. E. por isso, gostaria de salientar que, dentre todos os apaztes, o 
do Senador Antocio Carlos Magalhães merece, de minha parte 
também. um registro muito especial, porque o seu pronunciamento 
é o de um patrio<a, de um brasileiro é de um homem ilu~ ji
rídica e politicamente. E o aparte do Senador Antonio Cãrlos Ma-

Mais tarde- e aqui vem o apoio político, Sr. Fresidente -, 
ca-iidato Josapbat Marinho a Presidente do Conselho Federal da 
On.c.m dos Advogados do Brasil, ali estava, o advogado cassado, 
impedido de ter um mandato politico, a apoiá-lo. 

O que houve entre a candidatura de Josa.Jilat Marinho e a 
minha para Secretário-Gera!, eu silencio, Sr. Fresidente, porque 
isso faz parte apena$ do que houve entre mim e S. ex• 

Depois. mais tarde. n.os eocontramos n.os caminhos do Di
reito. E, agora, aqui. 

Só posso di=- a V. Ex', Senador Josapbat Marinho, que a 
linearidade da sua vida não precisa de justificativa. Esta Casa, o 
que ou~ hoje não foi nenhuma revelação,. foi coafmnação do 
comportamento decente e altivo de V. Ex• 

FeLiz do político que segue -a sua consciência. que se acoco
ra aos poderosos e que foge pela tangência das desculpas quando 
não faz marcar o voto da sua consciência. 

Permita-me que eu esteja ao seu Jado, mais essa vez, nesta 
caminbada. 

O S~;.Josaphat Marinho-Permita-me V. ex• um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL- Coucedo o aparte ao no

bre Senador Josapbat Marinho, com muita homa. 
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O Sr. Josaphat MariDho - Não quero int<:m>mper o dis
curso de V. Exa Devo apenas dizer-lhe que o encqntro de ontem. 
no regime militar, e o :reencontro de hoje, no regime democrático, 
somente faz crescer a estima recíJnueã.-que nos aproxima. 

O SR.BERNARDOCABRAL-Obrigadoa V .Ex• 
Sr. Presidente, tenho em mãos um doalment.o que preciso 

dar coohecimemo à Casa, poiqUe é um documeDto público. 
Pensei se deveria. fazê-lo, pcxque ele me toca de perto. 
Analisei se haveria, realmente, algo de valor pam que o 

trouxesse ao conhecimento da Casa, pelo meoos pam ficar regis
tilldo nos Anais do Senado Federal: é que o homem público pade
ce, sofre, tantas vezes de iDcompreeilSÕeS. 

Lembro-me de uma flgUI3. criada por Eça de Queiroz uas 
suas Cartas de Fradique Mendes, chamada Pacheco. Uma esp6cie 
de homem presunçoso, de i!""ligência curta, pedaot<:, e que, de 
vez em quando, esse tipo de Pacheco aparece na nossa vi~ de po
liticos. São aqueles que, a toda haa, censuram o Poder Legislati
vo; outra hora regisll'am-inv:erdades contra: os hO:mens públicos. 
Sei que vários Parlamentares, aqui, já sofreram. e sofreram muito, 
com esse tipo de invencionice- o que é mais grave. Não sei se por 
uma defesa, que pode ser confundida com covardis, tantos t<:mem 
ir à justiça. Pois tellho feito de forma diversa. A cada agressão, 
procuro as barras do tribunal. certo de que esse é o melhor cami
nho. Quem teme uma notícia no jornal, a publicação no livro, e 
não tenta esclarecer, fazendo sua defesa,. confirma com seu silên
cio a onda terrível que se vai avolumando a cada dia e passa da in
fâmia, da indignidade e da mentira. 

Em 1992, havia eu apresentado medida judicial contra de--,. 
tenninado órgão da imprensa do Rio de Janeiro que, depois, Da J:é: 
oomposição. se retratava do que dizia; em 1993, foi publicado um 
livro que me levou, por força da edição ser feita em São Paulo. 
procurar a. Justiça de São Paulo, tendo como meu patrono o colega 
e Advogado da vida inteira, Professor Vicente Cascio~ bojl\ por 
sinal, Deputado Federal por São Paulo, pam pedir contas ao cida
dão que publicara o livro. 

Hoje aqui se encont:ta a sentença. em 8 lauda.s. Jo Juiz de 
Direito de São Paulo, de rujo t<:or, que quando nada serve de 
exemplo àqueles que pensam que não vale a pena recorrer à Justi~ 
ça. quero dar ciência à V. px's de (!lguns tópicos. Logo no cooteço 
do rela16rio, o Juiz Eduariló Almeida PradO ROcha de Siqueira. ti
tular da 28" V ara Cível da Co= da Capital de São Paulo diz: 

"Alega o autor" - este companheiro que fala 'a V. 
Ex-s.:... "que teve sua imagem púbüca atacada em conse
qüência de alusões falsas e maldosas, veiculadas pela 
obra "Mil dias de solidão", de autoria do co-réu Cláudio 
Humberto Rosa e Silva, editada pela co-re Geração Edi
torial e distn'buida pela co-re Brasilivros Editora, Distri
buidora Ltda. em todo o tenit6rio nacional". 

E cc.ntÍDUa o juiz: 

Assim. receando os eventuais danos à sua ima
gem. o autor vem pleitear a cmcessão ® _funioar para 
impedir a impressão da obra e a apreensão dos exempla
res já distribui dos, bem oomo pam que o numerário apu
rado pelos co-réus seja colocado à disposição da justiça, 
através de depósito judicial". 

Devo salientar a V. Ex• que, no curso da ação, as editoras e 
a disttibuidora fizeram composição com o autor, dizendO que nada 
tinham. a ver coma publicação do réu e que, portanto, faziain Uma 
espécie de retratação, que foi o primeiro passo pam que ~is
sem com uma jntlenhação à Santa Casa de Miseric6ldia de Santos. 

A seguir. diz o Juiz que, na contestação, o réu alega, preli
minarmente, nulidade de citação e, no méri~' esclarece que o livro 
é-mero relato joiDalistico dos fatos, sem qualquer int<:nção det<:r
minada de atingir o autoc. Tentava escapar pela porta obliqua da 
desculpa. Mas, logo a seguir, o Juiz declara na decisão: 

''Com efeito, inegável que a obra publicada teve o 
escopo de fazer o sensacionalismo gratuito, mencionan
do passagens ÍiltÍmas de nenhum interesse jornalístico, 
mas que atingiram a honra de um homem de maneira 
cmel e desnecessária.. causando-.lhe forte sentimento de 
vergooha e humi1ha.ção11

• 

A seguir, ao final, S. Ex" declara: 
''Em sintese: A obra publicada atingiu a homa do 

autCI.", sendo que o réu teve a intenção clara e deh"bera.da 
de prejudicar a intagem pública do mesmo, não hesitan
do, inclusive, de tentar destruir sua vida familiar, sendo 

. que todo o sofrimento 'experimentado pelo autor deve 
ser indenizado em Juízo. 

Ante o expostO, julgo procedente a presente ação, 
pam condenar o réu Cláudio Humberto Rosa e Silva a 
pagar ao autor indenização 110 valor co=spoodente ao 
produto total alcançado com a venda do livro: Mil Dias 
de Solidão. 

·--................. - .................... - ......................... -·r:. 
Julgo, ainda, procedente a açio cautelar em apenR 

so, tomando definitiva a liminar já cOricedida". 

O efeho da indenização foi pam a Casa de Caridade. 
O que quero dizer aos eminentes colegas é que alguns Sena

dores, até como Goveinadores, jâ foram a!ingidos em publicações 
semeihanteSy mas entravam com a queixa-crime. E a partir daí, 
quando o querelado se vê fustigado pela queixa-crime, começa a 
trabalbar pa13. que ela morra simplesmeme na prescrição, e arro
Iam testeDllUlhas que não podem ser ouvidas e passam a dizer que 
o cidadão se encontia 110 endereço tal; quando nada, am>lam a!é 
Presidente da República e ex-President<: da República. Com isso. 
escafedem-se e acaba a punição. Só resta agora- e essa é a parte-. a 
sa!di pela via da indenização, pam que sintam 110 bolso que ai não há 
prescrição. 

O Sr. Romeu Tuma- Permite-me V. ~"'um aparte, nobre 
Senador Bemarde Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita honra, ouço 
V.Ex• 

O Sr. Romeu Tuma- Muito obrigado. Senador Bernardo 
Cabral, por essa oportunidade. Conheci. por um bom pariodo, as 
dificuldades que V. Ex .. teve ao dirigir o Ministério da Justiça, 
quando esse senhor secret.aria.va a Assessoria de Comunicação da 
Presidência da Repóblica.. Como disse o nosso eminente Senador 
Josaphat Marinho - de quem teDho o privilégio de aprender com
portamento nesta Casa -~ não se deve abdicar da independência 
em qualquer atividade que a nossa dignidade nos impõe. V. Ex-' é 
o exemplo vivo disso. Senador Bernardo CabraL Não oeden às 
pressões, à época. pam ganhar os SOIIisos e a amizade desse se
Dhor~ e tomou providências, ~ financeiramente, para que 
se aprenda a respeitar a dignidade de um homem público, que .se 
impõe pela dignidade e pela liberdade de pensameDlO, quando 
abraça uma missão tão importante quanto o Ministério da Justiça. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. Ex", enti
nente Senador Romeu Tuma, que acompaohou de perto os nossos 
passos e sabe das difJ.CUldades encontradas, pelas suas palavras. 
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O Sr. Esperidião Amin - Nobre Setiador .Beman1o Cabtal. 
concede-me V. Ex• um breve aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL -Commnitahoma. 
O Sr. Esperidião Amin- É simplesmente pala registrar a 

solidariedade, que sei é sentimento comum entre seus p'ares, no 
Senado, e par.o cumprimentá-lo pela inteligência e perseverança; 
inteligência que resulta em algo que é exemplàr par.a todos os ho
mens públicos, ou seja. a busca, na Justiça, da reabilitação da ver
dade; a perseverança sem a qual a pt6pria inleligêllcia poderia dei
xar de lograr o êxito que V. Ex' obteve. Meu aparte é par.o registrar 
esse Clllllprimento e também a toite.ação da minha solidariedade, que 
canüDha com a admitaç5o e a amizade que lhe dev"'-"<- Olmpri
mento, mais uma vu. V. Ex• pelo exerácio da inlelig<ncia, pela per
severança e pelo exemplo que, oom esse feito, nos lega. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agmdeço a V. Ex•, emi
nem.. Senador Esperidiito Amin, pela suas palavras e mais uma 
vez digo que talvez não teiJba sido a inteligência, mas, pelo me
nos, a busca de saber que a rentabilidade seria~ pelo caminho 
da ação de indeoizaçio do que pela queixa-crime, por aquelas cir· 
cunstâncias que :mlatei ontem. Na hora em que se calunia, se inju
ria, se difama o homem público- senador, govemador, ou presi
dente da República-, a queixa-crime acaba se esvaindo na prescri
ção. De modo que talvez lenha sido mais nma sorte que Deus me deu. 

O Sr. José Fogaça- Senador Bematdo Cabta!. pemtite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador José Fogaça, 
primeiro, quero agradecer a V. Ex• essa forma espontânea com 
que aparteia o seu admirador antigo. 

Em segundo lugar- um dia, a História togistrará isso-, 
quero destacar a homa que V. Ex• me deu ao ter contribuído, na 
qualidade de Relator-Adjunto, com o seu talento, com a sua segu
r.mça, pala o tiabalho da Assembléia Nacional Constituinte, lraba
lb.o que fealizamos ao loogo de dezenove meses, trabalhando uma 
média de 19 horas por dia, sem gratificação extra. 

O registro que V. Ex•, de fom::ta tão amiga, fãZ-neste instan
te, prestando a sua solidariedade, apenas reflete que, na vida do 
homem público, o que conta não é o poder que eveotualmente ele 
consegue empa.lmar, ou, até mesmo, a fortuna que ele coosegue 
aiDealhar, mas o que ele realiza em prol da sociedade.. 

Nesse sentido, V. Ex• me dá muito conforto e muita alegria. 
O Sr. Humberto Lucena - Nohto Senador Bematdo Ca

bral, pexmite--me V.Ex•umaparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL - Coneedo o aparte a V. 

Ex•, Senada: Humberto Lucena. 
O Sr. Humberto Lucena -Senador Bematdo Cabral. com 

a minha total solidariedade, congr:atulo-me com V. Ex• por essa 
grande vitória alcançada na Justiça. Vrt6ria que não é apenas de V. 
Ex•, mas de todos nós que militamos na vida pública bmsileira, vi-
tória que consolida o nosso projeto democrático. ~ 

O SR. BERNARDO CABRAL- Muito obrigado, Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex•, Senador 
José Fogaça. ' Sr. Presidente, não quis alongar-me demasiadamente. lendo 

,. toda esta sentença. uma peça jw:fdica de alta envergadura, que ser
O Sr. José Fogaça_ Senador BernardO Cabral, permito-m:; virá de exemi>lo a todos. 

a ptotensão de dizer que tenho uma grande amizade por V. Ex• O Sr. Pedro Simon - Senador Bematdo Cabta!. permite-
OSR.BERNAROOCABRAL-Osentimentoérecíproco.. meV~Ex•umaparte? 
O Sr. José Fogaça- No entanto, isso nãci me ímpede de ter O SR. BERNARDO CABRAL- Com muito prazer, Sena-

a isenção para c:umP:rimentá-lo por essa víi6ria,que foi uma vitória dor Pedro Simon. 
da verdade, uma vit6ria da dignidade de V. Ex• e, sobretudo, a vi- 'O Sr. Pedro Simon - Senador Bemardo Cabtal desejo fa.
tória do espírito democrático. V. Ex' enfrentou uma visito autoritá- zecminbas as palaVIas do Senador José Fogaça. que,muilas vezes, 
ria do mundo. V. Ex• enfrentoo muito mais do que o poder e o di- oontava par.o nós, no Rio Gr.mde do Su~ a respeito das madruga
nbeiro; enfrentou a anogância. a prepotência. De moâo. que me das em que, juntos- V. EK•, como Relator; e S. Ex•, como Rela
cabe, aqui. rumprimentá-lo e reconfortar-me comigo mesmo, px- tor-Ad;mto -.realizavam debates pm:a elaborar a Constituição, Q 

que sou, talv~z, nmâ das .raras testemunh;15 .das madrugadas da que fizet:am com a maior dign;dade e seriedade. Mas V. E r tam
Constituinte. ~ poucos naquela ~ em que V. Ex• .recebia bém tem um grande mérito: entregou-se de ccapo e alma a um go
teie fonemas de Ministros e de pessoas poderosas da vida econômi- vemo, lutou, esforçou-se;~ infelizmente, esse .não era como V. Ex• 
ca do País, com pressões intensas sobre V. Ex•, muitas vez~ até e como o Brasil inteiro sonhavam; no entanto, V. Ex .. saiu desse 
com ameaças. Fui testemunha, Senador Bemardo Cabral da isen- govemo com a mesma dignidade e respeito~ Nação. V. Ex• obte
ção,doequilíbrio, da independéncia e da dignidade de V. Ex~ Tal- ve uma vitória daquelas que nos confortam. E uma pena quedeci
vez muitos dos problemas que estamos tentando hoje resolver. sões dessa natureza demorem tanto tempo e sejam tão raras. Isso 
com mudanças na Constituição brasileira. tenham advindo dessa deveria ser feito com rapidez: se é verdade. culpa-se o culpado; se 
J.inearidade de comporta.mento de V .Ex• naquela época. V. Ex• fez não é verdade, culpa-se o acusadcx. Porém. decisões como essa 
parte de um Governo e dele eilletge com o seu conceito de ética, que V. Ex• obteve S3.o de tal forma raras que me atrevo a dizer que 
de honestidade, de vida pública intocáveL V. Ex• se elege no V.Ex•éumprivilegiado;com V.Ex•.hoovejustiça. Tenhodefen
Ama.zonas, que sabemos ser um Estado de grande co.nfla.gração dido a tese. com um projeto nesse sentido - não de se criar uma 
política, com a maioria dos votos e também com a sua reputação Justiça pol.ít.ica, como existe a Justiça ttabalbisla -.de se detetm.i
intocável. De modo que não tenho outras palavras a _não ser cum- nar que, quando existam acusações a um homem p.íblico eleito. 
primeD.tar V. Ex• por ter obtido. na Justiça. o restabelecDnento for- com mandato, a resposta a elas venha de imediato, para que a Na~ 
mal da verdade. Não há nenhuma carta, nenhum livro, não há nada ção tome conhecimento se é ou não vexdade aquilo que se diz da
que mude a verdade, a não ser ela mesma. Mas V. Ex• obteve o qnele homem. público. Com relação à pessoa que escreveu acusa~ 
restabelecimento formal da verdade, o que é muito importarife nes- ções contra V. Ex•. das quais V. Ex• obteve absolvição. lembro-me 
ta vida institucional e pública que todos nós levamos. Quero trazer de um projeto meu. que foi aprovado no Scmado, mas que, infeliz
este testemunho, que não é um mero aproveitamen_to das cin:uns~ mente, está parado na Câmam elos Deputados, segundo o qual. 
lâncias. Quero trazer também o meu abrn.ço. a minha solidariedade para alguém ser indicado para repteSentar o Brasil no exterior 
a V. Ex•, na hora em que obtém~ vitória magnífica, consagra- deve ter seu oome aprovado por esta Casa, como no caso dos em
clara da IJgUia ética, da figura honesta, limpa, na vida públlca bra- baixadores. Não se pode escolher qualquer cidadão e indicá-lo 
sileir.t, que é V. Ex• como adido culnu:al do Brasil no ex teria.-. O adido culuual, de cer-
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ta fonna, é quase tão importante quanto o embaixador. Se este :rep-- sublinhar a tolerância e a detenninação com que V. Ex• perseguiu 
resenta o nosso País politicamente, economicamente, o adido cul- esse objetivo, que. de :resto, era justo, mas, principalmente. para 
tural ~ de certa maneira, o nosso povo. o sentimeJJto da sublinhar o equilíbrio com que V. Ex•, neste momento, dá conhe
nossa geme. Às vezes7 o Presidente indica alguém porque é seu cimento à Casa dessa decisão judiciaL É esse equilíbrio que pauta 
amigo, porque deseja se ver livre dele, ou seja lá o que for. Isso o comportamento de V. Ex• que nos faz, seus liderados, sermos 
não pode continuar acontecendo e devemos votar um projeto pessoas cada vez mais :responsãveis na condu~ dos assuntos que 
nesse sentido. Por isso, felicito V. Ex .. , por ser um homem de estão em discussão IlO Congresso Nacional. E com esse mesmo 
retidão, que debate. e por ter uma simpatia que cativa a todos equih'brio que V. Et•, Relata: da nossa Constituição. neste m0-
n6s. V. Ex•, neste momento, vem falar sobre uma vitória que é mento. com ~o. equilíbrio e sapiência, examina com tran
digna de aplauso. Pessoas como V. Ex•, que passaram pelo tur- qüilidade as propostas de emendas constitucionais colocadas. por 
bilhão por que passaxam e puderam Voltar. com o voto popular. exigência das circunstâncias nacionais e por iniciativa do Governo 
e encaiar todos de frente, como faz V. Ex a nesta tribuna, meieCCID. Federal. ao exame do Senado FederaL Aproveito para cumprimen-
o nosso respeito. tá-lo 1ambém por essa postura de equillbrio e de ponderação. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Muito obrigado, Senador O SR. BERNARDO CABRAL - Eminente Senador José 
Pedro Simon. Quero dizer a V. Ex.a que, ~te_,_ valeu a pena Roberto Anuda, V. Exa bqje aparteia como meu liderado~ amanhã. 
esperar. Meu velho pai dizia que saber espentr é uma grande virtu- terei a alegria e o prazer de aparteá-lo como meu Líder. 
de. Ao longo de doisanos,nu!D3lula sem tréguas, eu esperei O Sr. JoséAgripino -Pen;nito-me V.Ex'um aparte, nobre 

. No dia de hoje, jul)lo comigo, os Srs. Senadores estão ven· Senador Bernardo Cabia!? 
do, revendo e comprovando que vale a pena esperai quando se luta O SR. BERNARDO CABRAL- Concedo o aparte ao no-
por um ideal. bre Senado< José Agripino. pedindo ao Sr. Presidente pernrissão 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex• um aparte, nobre para oovir S. Ex• 
Senador Bemardo Cabral? O Sr. José Agripino- Serei muito breve. Senador Bemar-

0 SR. BERNARDO CABRAL- Concedo o aparte a V. do Calr.d. Falarei do meu sentimento pessoal. Reputo V. Ex' uma 
Ex ... eminente Senador Ram.ez Tebet. Pediria clemência ao Sr. Pro-- das mais fidalgas e sérias figuras com assento nesta Casa. Desejo. 
sidente JXI!IIUC os apartes setão curtos. portantO, manifestar a minha solidariedade e, mui~_ mais do que 

O Sr. Ramez Tebet- Gostaria que V. Ex• incluísse. no rol isso, dividir com V. Ex a este momento de alegria pela sua justíssi
dos brilhantes apartes que recebeu, esta minha modesta contribui- ma vitória ria Justiça. Vl16ri.a. relativa a um assunto oconido em 
ção. Conheci V. Ex' na Capital de meu Estado, Campo Grande, um momento tuxbulento da vida pública nacional. Turbulência 
quando ali compareceu no exercício do mister de Presidente da .. passada., página virada.; mas o.que quero dizer-lhe é que o conceito 
Ordem dos Advogados do Brasil. A partir dali, oasceu minha ad- que V. Ex. a adquiriu, ao 1CI!l8;0 de toda a sua vida pública. é muito 
II1iraç1o por V. Ex• e, mesmo à distância. p.1de acompanhar seus maior do que qualquer dúvida que porventura a Justiça tivesse di
passos. Quando aqui cheguei, no Senado da República. pude, mais rimido neste momento. Talvez. para uma miOOria. a Justiça tivesse 
de perto. comprovar as virtudes que omamenta.m a figura de V. dirimido agora qualquer dúvida que pairasse sobre a sua conduta; 
Ex•, um homem inteligente, cultoy preparado e, sobretudo. um ho- mas, para a maioria. onde me incluo. o conceito de V. Ex•. cons
mem de profundo conteúdo ético, um h9mem solidário com seus trufdo como Relator da CQD.Stítuinle, ComO Presidente da OAB, 
colegas, um homem que soube esper.II'. E nmito fácil, Senador, so- como homem público, não deix~va nenhuma dt:ivida com relação 
lidariza.tmo..nos com alguém quando colhe os frutos de uma vit6- aos fatos que agora forain passados a limpo pela Justiça. Com este 
ria, mas o resultado da Justiça realmente fez justiça à sua ·vidã iii- meu depoimento, quero manifestar a minha amizade, o meu apre-
bada, daí por que quero me solidarizar com V. Ex• e abraçá-lo. ço e a miDb.a solidariedade a V. Ex ... _ ... 

O SR. BERNARDO CABRAL - Obrigado, nobre Sena· O SR. BERNARDO CABRAL -Agradeço a V. Ex', emi· 
dor Ramez Tebet. Quero dizer a V. Ex• que o seu aparte não é só nente Senadoi' José Agrip!no Maia. O seu aparte me comove. por
tão brilhante quanto os dos deUláis colegas Senadores. como com- que V. Ex• também conviveu- comigo na Assembléia Nacional Coos-
pleta e preenche as lacunas deixadas por este seu colega. · titumte antes da volta vitoriosa ao Govemo do Rio Gcmde do Norte. 

O Sr. Ney Suassuna- Pennitc-me V. Ex• um aparte? Fique certo de que é profu:Ddame:nte emocionado que ooço V. Ex .. 
O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex' Sr. Presidente. requeiro que V. Ex' faça constar do COIJlO do 
Ney Sua!SUDa- Pouco :resta a dizer, 'já que os Pares que meu discurso o texto da sentença.,. na forma regimental Com isso. 

me antecederam pmticamente exauriram o assunto. Mas eu não agradeço a todos os Srs. Senadotes. 
queria deixar de colocar uma frase que traduz toda a alegria com Era o que tiDba a dizer. Sr. Presidente. 
que seus amigos - e eu neles me incluo - podem expressar por 
essa vitória: "Autes ta.n:le do que nunca01

• Parabéns, porque essa vi
tória é merecida. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Nobre Senador Ney 
Suassuna. obrigado pelo seu aparte. V. Ex a é daqueles que, no ínti
mo, sabe por que está registrando essas palavras. V. Ex• é um dos 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BER· 
NARDO CABRAL EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

PODERnJDICIÁRIO 
São Paulo 

que tem sofrido, em alguns inslantes, gtlllldeS injustiças. inclusive VIGÉSIMA OITAVA V ARA CÍVEL 
através de matérias em jornais, das quais V. Ex' jamais se fez me- (Proc:essos n"s: 627193 eZ98193) 
recedor, pelas maldades que cont&n. 

O Sr. José Roberto Arruda-Pem:úte-me V. &a um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL- Pois não. Ouço o aparte 

de V, Ex', nobre Senador José Roberto Arruda. 
O Sr. José Roberto Arrudá - Nobre Senador Bernardo 

Cabtal, eu quero falar a V. Ex• como seu lideiado. não. mã.is para 

Vistos. etc. •• 
- José Bemanlo Cabral,. devidamente representado nos autos, 

ingressou em Juízo com a presente Ação Cautelar contta Cláudio 
Humberto Rosa e Silva, Geração Editorial e Brasilivros Editora, 
Distribuidora Ltda, alegando, em resumo, o quanto segue: 
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Alega o autor que teve sua imagem pública atacada em con
seqüência de alusões falsas e maldosasy veiculadas pela obra "Mil 
dias de Solidão", de autoria do co-:réu Cláudio Humberto Rosa e 
Silva, editada pela co-re Geração Editorial e distribulda pela co-Ié 
Brasilivros Editaa, Distrii:Wdora Ltda. em todo o te:c:itério DaCion.al. 

Assim. esclarece o autor ter sido Ministro da Justiça do Go
verno Collor de Mello, sendo que, por razões de ordem pessoal, 
renunciou espooraneamente ao cargo em agosto de 1990. -

Ocorre, contu.do, que o cri-réu Clã~o Humberto Rosa e 
Silva, por estar passando difirulda.des financeiras e não aprecianc;Jo 
a pessoa do autOI", resolveu publicar livro relatando os fatos de ma
neira distorcida e apresentando o autor como canaiba, desprovido 
de compostura para o exercício do cargo que ocupava. 

Assim. receando os evCDtuais danos ã. sua únagem. o autor 
vem pleitear a concessão de liminar pa._, .im.pediT a impressão da 
obra e a apreensão dos exemplares já distribuídos, bem como para 
que o munerário apumdo pelos co-réus seja colocado à dispOsição 
da justiça, através de depó$ito judicial. 

A petição inicial (fls. 2119), veio acompaiihàda dos docn
mentos de fis. 23/56. 

Despacho inicial a fls. 5&'60, que concedeu, em tennos, a 
cantela buscada emJuizo. 

. Petição da co-ré Geração Editorial. pleiteando conexão cÕm 
ontra ação fls. 62164. 

Despacho negando a conexão fls. 88189. 

Relatei. 
Decido. 
Por primeiro, anoto que no caso vertente inexist.em prelimi

nar_es a serem apreciadas, límifal:tdq-se a controvérsia na questão 
de ter, ou não, o autor direito à indenização em razão do conteúdo 
da obra publicada. 

Com efeito. inegável que a obra publicada teve o escopo de 
f~ sensacionalismo gratuito. mencionando passagens íntimas de 
nenhum interesse jomalístico, mas que 3tingjr.tm a.homa de um 
homem de maneira cruel e desnecessária. causando-lhe forte senti
mento de vergonha e hum.ilbação. 

Realmente, as passagens noticiadas na inicial não têm outro 
inruito senão destruir a imagem píblica do autor, relatando fatos 
íntimos segundo a ética do réu. sendo que frases de conversas pes
soais e confissões ínii.mas não são feitas para registro na il:nprensã, 
e sim para permanecerem no ambiente íntimo em que foram- pro-
duzidas. . ' 

Assim, é inegável o dano moral experimentado pelo autor, 
sendo oportuno trazer-se à colação o conceito de dano moral do 
eminente Professor R. Limon_gi França: 

"Daí propormos o seguinte conceito: dano moral 
é aquele que, direta ou indiretam.ente, a pessoa, .tisica oo 
jurídica, bem assim a coletividade, sofre no aspecto não 
econômico dos seus bens jurldicos." 

Petição da co-ré Geração Editorial-&. 145. Ora. no caso em tela é evidente que o autor. sendo homem 
PetiÇãod6atitór-fl~ 154. __ público, de projeção internacional, teve sua .imagem abalada e 
Despacho fls. 156. _ mesmo prejudicada pela veicuJação de fatos íntimos relatados pela 
Petição da co-ré, prestando coo.tas-fls. 157/159. ··""ética exclusiva do réu, sendo que o próprio reu. em sua obra, re-
Novo despacho fls. 187. gistra sua inimizade pessoal com o autor, o que aconselha cautela 
Esclarecimentos emJu!zo- fls. 189/211. na credibilidade do relato. 
Petição e despacbo-fls. 2141219~ Em todo caso, a obm veio a conhecimento do público, cau-
Novos esclarecimentos fis. 223/324 e 344/795. sando ao autor forte dano moral. que, como defme Wilson Melo 
Posteriormen~ decisão judicial determiliando que a ação da Silva. é aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito 

cautelar seja decidida em conjunto com a ação principal (de co- fxs:i_co ou pessoa natural- não jwídica- em seu patri:mônio deva
nhecímento)- fls. 808. lores exclusivamente ide;tis. vale. dizer, não eci:uõmicas. Na coo

Anoto que as decisões prolatadas na cautelar, em momento for.midade desta doutrina. o dano moral teria, como pessuposto 
algum foram objeto de recurso pelas partes. · ontológico, a dor, vale dizei-. o sofrimento moral oo mesmo f'lSico 

Posteriormente; o autor i.IJ.gn:ssoU com ação pri_ncipal - or- inferido à vítima por atos ilícitos, enl face de dadas circunstâncias;-
dinária de indenização - rCjietindo os mesuios laias Slinples e pe- ainda mesmo que por ocasião do descumprimento do conmtblal-
dindo ú:t.deniza.Ção por danos morais e materiais. que-·estipub no mente-avençado. O chamado dano moia1 tem estreita conotação 
valor total auferido com a venda dos livros (fls. 16). . com a dor, seja ela moral ou IJ.Sica, jamais afetando o pattimônio 

Citadas, as co-rés Geração Editorial e -Brnsilivros Editora, econômico do lesado. Seu elemeDto maior, caracteristico, seria, as
Distribuidora Ltda .. perderam o prazo para respo~ (fls. 96), sen- sim. a dor. a dor mo_ral ou a dor ilSica. Lembra esse autcr que: Os 
do que oco-réu Claudio Humberto Rosa e Silva ofertou contest- danos morais são os danos da alma, como diria o apóstolo São 
ação, alegando, preüm.inanilente, milidade de citação e. no mereci- João. O dano moral. pois, é absolutamente distinto do dano mate
menta, esclarece que o livro é mero relato jc#naüstico dos fatos,. _ l'ial que é palpável e não tão dificil de ser avaliado. 
sem qualquer intenção detenninada de atingir o autor. Aos prejuízos ou danos, aos qu~ pela própria natureza 

Assim, esclarece que a obra relata fatos de interesse da so- subjetiva de que se revesten;t. é impossível encon!far equivalente 
ciedade em geral. apenas com o ú:t.tuito de registtar_u~ periodo de patrimollial, reservamos o nóme de danos morais. E o que diz José 
nossa história.- - - Cretella Júnior. 

Em conseqüência. esclarece que em momento algum bJs
COll-se atacar a imagem do autor; sendo, portanto. improcedente o 
pedido de indenização. 

Saneador fls. 74. 
Petição das co-rés fls. 76/88. 
Agmvo retido fls. 92195. 
Despacho ordenatório fls. 96. . ... 
Em audiência (fls. 104), foram excluídas da lide as co~rés 

Gernção Editorial e Brnsilivros Editoxa, Distribuidora Ltda. 
Posteriorinente~-autor e réu ofértiiiam suas alegações_fmais 

sob.. a forma de memoriais. · · 

Dos mais expressiv~_jurisconsultos b!as:ileiros C"o~empo
rãneos. Yussef Said Cahali,. aborda ser uniforme a doutrina ao dis
tinguir a existência de duas espécies de danos: moral e patrimo
nial Dano patrimonial é aquele que afeta os bens ecooomicamenle 
apreciáveis qu-e futegram o pat:rimônio do credor oU da vítima., en
quanto que dano morai, por exclusão, é aquele a que não ~ 
ponda as caracteristicas do dano patrimoniaL 

Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por 
_ ªlguém. no corpo ou no espiri.to, ocasionado por outrem. direta ou 
indiretamente derivado de ato ilícito. 
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Ora, fácil é imaginar e angústia de autor, homem público, 
de gcmde projeção no País e no exterior. ao ler as linhas escritas 
pelo Iéu, publicadas na gr.mde imprensa internacional. 

publicação dÕttvro (fls. 16); sendo, portanto, esse o valOr máximo 
que pode seri"JXado em Juizo (art. 460 de CPC). 

Do Tópic:o Final 
Anote-se, contudo, que a vida pessoal do autor foi a parte 

mais atingida. posto que registram os autos ser o mesmo homem 
casado e pai de família. sendo que sua família. igualmeri.te; sofreu 
forte humilhação com a publicação desta obrn; que. registre-se, 
mais uma vez. mencionou fatos íntimos, sem qualquer comprova
ção e, pcincipalmeme, sem qualquer interesse público ou pofftico, 
senão fazer sensacionalismo à custa de seu antigo desàfeto. 

Esse gravame, essa dor mota!. deve ser indenizada 
A esse n::speito, a lição do eminente Professor João Casill~ 

em sua olra ''Dano à pes:soa e sua Indenização", sendo oporttma. a 
transcrição do seguinte trecho: 

Ante o exposro, julgo procedente a presente ação para con
denar o Iéu Cláudio Humberto Rosa e Silva a pagar ao autor inde
nização Iío valor COII'OSj)Ondente ao produto rota! alcançado com a 
venda do livro: Mil dias de Sotidão. 

AnelO, ainda. que a liquidação de julgado será feita por ar
bitrunenro (art. 606 do CPC). 

Julgo, ainda. procedente a ação cautelar em apenso. toman-
do del"mitiva a liminar já concedida. · 

Respoude o vencido pelas custas das despesas processuais e 
hOilOiários advocaticios que fJXo em 15% sobre o total da conde
uação. a ser apurada em liquidação de senteuça. 

P.Rl. 
"As questões em torno da indenização decorrente São Panlo, 28 de março de 1995.- Eduardo Almeida Pra-

de ofensas advindas através dos meios de colll!lriieação do RO<ba de Siqueira. Juiz de Di;eiro. 

exigem que a ateução do jurista esteja voltada para vá- 0 SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) _Concede a pa-
rios aspectos que envolvem o tema. lavta ao nobl:e Senador Lúdio Coelho. 

Sob um io.gulo mais amplo. a importância dos SR LÚD O • 10 COELHO (PSDB-MS. Pronuncia o se-
meios e da hberdade de comunicação pode ser avaliada guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sn e 
pelas palavr.is de Thomas Jeffersoo, ex-presidente norte- Srs. Senadores, esta é a primeim vez que venho à. tnbma do Senado.. 
americano (1734-1826). quando aÍII'lllOO que "se depen- Sou novo aqui nesta Casa. Nunca exerci nenhum cargo le
desse de mim a decisão de tennos um govemo semjor- gislativo. Nunca tive a boma de ser Vereadcx, Deputado Estadual 
nais ou jornais sem govemo, não hesitaria um momento Depu do~-·--' 

• . daal . " ou ta ··~ em pre em a ~gun temauva •. . A população do meu Estado mandou-me a Btasília, ao Se-
A pr6pna Decla.J:ação dos: Dueitos do Homem. 110 nado Federal onde estoo. convivendo com um grupo de homens 

seu art.. 11. enf~ _que '1a hbre c:ommunicatiol!' d'une ... públicos com grande experiência político-administrativa e alta
pensée et d'une ~on est um droit de plu~ ~~eu~ de mente iD.telectualizados. 
l'homme; rout cttoyen peut dom parler, écrire. nnpnmer Desejo confessar aos Senadores e à família aqui presente 
libremenL .. "(art.ll). teuh de difi Idade dirigir b' 

A Cónstituição Fedetal de 1988, em várias passa- r: sele:::.: cu para me a um am lente 

gens, dá destaque ao tema. como, por exemplo, no art.. 5° A ~su-' cem. -·'"""~ do m Estado • 
-·--'~ li ---" - de (IV) ~ - a >"'........,..,.- eu , o comproiDJSso 

asse.su:"Q.,I,,UV' a. ~ W<WJ..lestaçao pe~ento • de, se eleito, procurar desempenhar o meu mandato com dignida-
g~ o ~Ito de resposta, que nada ~ é do que de, com respeito e com trabalho. E é o que estou fazendo. 
dar a livre manifestação o _alcance necessário a todos Nestes primeiros . quatro meses, tenho prestado bastante 
(V); repugna a censma pxévia (IX), assegma o acesso ã ateução para aprender o funcionamento desta Casa: Coofesso que 
informação e resgoaroa o sigilo da follle, quandó nec:es- . . • • .. ' 
sáriO ao exercíqo proíiSsional (XIV), impede restrições, l?go na ~rra ~que tiVemos ?'m a ~cada do ~ Par
observado 0 disj>ósro na própria Coõstituição (art. 220), Udo, o Partido _da Social -~""' _Btasile!"'• traDsmiti aos 
com.ô também deixa claro que nenhuma lei cooterá dis- meus com.panhesros que, -~~nte, nao quena ocupar nenhum 
positivo que possa constituir embaraço à plena liberdade C3I!I? !"' Mesa. A propós~. o Senador Carlos Wdson Csmpos fa
de mfon:nação observado mais uma vez, 0 disposto na lou: 'E bom .. mesmo. Lúdio. porque pato novo mergulha raso, se--
pt6pria Carta Magna (§ 1; art. 220). uão afoga". E isso que estou f=nde. agindo com graDde cautela. 

A graudiosidade &, direito ~ livre manifestação Sts. ~=c:=s· a Nação_ lxas!ira e_stá passando por pro-
de pensamento, através dos meios de comunicação. en- fundas modif~ desde a e~ . Presidente Femando Hemi
tretauro, como Dão poderia deixar de ser, uão se confun- que Cardoso. ele"?"essa.CJU:"• há...._ Ol!o-uão cm~ 
de com irrespoosabilidade. Neste sentido, já se manifes- A pupu~ lxasiles mudou, e nós: de Congresso NacJO
too 0 Poder Judiciário: nA h"berdade de imprensa é por nal, estamos vtvendp uma época de e~dimento na ~ do üo
todos defendida. Deve ser a mais arupla possíveL Mas li- vemo, _de que não me reconfo ter !ta "_ido Igual nos últimos _anos
betdade uão implica irrespoosabilidade". (A CODferir obrn enteudime_n!P ~nàe o Cong=so Nacioual, o Poder ExecutiVo e o 
citada. !Is. 244, '2:' edição, Edi!aa Revista dos Tnàunais.) Poder JudiC!ário. 

Em síntese: A obia publicada atiD.giu a honra do autor~ sen
do que o réu teve a intenção, clara e deliberada. de prejudicar a 
imagem pública do mesi:no, não hesitando, inclusive, de tentar 
destruir sua vida familiar, sendo que todo o sofrimento experimen~ 
tado pelo auta: deve ser indenizado em Juízo. -

Neste ponro, xcgistro que em face da projeção politica do 
auta, sua imagem e conceito são bens de valor incalculável. mas o 
mesmo - por questões de foro íntinío - balizoo modestamente o 
seu pedido, apenas no proveito econômico obtido pelo i-éU com a 

Parece-me que há a ccmpreensão de que Govemo é Isso: 
uão é só o Poder Executivo, é o Congresso Naciooal. o Poder Exe
cutivo e o Poder Judiciário. 

O que nós, aqui no Congresso Naciooa.l. estamos fazendo, 
hoje. é possibilitar ao Presidente Fernando Henrique Cardoso dar 
cumprimenro à p:ocuração que reoebeu de povo lxasileiro em 3 de 

•mh:o passado. 
A campanha de Fernando HeniÍ<p!e Cardoso foi alicetçada 

no cmDpromisso de fazer as reformas capazes de colocar o nosso 
País no lugar devido oo coutexto DIU!!IliaL Nós ficamos para trás. 
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Assistimos ao desmoronamento do Império Russo, à queda do 
Muro de Berlim e ainda permanocm!OS ca:n uma Constiluição que 
estava inviabilizando o ingresso do Br.J.Sil no contexto das nações 
deseuvolvidas do mundo. 

Felizmente, agom. estamos fazendo essas xeformas. que 
coosidero das mais impottanres. E, depois da reforma da Cousti
lu.ição,.ciepois de diminuinnos o lamaDho do Estado, é preciso que 
procuremos aprimotar o desempenh<> da Administração Pública 
em nosso País. O dia-a-dia da Administtação Pública, em seus 
atos comuns, em seus atos de rotinas. pn:cisa ser aperfeiçoado 
para funcioDar adequadamente. Esse é um esfmço que ten:mos de 
fazer permanentemente. __ ___ _ _ __ _ 

Precisamos também di= à Naçio brasileira que a sua recu
pexação eoon<lmica, que seu equillbrio não será atingido a curto 

mundo e teuha a capacidade de oonduzir para rumos que atendam 
aos interesses fundamentalmente do txaba.D:J.o e da cultura. e não da 
acumulação do capital, CXXDo infelizmenle hoje estamos vendo 
essa hegemonia. 

Dou conhecimento A Casa, solicitando que o referido artigo 
COI!Ste dos Anais do Seuado. 

Muito obrigado, Sr. Presidenle. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RO
BEKTOFREJREEMSEU DISCURSO: 

ESPAÇO ABEKTO 

TarsoGeuro 

OS FUNDAMENIUS DA CRJSE DA ESQUERDA 
praw. Não se amJma a vida de um País, admiDistrado há muito Todos os partidos socialistas e social-democtatas surgidos 
tempo, gastaudo-se mais que as suas mceitas, com despesas às ve- nesle século basearun sua visão de mundo- da a:dtuza e da politi
zes alocadas em assunros: Dão-priorit..ários. !- curto prazo. O nosso ca a seus projetas de organização 4a produção- no IIIIJJldo do txa
deseuvolvim.ento, o nosso aescimeuro cc:onômico precisa ser b.ts- balbo emergente de uma ordem industrial que agregava milhares 
cado persisteulemeute. O Combate à inflação precisa ser um estado de opetários no interio< de gcmdes plantas industriais. E mais: es
de e5jÚÍ!o da familia. N"ao basta ao Poder Público qucm:r, é neces- ses partidos basearun sua estratégia de poder no fato de que esse 
sário que as famllias brasi!eiias entendam a importJncia dp equilí- proletariado industrial oomtitu!a sua. cuiluza politica e agregava 
brio econômico. de não se gastar mais do que se m::ebe. E atrav6s sua força de tiabalb.o a partir de uma atividade que foi a mais de
dessa linha de tmbalbo que iremos persistir. senvolvida e promissora da era industrial: a fábrica capitalista mo-

Quero chegar ao meu Estado e di= que estou cumprindo derna e, mais lalde, o seu modelo tay!oésta-fO<dista. 
bem o meu dever no Senado. Os gxandes pensadores dessa estirpe, de Man aLassale, de 

OSr.NeySuassuna-Permite-meV.Ex'umaparte? Lemn a Jaw:és, chegando a Gmmsci e Friedrich Ebert. previam 
O SR. LÚDIO COELHO - Coocedo o aparte a V. Ex', uma nova ardem, hlliDllloica e equilibrada (no caso da social-de-

nobre Senador Ney SWISSUIIa. DlOCiliCÍa), ou igualitúia e desalienada (oo caso da tradição mar-
O Sr. Ney Suassuna- Nob<e Senador Lúdio Coelho, CieÍo.· • xista-revolucionãria). Seria uma sociedade !ivte, fundada nessa or

que está muito bem colocada a seritença de V. Ex- quando fala so- dem inchsttial e :nos ''contravalores'' smgidos do mundo do tiaba
bre a família, poi<JUe um pois cada mais. é do que o somatório de lho, em oposição aos vai= do Estado bouEu& clássico, íJador da 
famllias. Se todas as famllias se comportarem dessa forma, no fi- igualdade fOIIIIal e reprodutor, de fato, da desigualdade e da opres
nal, o pois também 5!' oomporta1á da mesma fonna. Entendo que é são de classe. 
por aí: se todos gastarem menos do que ganham, restará poupança, O que está na base de toda a crise da esquerda em escala 
inclusive pata investimentos em áreas de prioridade. Parabéns! mnndial. desde que se queira pensar um novo programa pa1a o 

O SR. LÚDIO COELHO -Obrigado. O andameuto da»>- presente (como mediação de um _projeto estratégico de fuiUro), é 
forma oonstituCÍO!lal está indo bastante xápido e =io que, apesar precisamente que essa a'ganizaçM industrial não mais prevaleoe
de as coisas estarem noimais, o Presidente da República está oom rá, em breve, como alicet-ce; mesmo do atual modo de produção.E 
um apoio muito bom no Calgresso. O Congresso Nacioual poucas ainda que o perfil de classe traba!hadma mais modema e oom em-

vezes respondeu tão bem 'Como ~tá ra:z.endo i:iô momento. aten- prego terá uma profunda alt~ ~tiva e ~v~ in~sse.o;: 
dendo aos anseios da população. os quais - na awal etapa de desenvolvmlento capitalista -Já qu~-

Mas. se for necessária a nossa permanência aqui durante o br.mun os laços materiais e culturais. entre a eSfera do trnbalb.o all
recesso, apesar de estanno$ ca:n nossos serviços absolutaméme vo (oom emprego) e os novos contingenles (de desempregados) 
em dia, deveremos continuar, a (DD. de dar continuidade a todas es- lançados à margina !idade e à segregação. . 
sas reformas que estão sendo propostas: à. N~. Esta nova si mação exige o ~ecimento de uDl<l: nova di-

Muito obrigado. nâmica social. com reflexos externos e ~temos num parti~ ~ 
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a pala- o PT, para que ele possa se tomar referência de uma ooucepçao som-

VIa cano Líder. lista modema, adequada à époea da terceira revolução tecnológica: 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a pala- Os conflitos coxporativos (que de resto Dão s6 são legítimos 
vmaonobrcSenadorRobertoF:tm.ca::noUder,prcincomimnos. como necessários para melhorar a remunern.ção do trabalho) ten-

0 SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Come Lider, pro- dom a se tomar cada vez mais, elementos de cisão política entre a 
nuncia o seguinte disanso. S~ revisão do Ollldor.) -Sr. Pn:si- parte da classe ~e tem poder de fogo sindical e aquela que mais 
dente. Sr-s e Srs. Senadoles. hoJe, o Estado de S. Pau1o publica necessita de p::>líticas do Estado e não tem expressão sindical. 

· um artigo do Prefeito de Porto Alegm, Tarso Genro. iDtibJ.Iado ''Os como os desempregados. os semi-empregados e os trabalhadores 
fundamentos ~_crise de esqumla.''. Set:ia im~ que não ~ a autónomos, que devem ser alvo privilegiãdo do nosso programa; 
esquerda brasile;ra. mas_ todas '!' forças polili<as: I~ o ~o, As transformações na ponta do capitalismo g=m um 
~e nele 6 feito um. ~gn6stico dessa n?Ssa cnse de _identidade. novo mundo do trabalho, que :não é uma simples contimlidade da 
que não 6 a~nas -~·mas é uma cnse por que passa. toda a velha classe, mas é alheio, ideologicamente. e separado, objetiva. 
esquetda, a ~el intexna.cional: . mente, da velha classe operária tmdicioo.al. a qual não é mais 

. Ao di.scoo:er sobre ~ cose. o Pre_fe_I~ nos oferece a oportu- ''vanguarda" no modo de produção capitalista, embora seja impos--
Didade COilClCta de dela sanmos. a possibilidade de que~ ~erda. sível organizar um novo projeto sem a sua adesão oo sem a sua 
vohe a ser portadoia de fuiUro, que entenda o que ocare boJO no cumplicidade política. 
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A oposição estatismo-privatismo não mais será recoriheci
da. numa nova ordem. pelo retomo às funções do Estado nos mol
des tradicionais, os quais se amparavam em agências estatais, to
cadas por uma burocracia afastada da sociedade. Mas s6 poderá 
ser resolvida do ângulo da esquerda pelo controle social (extemo~ 
público IJlio.esUilal) das políticas públicas, das agências públicas e das 
iDstitnições privadas que exexçam funções de interesse público; 

Se não for constituído per um programa que seduza e incor
pore este novo mllD.do do trabalho (técnicOs de alto nível, cieD.tis- . 
tas, pesquisadores, operários altamellle qualificados, empreende
dores individuais.. gerenciaclotes de novos métodos de oxga.ni7a
ção, operndores e processadores de iDfOIIDática, etc.), um partido 
como o PT não terá. um projetO democrático, pois ele não pode su
por que esta nova vanguarda da 3 .. revolução tecnológica vá aderir 
pela coeiÇão ou pela simples solidariedade à um projeto de ttans
fcxmação da sociedade; 

Finalmente, remetendo direramente para o PT e o nosso 
paíS, é preciso forjar um J?rogruila capilz de retom.ai o·crescimento 
e distribuir renda, oom capacidade de combina:r a construção e a 
recoostrução da infra-estrutura do País - aproveitaineD.to ÍilleDsivo 
de mão-de-obra baseada em empresas locais - com uma aliança 
explícita co~ os setores empresariais "de ponta", nacionais e não 
nacionais - não monopolistas -~ capazes de impolsionar uma pro
funda revolução produtiva, própria para colocar de forma competi
tiva a nossa relação com os padrões tecnológicos exigido< pela econo
mia globalizar. (Sem displtar uma nova inserção também uma nova 
ordem iDtemacional. não há futDIO pam palses como o nosso.) 

cia das ~presas. a revolução do trã.balho. a sofisticação do produ
to, enfim, a ciência e a técnica. 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo alcançoo 
um patamar decisivo. O dado ftmda.mental foi a mais perfeita inte
gração entre a investigação cienlffica e o processo produtivo, en
tão sob a égide do regime meromtil. 

Esta simbiose foi dinamj:zada a fundo pelas próprias condi
ções do mercado mondial que passou a ser lidetada pelos Estados 
Unidos.. O resultado foi o desenvolvim.eniO fantástico e as posSibi
lidades impressionantes que se abriram para o crescimento da mi
croelettôuica e dos computadores, revolucionando de maneira in
crlvel a conc:ozrência entre países e entre capitais e alterando, de 
maneira espetacular, a distância entre os chamados países indus
triais e os países em desenvolvimento. 

Não resta a menor dúvida de que a acirrada concorrência 
mundial toma obrigatória a prCICllr.l-constante- de um pachão cada 
vez melhor de produtividade por parte das diferentes sociedades. É 
uma questão de sobrevivência, e essa busca desenfreada já pode 
set notada nas disputas constantes entre os Estados Unidos, o Ja
P.ão e a Alemanh~ que se enfrentam cada vez mais na guerra pela 
lider.mça científica e tecnológica do mondo. 

Também em mattha aceletada, os chamados Tigres Asiátioos 
fa:zem um esfO<ÇO enorme pam arompanhar aqueles palses, destinan
dopercetl!Uaiscada vez mais importantes do seu ProdutolD!emo Bru
to pm:a a pesquisa científica e o desenvolvimento témico. 

Portanto, toma-se obrigatório um novo padião de produtivi
dade, conflgUndo pela combinação de ciência, tecnologia avança
da e grandes investimentos em pesquisa complexa. 

Há várias maneiras, à escolha da esquerda, de responder às·'" Por incrível que pareça, o capital. inimigo feroz do trabalho 
profundas e radicais mutações do presente.. A primeira, mais fácil, em toda a teoria manista. começa a perder a capacidade de expio
e cômoda, é manter-se como está e tr.msformar as propostaS-do · nl-io pela primeiia vez quando o auiileiiio da prodUtividade e os incri
passado - justas em seu tempo - em fetiches fundamentalistas veis avanços alcançados na rob6tica estão sígnificando dispensa de 
para estinrular que ''pão nos dispeiSemos". A segunda é mudar de lt3balhadores Das indústrias avançadas no sistema capitalista. 
posição, adequar-se ao neolibenilismo. aceitar o Estado mínimo, Dessa maneira. a mã~obra barata e muitas vezes semi
dizer que as desigualdades e a miséria são eternas e buscar. oom: eSCraVa. com base na qual o BI3Sil e o restante do Terceiro M.indo 
uma linguagem de esquerda. ''políticas compensat6rias". -~ ~i- contavam desenvolver uma incl4stria pujante. não encontra mais 

· ra. a mais complexa, é blscar um novo camiobo para uma utopia condições favoráveis de aproveitamento. A premissa que invoca a 
mais modesta, mas mais concreta,. para repensar o futmo do mun- explora.çãO do homem pelo homem, do capital sobre o ttabalbo, do 
donaaçãodemudá-l9desdelogo,paramelhor. capitalista contra os trabalhadores, que inspirou diversos movi-... 

• - ~mentos, notada.mente nas décadas de 60 e 70, sincer.unente, não 

o SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Conoedo a pa- tem mais sentido. 
lavra ao nobre Senador Leomar Quintanil.ha. . Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, nêsse novo mundo em 

O SR. LEOMAR QUINT ANILHA (PPR-TO. ProDUncia que já vivemos, comandado pela revolução da ciência e da técnica, 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S:r"s e Srs. Senadores. é pela soíJSticação, pela busca de maior rapidez e qualidade na coo
sempre oportuno e imperativo disrutirmos o ~ndo em que vive- fecção dos produtos. pelo avanço coostante do saber e pelo apro
mos. Debater o futuro do nosso País e o novo projeto de sociedade fundamento da concotrência e da competitividade industrial. a vi
que se pretende construir é tarefa que estimUla a todos n6s. t6ria de uma empresa não significa somente a demx:a.da de outra. 

O avanço científico e tecool6gico e o fim do EStado cartorial A nova iDtemacionálizaçíio do capital pode facilmente provClCa! a 
sãO, a meu very os p:mtõs fundamentais para iniciar esse debate. desestruturação eco:oômica de um país ou mesmo de um continen-

Essa disrussão sC baseia. fundamentalmente. em aspectos te a milhares de quilôiDI$'0s de distância do outro. Assim,. os me
econôm.icos. sociais e políticos, como o combate à inflação e ã caniSll10S de poder, que caracterizam hoje a gigantesCa massa de 
violência. a superação da miséria., a modernização ecoilômie3; e çapitais que circula no mundo, são extremamente eficielites ~ su-
uma nova ordem politica. ~. tis, qu3ndo se ttata da defesa de sua multiplicação. 

O desenvolvimento científico e tecnológico é, na realidade, 
a grande questão deste fmal de século, o ponto-chave da rut:eren
ciação entre países, e será o grande desafio do terceiro milênio. 

Não existe mais lugar para se contrapor modelos abst:ratos 
de sociedade. Não é mais tempo de discutir ~ialismo versus ca
pitalismo, democracia versus ditadura. burguesia versus proleta
riado. O que palpita agora é a compeLitividade econõmi~ a eficá-

Tarso Geuro (PT) é prefeito de Pato Alcp. 

Não P:xicmos pelder de vista o que aconteceu no MéxiCo, e 
constatamos que o veiho Estado btasileiro encontra-se em seus es
tertores. A antiga ordem institncional naufragou na OOIIUpção, de
sagregoo. o tecido social.. aprofundou a miséria e elevou a violên
cia a níveis IIUllCa vistos. 

Sr.. Presi.dente,. sn e Srs. Senadores.. nota-se fa.cilmen1e que a 
adem"in:iiti,ClOnaJ e o Estado que existiam não têm mais sobrevida. 
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Enliamos em um novo lempo. Um tempo em que se propõe O SR. LEOMAR QUINT ANIÚIA - Agradeço, Senador 
transfOIIIlal' o Estado e criar um novo uacialalismo, que objetiva Romeu Tuma., essa significativa intervençãO_ de V. Ex", que vem 
alterar radicalmente os pilares de sustentação de nossa sociedade. demonstrar a preocupação. que também O afli,§e, com o desenvoJ

Nesse novo tempo, o BiaSil deverá ser um país totalmente. vimenr.o do nosso País e a inserção do Brasil no mercado nnmdiaL 
integrado aos grandes mexcados mundiais e, fundamen~, É lóg!.co que precisamos d.ese.nvolver mecanismos que ve-
inserido na teiceD:a revolução industrial que está cm curso. Ilham proteger e oferecer condições de sobrevida e sobrevivência 

O nacionalismo, sn e Srs.. Senadores. continua sendo uma às nossas empresas. Os países mais abertos e libetais do mundo. 
bandeila forte. Todavia, neste fmal de século, nenhum país moder- como o pnSprioEstados. Unidos, estabelecem mecanismos de defe
no pode continnar vivendo do passado. sa das suas empresas. E isso que precisamos fazer aqui, para que 

As teses DaCionalistas defendidas ardorosamente por ex- não s6 o setor calçadista,. mas também diversos ou_tros segmentos 
pressivo segmento da sociedade nas décadas de 40 e SO não.mais importantes para a economia nacional possam. nessa abertura que 
se ajlstam aos reclamos h odiemos. historicamente a Câmara e o Senado haverão de conceder ao Bra-

Não podemos nos esquecer de que quase meio século já nos sif. pennitindo que ~sse não s6 tecnologia, mas que recursos 
separa dos tempos hexóicos que mm:.aramlutas importantes e con- venham permitir o seu desenvolvimento, fazendo com que esses 
quistas valiosas do povo biasileiro contra o que se chamava na seg:çientos tenham condição de competitividade com as indústrias 
époea de neocolonialismo "" imperialismo. A admir.lvel·campa- estr.mgeiias. 
nba do ''Petróleo é Nosso'•, 1- 'T exemplo, retia.ta. muito bem essa Assim. o novo Estado-nação, e a nova ordem institucional pres
~ e deve ser feSP.cllada. Ezuretanto, apesar de fazec parte da supõem o aprimornmeulo desses llV'<'al!i"""'-" de COJJ!role e proteção. 
nossa história, Dão serve mais cano bandeira de luta~ . Não tenho a meuor dúvida, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena-

O novo nacionalismo, Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores. dores, de que esta é a visão do Presidente Femando Henrique Car~ 
situa-se, sobretudo, neste fmal de século, no âmbito dos mercados, doso. Sua Es.celência sabe das Iesponsabilidades que o Brasil tem 
dos capitais, dos produtos, da qualidade, da competitividade e do de enfreiJtar e da necessidade 1li)!CUte da montagem deste novo Es
avanço científico e tecno16gico. lado, moderno, eficiente. competente, sensível para o drama social 

Esses os motivos por que as grandes nações industriais e que vitima o País e. acima de tudo, defensor dos interesses estraté-
desenvolvidas do mundo ocidental são fortemente proteciooistas e gicos de nossa economia. -
fim.damentalmente nacionalistas.. Não existe nação_mais protecio- O paSS3J*Irte paia entrar com esper.mças no século XXI 
nista e mais nacionalista do que os Estados Unidos. exige que tenhamos os nossos olhos ftxos no i.l:úmito à nossa fren-

Habilidosameute, o poderoso Estado americano conseguiu te, e não voltados para Irás. contemplando o passado. 
cao.ciliar seus interesses com os dos grandes capitais esfrangeiro~- Quem não conseguir ver o Brasil sob esta ótica ficará à 
que lá aportar.mL DllUJlCill do curso da hisl6ria. 

Para isto. a Iegisia.ção que disciplina a ação desses capitais no A nova rota brasileira, como já vimos. giJ:a em tomo da ro-
mercado americano é rápida. eficaz e extremamente p:oteciotüsta. bótica, da informática. do~ materiais de precisão. da bíogenérica e 

Assim, por paradoxal que possa parecer, o novo Estado bra- sobretudo da !'lobalização, da integração dos mercados e da efi
süeiro deverá ser extremamente nacionalista. socialmente justo e ciência do capttal. 
sobretudo protecionista. Tenho certeza. Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, que o 

A empresa hiasi.leira dinâmica e modema deverá ser prote- novo Brasil que agcxa emerge será muito diferente do populismo 
gida, amparada e privilegiada pela nova orcJem. Ela PJ;ecisa estar clientelista. do liberalismo pateiualista e do autoritarismo, que 
pronta parn competir intemamente e extemamente, mas não pode sempre disputaiam o podeqx:rlítico ao longo de toda a nossa con
ser massacrada pel~ .~e pela pressão das grnndes COipoiações turbada formação histórica. 
intemacionais aqui instaladas ou que venham porventura aruar no 
mereado naci0Jl3.1, como OCOI:re nas poderosas nações. como Esta
dos Unidos. Japão,Alemanba, en1re outras. 

O Sr. Romeu Tuma - Senador Leomar Qliintanilha, V. 
Ex• me permite um aparte? 

O SR. LEOMAR QUINTANILIIA- Com muito prazer, 
ouço V.Ex•. nobre-SenadOr Romeu Tuma. · 

O Sr. Romeu Tuma- Nobn: Senado<-Leomar Quintanilha. 
desculpe-me interrompê-lo. Estou acompanhando. com atenção. a 
exposição de V. Ex• sobre o problema da indústria naciOJJ.al. V. 
Ex- falou sobre a robotiza.ção, que traz conseqüências parit a-aber
tura de nova mão-de-obra. Dentro desse contexto, pediria que ana
lisasse o aspecto do dumpiog na indústria têxtil. Recebi informa
ções de que vários Estados: vêm sofrendo um desgaste enOime. 
pelo aspecto da incidência de impostos sobre a exportação, da falta 
de .investimento e modemização do parque industrial e ainda da 
importação por preços ãviltados, visto que o dumping de indús
trias asiáticas tem praticamente inchado o mercado inlemo de fios 
e produtos manufatmados, tra!:eDdo como conseqüência até O pro
vável fecllamento de grandes indústrias têxteis. Isso cabe no contexto 
que V. Ex' está trazendo ao cooheciml2lto desta Casa. e gostaria de 
cumprimeutá-lo pela oportunidade do seu prommciamento: · 

Durank! o discurso do Sr. úomar Quinranilha, o 
Sr.· Valmir Campe..'o, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Luu. 4./herro ~de Oliveira. Suplen
te de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveim)- Concedo 
a palavra ao ptÕXimO cxador inscrito, Senador Carlos Bez.ena. (Pausa) 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Pre.sidente, peço a ~alavxa 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveila) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma para uma cómw:iica
ção iDadiável pelo prazo de S minutos, nos termos do art. 14, inci
so vn. do Regimento Interno. 

O SR. ROMEU TUMA (P!AP. Pano uma comnni~ 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, por estar hoje com uma 
audiência marcada com o Ministro da Justiça às 2Ch, gostaria de 
relatar a esta Casa que recebi algum: ofícios de representações s:in
dicais e membros da Policia Federal mostran_do a sua angústia em 
relação à defasagem salarial. inclusive incompativel com. o_ que 
vêm ganhando os policiais do Distrito Federal. 

O Ministro da Justiça acaba de enviar-me um oízcio que me 
permito ler aqui: 
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''Homa-me cumprimentar-lhe, nesta oportunida- O Sr. Josapbat Marinho- Quero """1!festar soli<briedade 
de, em que acuso o recebimento do Of'lCio n° 1.134195. à sua tese, esclarecendo que uma das divergê.ricias que tenho com 

A manifestação de V. &• me proporciona reafii- o sistem:a de emendas apresentadas pelo Governo está exatamente't" 
mar a preocupação do Ministério da Justiça em sohlcio- em que são modificações de comum superficiais~ não Visam à in
nar a questão salarial das polícias da União. E. tanto é fta-estrutma social e econômica e essas sohlções de caráter mera
assim que, algumas propostas desta Pasta já foram enca- mente institucioiial não geram o desenvolvimento, o progresso ou 
minhadas a outros órgãos do Govemo para as quais es- o bem-estar, que é o objetivo fundamental da ação do Estado. 
peramos mve acolhimen10- O SR. OSMAR DIAS- Muito obrigado, Senado< Josaj:ilat 

Devo iuformar-Ihequehojedec:isão de !•Varada Marinho. 
Justiça Federal concede isonomia da Polícia Fedet:al O aparte de V. Ex•, na verdade. serve para dar seqUência ao 
com a Polícia Civil do Distrito Federal e manda pagar a meu pronunciamento porque é nesse ponto que ia tocar. Não vi 
diferença, o que resolve o problema no momento. Aten- nas emendas encammbadas pelo Governo, no Capítulo da Ordem 
ciosamente, - - :&:onômica, nada que ft.zesse uma ciruigia profunda no Sistema 

Nelson Jobim" Fmanceiro Nacional que, gulosamen~ tem maltralado o setor pro
dutivo. Além do mais ele é unido ao poder pofitico, que é deter

A nossa preocupação é que a Polícia Federal eslá defasada minado pelo poder econômico-financeiro, o qual tem. por sua vez. 
de equipamentos, de treinamento e até de recomposição dos seus o poder de fmanciar campanhas, et através de negociar espaços no 
qu.s. Essa aflição tem. sido uma de nossas pm>çupaçoes~ govem:o;flJlaDCia vigorosamente Caft'Çfa'ohas e se a:podeia de parte 

Cumprimento o Sr. Ministro da Justiça por estar cmpeiiha~ do govemo para ditar na:mas e regras dos seus interesses. 
do cm lentar resolver esse problema. Não vi nas emendas apresentadas pelo Governo nada que 

Muito obrigado, Sr. Presidente. pudesse estancar, brecar essa sede, esse apetite voraz do Sistema 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira)- Conce- Financeiro Nacional que hoje - ninguém acredita nisso no mundo 

do a palavra .ao próximo orador ioscriw, Senador TeoiODio Vilela inteiro- porticipa com 18% do Produto Intemo Bruto btasileiro, 
Filho. (Pausa) ·eiiqüãiltb Jiós países mais desenvolvidos chegar a 7% é um caos 

Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, da repre~ total,masaquiénormalatingiros 18%. 
sentação do Estado do Paraná. Ora vejam. se tomarmos SO bancos com 18% do PIB e se 

O SR- OSMAR DIAS (PP-PR. Pela ordem. Sem revisão pogam~os toda a massa de ttabalhadores que recebem salários me
do orador.)- Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores. sei que o Sena~ nores do que cinco salários mínimos mensiiS e f:tzermos- a campa
do vive, como a Câmara, o clima das refotma..s. que tana conta. .. ração, chegaremos à conclusão de que há uma injustiça sendo pra
dos Senadores mais experientes, com quem tento aprender. Hoje ticada neste País com os trabalhadores em primeiro lugar, porque 
aprendi muito com o Senador Josapbat MariDho, como tenho todos eles juntos percebem apenas 32% do Produto Interno Bruto. 
aprendido com meu Líder, Bemardo Cabral. e com o Senador Pe- ·De outro lado, os agricultores, que são sete milliões neste 
dro Simon. . - -- -- - Pais. representam apenas 8% do Produto Interno Bruto. Oito não é 

Muitas vezes, a experiência faz com que se afastem dos metade de dezoito; e dezoito é um pooquinho mais da metade de 
problemas mais coniqueiros e que, por serem coniqueU:tis, não 32. Então, alguma coisa está errada. porque trabalhadores e produ
chamam a atenção dos mais experientes, mas de quem eStá apren- toreS estão trabalhando muito para matar a sede e a fome dos ban
dendo. Por isso quero dizer, aos mais experientes. que não pãssa queiros. que são poo.cos, mas têni muito pcxier neste País. 
pela cabeça de quem chega. pela primeira vez. ao Sena.do,,uma re
forma neste País que não inclua uma alteração profunda nos seto-
res produtivos. · 

Se qui~os reformar o Estado, com certeza_ t~mos que 
trabalhar duro nas emendas que o Governo encaminha e naquelas 
que seião aqui apresentadas pelos Senadores. Mas não nos pode
mos afastar de uma realidade dura que se abate sob:e o nosso País. 
envolvendo todos os setores prcxiutivos e, em especial, a base da 
nossa economia, que é a nossa agricultura. 

Um Senador, outro dia. disse-me que eu precisava falar de 
outro assunto. mas preocupcHne com aqueles que entendem de 
rudo e não se especiali.zaram. em nada. Por isso admiro a experiên
cia somada à inteligência e, sobretudo, ao conhecimento que al
guns Senadores demonstram quando vêm a eSta tribuna falar de 
assuntos, muitas vezes. bastante especfficos. Assim, falo de um as
sunto que entendo.. que é a agriculrura, e que, portanto, deve mere
cer a atenção de todos neste País. porque. ao se somar com os ou
tros setores. chamados de agrobusiness, somam 60% do Produto 
Interno Bruto do Brasil e, praticamente, são respousáveis por 60% 
dos empregos neste Pals. 

RefOIIIlaS no Estado são necessárias. entre "elas uma bastan
te profunda no sistema de fmanciamento, como também no rela
cionamento entre o Governo e esses setores produtivos. 

O Sr.Josapbat Marinho- Cóncede-me V. Ex' um aparte? 
O SR. OSMAR DIAS- Ouço V. Ex'com prazei. . 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me pemrite um aparte? .. 
O SR. OS MAR DIAS- Pois não, Seua<lor Josaj:ilat Marinho. 
o_sr.Josapbat Marinho- Note V. &•o que está OCOITCn-

do no País. Ainda ontem éscrevi um artigo a ser publicado no do
mingo, em que eu observava que o povo não entenderá a mudança 
da política de petróleo, de telecoiiiiUlicações, a exclusão do con
ceito de empresa brasileira de capital naciooal, se continuar a polí
tica dos jlros nas alturas em que estes se encontram e se não ocor~ 
rer, com a devida preferência, a modificação do sistema tributário, 
sobretudo para aliviar os economicamen_te mais fraco~ O povo 
não entenderá. • 

O SR. OSMAR DIAS -Nem o povo. nem boa porte dos 
Senadores, Senador losa.Ji!at Marinho, porque temos, boje, uma 
carga que incide na cesta básica ao nível de 26%. quando os par

ceiros do Mercosul têm uma carga tributária bem menor. Por 
exemplo, a A.J:gentina tem um índice de 14% incidindo sobre os 
produtos da cesta bãsica e os produtos agrícolas; o Clille pode vir 
a tirar proveito desta situação desigual na política tributária, uma 
vez que lá não se pratica uma taxa superior a 12%. 

Estamos vivendo um momento em que a sociedade exige 
profundas reformas, mas o GovetDQ precisa ter mais coragem~ 
mandar para cá Cmendas que irão mexer com a vida de todos os 
brasileiros. Será vã a discussão da privatização ou não dos servi
ços das telecomunicações, do petróleo, enÍIIIl. seti vã toda essa 
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dísOTssão se não interleriml.Os naquilo que é mais sagrado na vida Veja, portanto, que um mandato político não é algo que se busque 
de todo cidadão, ou seja, comer, educar-se c morar. _ _ pensando que nele não está. embutida a. representação que o povo 

Com relação a eStas reformas que estão sendo feitas. não sei lhe dá. Com a experiência que V. Ex• tem, experiência de quem 
por onde vão conseguir entrar na casa do assalariado e melhorar foi Secretário de Agricultura durante muito tempo, verifico que 
essa situação, como não sei como CDtr.lrão nas casas dos produto- soo obrigado a dar um depoimento. ~ao ficaria em paz com a mi~ 
res que estão no campo desencantados orn com o Govemo, ora Ilha consciência se não deixasse registtado nos Anais do Senado. 
com os seus -sentanles, que têm desfilado aqui, oo Çongresso ainda que pela via de um modesto aparte, a postura que V. Ex" 
Nacional, uma verdadeira farsa com a qual :áão posso co~. teve, em detemJ.inada manhã, onde me encoDtrava presente numa 

Para se ter boa colheita. é preciso tirar as erv_~ daninhas das reunião con:i. a chamada Bancada Ruralista e aqueles que iam dis
culturas. E aqui não estamos fazendo issO. Estamos tratando da cutir a pronogação dos débitos ou o acerto desses com o Governo. 
mesma maneim devedores que tomaram crédito rural indevida- V. Ex• foi Dl.lito enfático e declarou que não estava ali pua cuidar 
mente, até ponJUC o Govemo agiu mal ao conceder Ciédito rural do passado, pua prestai\ com a sua anuência, a aprovação de um 
para quem não merecia e não tinha necessidade. Estamos~ calote que repreSentava muito mal para a Nação. O _que V. Ex• ali 
igual um cidadão que, até para sonegar Imposto de Renda. com- fazia em dar a sua contribuição para uma: política agrlcola para o 
prou uma fazenda um dia.!~~ dela um grande latifiindio, dai um futuro. Com alegria. vejo que V. Ex•, homem coerente, aborda 
domínio ter.ritorial enorme, que lhe deu poder de fogo pam canse- dessa trioona .~ assunto, mesclando-o com o problema das 
guir recursos infmdáveis no Banco do Brasil e em outiQs agentes emendas coostitucionais.. R~. as nossas empresas sempre 
fmanceiros oficiais. finançiando tudo menos o plantio de lavouras. se preoco.param com o problema dos preços. ao invés de amplia-

Conheço pessoas que fUWlciaiam avião a jato, apartamento rem os meios de produção. Como Dão sou muito afeito ao assunto. 
na praia e em outros coutinentes com cr6dito rural,. e que recebem te.Dho aprendido com V. Ex•, que homa os quadros do Partido Pro
um tratamento bastante diferenciado ao dado àqueles que fomm. ao gressista- neste Senado, V. Ex• é um dos seus expoentes-, os ca.
banco e pediram pelo amor de Deus pelo crédito pam poder plan· minbos invios e dificeis de uma nova política aglicola. Senador 
tar. colher, elitregar a safra e pagar o fmanciamento, mesmo que Osmar Dias, como sou bem mais velho. deixe que eu lhe faça essa 
isso lhes custasse um pedaço da Slla teiia, um tJ:ator ou animais de :ref1eüo. Continue assim e não se afaste desse comportameD.to. 
sua propriedade. ___ _ Nesta~ V. Ex• jamais será caudatário de quem quer que seja. 

~ao dá para misturar esses cidadãos DDm ~o balaio e V. &:• tem uma independência que aplaudo. 
tratá-los como caloteiros, como na injlstiça cometida pela impren- O SR- OSMAR DIAS- Senador Bernardo Cabral, muito 
sa. A própria revista Veja. ao não separnr produtores verdadeiros obrigado pelo seu aparte e por V. Ex ... ter sido um grande Líder do 
de criminosos que tomam recursos públicos e não pagam. cometeu ... Partido Progressista. Tenho um orgulho nmito grande de pertencer 
uma grande injlstiça e, até agora, não a corrigiu. ã sua Bancada. 

Gostaria de ver na revista Veja uma matéria falando de pro- O Sr~Ney Suassuna- Permita-me V. Ex• um aparte? 
dutores IUiais de verdade. que COD.Iribuem com o abastecimento O SR. OSMAR DIAS-Concedo o aparte a V.Ex ... 
alimeDlar, que collli;ibuem com o :saldo da balança comercial. que O Sr. Ney Su3SSIJOa - Senador Osmar Dias, muito tenho 
contribuem com a boa vida de muitos daqueles que fazem uma po- ouvido falar sobre a Bancada Ruralista. sobre a sua potência. o seu 
lítica equivocada para o setor ãgropecuário. em fun.ção do trnbaiho mímero de votos. No dia da votação, dezenas e dezenas de Parla
de verdadeiros produtores rurais que não são caloteiros. que não mentares passaram pelo c.orredcx polonês que se formou em volta 
são inadimplentes. _ _ das urnas. Houve a dúvida de o" Líder do PSDB ter deixado em 

Se o Banco do Brasil e o Govemo tives_sem a cons.gen;1 de aberto a votação. assim Como fez o Líder do PMDB. Não fosse 
en..frelltar o problema agora e separnr os mil duzentos e treze brn.si- isso. não tedamos nunca tal mímero significativo de votos. Crei~ 
leiros que não são paÍriotas., porque tomaram dinheiro e não _paga· que se pudéssemos f27tl" uma veriflcação séria. não teríamos um 
ram e ainda t~m a cara-de-pau de dizer que não pagam mesmo terço sequer dos votos que ali foram depositados. Então, acredito 
porque o banco não vai lhes tomar as propriedades penhoradas oo que o resultado daquela Votação deveu-se pr:incipalmente a uma 
em garantia, esses- eu os considero como não brasileiros_- deve- estratégia errônea das lideranças dos partidos majoritários que. na
riam ser separados e o Governo dizer quem são de fato aqueles quele dia. provavelmente, não sabiam sequer o prejuizo que a Na
que desviaram dinheiro do crédito rural e estão sacriflcando tcxia. a ção teria se aqueJe voto fosse dado. Por essa. razão, fiCO pexplexo ao 
classe produtora. ver que, porum acaso, smgiu uma bancada ou um conglomemdo que, 

Mas aqui no Congresso há também Deputados e aré Sena· comtodaacerteza,nãotecísequecumtexçodosvotosquedizter. 
dores que pertencem ã dlamada Bancada Ruralista- reafirmo que O SR. OSMAR DIAS- Obrigado, Senador Ney SuasSllna. 
não sou filiado a ela. Não CODCOido com o seu comportamento, OSr.RobertoRequião -Permita-me V. Ex" um aparte? 
pois ela lem Parlamemares que só defendem seus illleresses e que- O SR. OSMAR DIAS- Ouço V. Ex" com prazer. 
rem pagar suas dív~ com seus mandatos. Os seus mandaras, na O Sr. Roberto Requião- Senador Osmar Dias. para mim 
verdade, é que devem pagar a dívida com seus eleitores. Estes parece de clareza meri~ de excepcional clareza o fato de o 
lhes confiaram-um mandato para que fizessem as reformas em be- Governo estar lidando_ com variáveis de macroeconomia e esque
netlc_io da ~orla. Ma;> o ~e fazem? Defendem poucos interessa- cendo os problemas do cotidiano do brasileiro. Todos nós, btasi-
dos, inclusive os próprios mteresses. • • leiros, sonhamos com mudança e este sonho, este desejo de mu-

0 Sr~ Bernardo Cabral- V. Ex me pemute um. aparte? dança deriva exatam.ente da insatisfação que temos com esse Ill0-

0 SR. OSMARDIAS- Ouço com prazer V: Ex delo de desenvolvimonto mootadoapartirde 1930 e que durou até 
. O Sr~ Bernard? Cabral- Senador o.sn:ar Dla.S, no começo 1990~ que trouxe mnito progresso para o País, que instalou a Com

do discurso de V. Ex • _o traço ~te fru dizer cpe as pessoas p.anbia Siderúrgica Nacional. mas não conseguiu incorpotar as 
não devem abordar ~o que nao entendem. V· Ex eirten~e bem massas no mercado de trabalho e de consumo. Precisamos de mu
do proble~ da agncultura e acaba de tocar num f'O!lto sério, que danças, mas elas devem ser feitas sem que tenhamos medo de ser
é denuncw- aqueles que fazem do mandato um veiculo ·~ as mos brasileiros. o Governo Federal, no entaDto acena, mais uma 
suas ambições pessoais e não para as preocupações coleuvas. ' - - -
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vez. com a deusa Apanéia, com a·panacéfu. univei"Sãl; a rum de to- O SR. OSMÀR DIAS- Gostaria de cuvir o aparte de V. Ex• 
dos os males, que estaria. neste momento. não mais na Constitui- . -O Sr;Pedro.Silnon -Fa.!ei um aparte ao seu discurso e ce-
ção cida.dã, mas nas reformas coostitucionais Cori.cessivas, qué não derei 'o meiz tempo a- V. -Ex.a Disse .bem o Senador ROberto Re
mexem no modelo, oão alteram a situação e alienam o paiJ:imôoio quião quando lembra os últimos anos de '!V. Ex• à frente da Secre
púb~ico histori.c:uneDte !cumulado a rreço vil. Acredito que, com taria da Agrirultura do Paraná. Se não me engano, foram 8 anos 
uma série de atitudes estratégicas na indústria de base brasileira e como Secretário e mais 4 anos na direção da Compalibía Especial 
fundamenlalmente na agricultuta. com empx<stimos de laigo pxazo daquele Estado. No Rio Grulde do Su~ V. Ex' é muito lembrado e 
- do setor público, se necessário-, poderíamos viabilizar uma mu- muito respeitado pelo seu trabalho, pelo desenvolvimento que a 
dança no perl"il induSirial, produzindo bens de coDSUlllO-salário agriCultUia no l'aru!á teve, quer no Govemo do Govemador Ro
que integrassem as massas no processo de trabalho, produção e berto Requião, quer no Govemo do seu innão. Em ambos. V. Ex• 
consumo. No entanto, temos pela frente a utopia da globalização, foi Secretário da Agricultura. Nas várias oportunidades em que se 
que ignota o problema do agricultor que coloca a comida na nossa discutia para saber quem deveria estar no Ministério da Agricultuw 
mesa. Estamos vendo, a cada dia,. a pequena e a média empresa ra. ouvi. inclusive do atual Presidente da República. referências ao 
desempregando, embora o Plano Real, ancorn.do na agricultura e nome de V. Ex•, pela competência e seriedade com que tem defen
nos juros altos. mantenha a cesta básica a preços acessíveis e de- dido a causa da agricultura.. V. Exa, nobtc Senador, está tratando 
clinantes mesmo; estamos chegando a um momento em que o tra- de uma das questões mais importantes da História deste Pais. É 
balhador de-gado. principalmente o da pequena e média em- profundamente lamentável que ~to como esse não seja debati
p~. que é responsáVel ~lo maior número de ClÇI'egOS dispoDí- do com a profundidade que merece, mas seja sempre tratado ao s«· 
veis no País, contempla a dimi.mJ.ição dos preços nos Supermerca- bordOs acontecimentos~ Poi' exemplo, quandO há seca no Ncxdes
dos, sem ter salário-para abastecer sua família. te, cria-se frente de trabalho Já; quando há endlente no Sul. equa-

Estamos vendo a u~ia colocada de uma forma que me pa- ciona-se o problema. lDfeliz:mente os problemas não são resolvi
rece pouco responsável. É como pergtmtar a uma criança sobre o dos como deveriam.. Em um país como Brasil, 30 milhões de pes
tilX' de veículo de sua preferência: uma bicicleta, um Cana, um soas passando fome é Uill8. piada, e maior piada é dizer que não há 
Porsche ou um Ferrari. Os scuhos de coosumo embalarão a res- nenhum problema em produzir alimento para essas pessoas; :oo en
postá para o POiSCbe ou paxa o Femui. que são rigorosamente in- tanto, se for produzido o alimento, elas não terão dinheiro para 
disponíveis para uma. -criança de classe média alta ou uma criança comprá-lo: O Brasil é tão fantástico que, se olharmos sua História, 
pobre brasileira. Mas a utopia é colocada. A questão da cabotagem veremos que a agriculOJ.ra sempre foi prolegida quando destiDada 
foi discutida sem que a maioria das pessoas que a discutiu soubes- à exportação. Por que se dava apoio à produção de cana· de-açúcar~ 
se o que significa o termo cabotagem. Tenho certeza. que se per-.....- ao Instituto do Açúcar e do Álcool? Porque se queria exportar o 
guntássemos~ boje, no Congresso Nacional e na Câmar.l dos De:- aÇlic;aJ:". Por que se dava apoio ao Instituto Bxasileiro do Café? Por
putados. sobre os privilégios existentes para- a empresa nacional, que a econOmia do Brasil se baseava no café .. Com o Instituto do 
que foi derrubada, os Deputados que participaram daquela votação Cacau era a mesma coisa, porque o País é um grande exportador 
não saberiam enumerá-los. Estamos vendendo para o Brasil uma de cacau. Na verdade, os grandes setores protegidos pelo Govemo 
utopia. a utopia da giobaliza.ção como foi utopia a Constituição Ci- são os destinados à exportação. Nunca vi um instituto, nem algo 
dadã. Mas o Govemo não govema e não toma Coo.SciêD.Cia de que parecido, destinado ao feijã'o. ao arroz. à mandioca, à ba~ ao 
existem outros ca.miDbos, não liberais, mas de cnganização da pro- leite. Nenhum produto básico da alimentação do povo brasileiro 
dução, para que numa economia estabilizada, com um mínimo de jamais teve um estímulo-oficiaL É um absurdo haver wm país do 
crescimento, por menor que seja, desse sentido a su~ição do tama.Dho do Brasil tantas pessoas passando fome. Digo com toda 
Estado dos setores onde ele se envolveu e cumpriu a sua tarefa sinceridade: não entendo como um governo pode estaóelecer qual~ 
histórica,. pela iniciatÍva privada, àe uma forma. progressiva, Dão quer prioridade que não seja a de dar comida a quem tem fome. O 
dilapidadora ~ património histórico dos btasileiros. Creio que a Brasil tem todas as condiç?les de fazer isso e .iié de graça. Lamen
vertente que V. Exa procura.. ao discutir a agricultw:a, é a vertente tavelmente. isso não acontece. Uma autoridade disse, há alguns 
exata. Só podemos ser UIÚversais~ Senador Osmar Dias, cantan- dias, que o Brasil, afmal de contas, está aumentando sua produção 
do a nossa aldeia. E_ V. Ex. a atinge a universalidade dos proble- de grãos. Dunmte vinte anos a produção ficou na faixa dos ~O mi
mas brasileiros quando discute o nosso Estado do Paraná e o Jhões de toneladas, depois aumentou para 60, e agora es:tá na faixa 
seu chão, o chão que tem sido seu nos últimos anos, como Se- de 80. Outro dia perguntei o que seria necessário pai3. o Brasil au
cretário da Agricultura do Paraná, o chão que é o da agricultura, mentar sua produção para a faixa de 100, 150 milhões de tonela
da pecuária e o da produção de alimeo.tos. Muito obrigado? Sena- das. A resposta foi muito singela: o avanço da tecnologia, o mo
dorOsmarDias. · - -derniSmo é tão gr.uide, a capacidade de produzir é la! que o pro-

O SR. OSMAR DIAS - Obrigado, Senador Roberto blema é saber o quefa= com a produção. O Brasil Dão tem ne-
Requíão. -~nhUrii problema para produzir o trigo necessário para nas!O consu-

0 SR. Pedro Simon- Pemrlte-me V. Ex• um aparte? mo. No entanlO, não tem condição de competir com o preço subsi-
0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa adverte diado do trigo que vem do Canadá, dos Estados Unidos ou da 

V. EX• que já ultrapassou o seu horário em 3 minutos. Argentina. Reconhecemos que o nosso trigo é um porico mais 

O SR.. OSMAR DIAS- Gostaria da solicitar a compreen
são da Ptesidência- Hã um pedido de aparte, que eu gostaria de 
conceder e, depois, concluirei meu discurso. 

O SR.. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em seguida. o Se
nador Pedro Simon fará uso da palavra. 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente. se for possível. cede
rei. com muita satisfaçãO, meu tempo -ao Senador Osmar Dias e ao 
Senador Roberto Requião. . . 

caro devido à falta de condições climáticas ideais que existe114 

por exemplo. na Argentina. Há, pois, necessidade de haver uma 
política agrícola permanente. Quando as: manchetes dos jornais 
tratam dela é porque grandes produtores foram atingidos. Se 
eles não fossem atingidos, ilão haveria notícias nos jornais. 
Não temos, sequer, a preocupação de fazer a divisão. Dizem que, 
hoje em dia, no mundo ínt.eiro, a modemidade é necessária na 
agricultura. O uso de máquinas e irrigação s6 compensa nas grnn-
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des propriedades, mas as máquinas podem ser adquhidas por coo- feito no resto do Brasil. Vamos abrir o debate sobre esse assunto 
perativas. No Rio Grande do SuL o Govemador Ak:eu Collares para acabar com esta imoralidade, este escândalo: 32 milhões de. 
iniciou o sistema de condomínios rurais, o que permite que apenas pessoas que passam fome. Outro dia, li DO Correio Brazilieuse 
um equipamento sirva a diversas propriedades. Nada fazemos no matéria que me chocou profundamente. Ela contava que Betinho 
sentido de estabelecer uma política diferenciida par.! os vúios ti- passou a se dedicar ao seu plano de solidariedade e se entregou à 
pos de produtores: gxa.ndes., médios e pequenos. Muitas veus assist:&lcia aos mais carentes quando Viu uma criança subnutrida ir 
acontece isto: quando o médio produtor já pagou os juros dp fi- desfaleceudo e morrer DOS braços da mãe. Pouco antes de motrer, 
nanciamento, os grandes são anistiados. Isso não tem lógica. E ab- abriu os olhos, ofuou pata a mãe e peiEUillOU: "Mãe, no céu tem 
solutamente imlcional. Considero impurtante esse plano que está comida?".lnfelizmente, este é o nosso BrasiL E nóS conlinuamÕs 
sendo desenvolvido pela esposa do Presidente da República. que aqui a fazer nossos prommdarnentos. 
é um plano de solidariedade. No meu entendimento o grande obje. O SR. OSMARDIAS- Ag<adeço o aparte de V. Ex"9tJe
tivo desse plano deveria ser exatamente este: oferecer garantia ro dizer que o Senador Roberto Requião, quando govemadcr, deu
àqueles que precisam e podem pmduzir. Fui, por curto peáodo - me todas as possibilidades para desenvolver no Paraná um grande 
um ano e pcuco- Ministro da Agricultma. Apresentei um projeto programa na área da agricultura. Desenvolvemos juntos um gmn
naquela oportunidade e até hoje me alucino quando lembro que ele de progtliDia. Criamos o crédito em equivalência, provando que dá 
não foi aceito. A Embtapa nos eDltegou um estudo sobre a iniga· certo, f=mos a conservação de solos de mais de 6 milllões de 
ção no Brasil, DO qual mos!Ia que lemos condições de mudar a si- hectares no Estado do Panmá, em mais de 2 mil microbacias, ini
tuação. V. Ex" sabe que i' Califórnia era igual~ aQ Nordeste, e o gamos as vãr:reas, demos apoio à P<'luena propriedade. E o Parulá 
povo americano conquistou a Califórnia. Conquistou-a, desenvol- hoje, gmças a Deus, é um modelo para a agricultma nacional e 
veu-a e atuahnenle aquela mgião é grande produtora de alimentos. C<li]Sidetado assimpelaFAO af4 para outros países do mundo. 
O Notdeste pode produzir muito mais do que o Paraná, nmiromais V. Ex• me dá o privilégio de conviver aqui com uma das 
do que o Rio Grande do Sul, porque agricultw:a é sol, agricultw:a é pessoas mais experientes do Pals e que pode falar de muitos assun
Iummosidade, agriculturn é água. O Nordeste tem sol, tem Iummo- tos porque entende. V. Ex'. em todas as vezes que fala, pode ter 
sidade e tem água, mas a água é mal distribuída. No momento em certeza de que estou prestando atenção e aprendendo. Muitas ve
que houver a redistribuição do abastecimento de água, o Nordeste zes, tenho vontade de aparteá-Jo mas flco tímido diante da expe
se transfOIIDal'á. nUm venladeiro oásis. O que acontece lá? Uma riência. de V. &• e até me esqueço de que estamos em condições 
das regiões agricolas mais prósperas do mundo é o Vale do São iguais, somos Senadores. Respeito sua imagem política inabalada, 
F:cmcisco. V. Ex• deve ter estado lá. Eu também estive e senti durante todos esses longos anos que serviu ao País em todos os 
orgulho de ser brasileiro. Dá gosto ver aqueles rios de cimento .... ~ cargos puôlicos.. 
A gente aperta um botão. e a inigação artificial é total e absoluta. A . 1 de V Ex" --~ 1n' ,_ ,_,_ da 
Coisa --"'"· só DlJ:e. .. I I, Estados Unidos na prove! to o exemp o • ~.- a ~ para ·~ 

AI 
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em. srael nos mili" -'---= e <llina. Vtsítei esse país .na rrwnpanhb do Senador Roberto Requião, 
_e~a. qu1 eXISte uma agncu tuia para Owt.UO, que. e:n govemadot-i época, que me convidru para participar da comitiva. 

]mm<>= Iugar,_expulsa 0 homem C:0 ~ porqu: ela é toda artl· Plantamos aqui no Brasil 42 milhões de hectares. Achamos 
fiaaL não preasa de artesanato, nao preCISa de mão-de-olra, por- 80 milhões de toneladas é safia ~ tásti ~ · · é 
qu Ia é pra!i' te tomáti Eiitreianto - ta por v lta de 9 que uma an ca- 01 a maior • 

. e e camen au. fn'dia ~ . • cus - 0 verdade- mas. ao compararmos com a China. verificamos o se-
mil dólares o hec!afe- !lstive na ~a, ':""" ou menos. 20 anos. · guinte: numa área plantada de 55 milhões de hectares, a China 
Naquele tempo. a .India ocupava '! p;nnruro fugar em ~mero de produziu 450 a 480 .mi.Jhões de tOneladas; aqui. em 42 milhões 
pes:""" que momam de fome ~anamente. Vi.. de madrugada, de hectares, a produção foi de 80 milhões de toneladas. E por 
~ ~ssoas que l!avtam d~do ao n:Iento se ~~~m e quê? Porque o estrato fundiário permite a aplicação de tecnolo-... 
~ao_ no ~ lavar. Outras_~?f.InUavam ~-&tão vinha um gia muito mais apropriada àqueles produtores que estão lá tra
caminhao p1pa.. e os molhava. Alguns nao acordavam. Esta~am balhando em suas propriedades e que couhecem cada canto da 
~os. Estes eram col~os no_ can:" e levados embor.t. f!o~. a sua propriedade. utilizam o potencial tecno16gico que têm e a 
~ está exportando alimentos em virtude de u.m plano de nnga- mão-de-obra, que é baxata. Cada país tem que tirar proveito do seu 
çao artesanal de gente pobre. Enquanto no Bruil custa US$8 ou 9 potencial 
mil o hectare de .in:igação. porque o ~sso modelo é o de Israel, da · 
Alemanha e dos Estados Unidos. na India o costo do hectare varia Os Estados Unidos tiDham abundância de temt e_ t}SeaSsez 
entre US$400 e 600. Por quê? Porque o cultivo é artesanaL utili- de mà<Hle-olmi. Então, investiu e dirigiu todas suas pesquisas tec
zando botijões, plástiCOs e é feito pelo povo. Sendo assim. metade· nol6gicas ~ cientificas para o aproveitamento da mecanização 
dos trabalhadores ficam ocupados com a inigação, plantam, pro- agricola pala, a paÍ1ir disso, extrair grande produtividade da sua 
duzem,. e o país desenvolve. No Brasil, a irrigação expulsa o tra.ba- agricultura. 
lhador. Há dois ''brasis": n6s- V. Ex&, o Senador R~ Requião O Japão e a atina posSuem mão-de-obra em abundância e 
e eu, por exemplo, - somos a Bélgica, e o povão é a lndia. Não teira em escassez. A população~ em :telação a sua área, é muito 
cooseguimos que o nosso di.salrso atinja aquela gente. não cause- grande e esse~ países precisavam produzD: alimentos ahmdante
guimos fazer com. que saibam que existimos. A discusSão da frente mente para o abastecimento iotemo. Então~ dirigiram suas pesqui
da agricultura. a que V. Ex• se referiu, isso que_ está no jomal; as sas para o aproveitamento dos seus potenciais: mão-de-obra abun
votações que são feitas em troca da dívida, tUdO iSSO atinge o Bra- dante e pesquisas químicas cientifroatnente di:rigidàs para esse se

si! Bélgica, aquele Brasil que está muito bem. O outro Bruil pare· tor, para que a produtividade JXIdesse ser alaYancada. E oonsegui
ce que ainda não chegcu aqui. Por isso o felicito. Ninguém mais ram. alavancar a produtividade. 
do que V. Ex• tem condições de levar adiante esse debate. V. Ex• Devemos, sim. nos envergonhar quando nos comparamos 
poderi levá-lo adiante baseado na sua experiéncia. na sua compe- com outros países desenvolvidos. Aí, vem a desculpa: são países 
tência e ~ilo que já fez o Paraná; nos Governos-Roberto Re- desenvolvidos que subsidiam a agricultura e que podem. portanto, 
'JllÜ:.O e ÁlvaroDias.O que V.Ex• fez no Paraná tambéní pOde ser contabilizar altas produtividades. Na Índia ou naOlina, vamosen-
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contrar gente que tem as mesmas possibilidades nossas e, na.en
tan!O. de fama ioteligeme, souberam aproveitar os seus potenciais 

Mas aqui oão. Ficamos nessa disru.ssão etema.. que não tem 
levado a nada. Senador Pedro Simon. Passam-se os anos e a histó
ria é sempre a mesma. Os nossos discursos são de que não exi&e 
U:ma política agricola. Mas quem deve fazer uma política agricola 
neste País? Acredito que o responsável maior ~ o Ministério da 
Agricultw:a. V. Ex• esteve lá. fez um plano junto com a EMBRA
PA. Mas que é do plano? Não foi aplieado pottJUe. quase,._, 
a agricultura é ttatada como atividade de segunda categoria. 

Até mesmo o programa da Dona. Ruth Cardoso e do Beti
nho é impJrtante. Temos fome e miséria no País em abundância. 
Precisamos combatê-las? Sim, mas se não cria.xmos já neste País 
um clima para as refoonas institucionais e estl.Uturais qUe o País 
está exigindo, vamos cootinuar olhando sempre os programas pa
liativos ou os programas sociais. O grande problema desses pro
gramas sociais, Senador Pedro Simon, é que a comida não~ilasce 
~tro do supermercado. É aí que vem o problem.a:.. ~ao são leva-
dos em conta os estudos cientíílCOS. · 

A FAO entregou um relatório ao governo em que arnmava 
que um condomfuio rural, ou seja, uma família no campo custa 2 
mil e 800 dólm:es por ano ao Governo. Quando essa família é ex
pulsa do campo por falta de apoio, vai custai 7 mil e 800 d61.are• 
ao Govemo aqui no centro urbano, porque na cidade ela exige o 
meio-fio, a calçada, a água, o saneameii.o, enflDl, a infra-estrutura 
básica para poder morar. No campo, essa família tem tudo isso 
grn.tuitamente. 

proprielárioo, já teriam <jue ter colocado .. ou .. propriedadeo à 
disposição do Govemo. 

Denubar a TR? Tudo bem. para quem tomou o crédito em 
equivalência em produto. Não concordo que se deva tomar uma 
medida genérica. Então, vamos denubar a 1R pala os mutuárioo 
do BNH, que pagam 1R na cotreÇão da casa pi6pria; vamo. denu
bar a TR para tcxlo o sistema fmanceiro nacioDal. 

Alguém pode então me criticar e dizer que não estou falan
do pelo agricultor, mas é pett> agricultor que planta, colhe. que h 
vezes tem que pedir fmanciamentos e pagar coaeçio monetária 
que estou falando. Se eu assinar um contrato em equivalência em 
produto, vou cobJ:ar em equivalência em produto. A 1R, pala a 
economia iDleira. é um mal que tem que ser retirado. No entanto. 
não bá que S. falar em petdão de dívida pala bazão da agricultura. 
Se o Governo quer voto no Senado para. perdoar dívida de barão 
da agricultura, já ..00 que Dão vai poder contar comigo. 

Esteja eu em qualquer partido, votarei COil!J:a o Govemo, .. 
..., adotar medida anil;tiaudo a <lívida de lxuile• da agricultura, 
porque votarei com as minhas convicções. O Govemo - reafJIDlo 
- deve ter coragem de cobrar ~ divida dos barões da agriculttlia, 
pottJUe. de ... fonna, rem dinheiro pala f'manciar. Conheço dono 
de banco. que se passa por agricultor e f'mancia verdadeiras indús
trias com recursos públicos. pagando exatamente o crédito que 
chamam de :;ubsidiado. Voo voltar a esta tril:una pala falar das re
f""""" de que o Braoil precioa, "" lado 00..... que o Govemo u:m co
locado DO Senado FederaL Se qum:m meu voto a favor, tratem. o agri
cultor com respeito e cobrem a dívida doo tubaroeo da agricultura. 

Numa visão imediatista, a agricultura não é tecanb.ecida 
ccmo um setor estratégico da economia, como nos grandes paf~.-
desenvolvidos~ Não é por coincid&lcia que as quatro maiores po
tências mundiais - os Estados Unidos,. a França. a Alemanha e o 
Japão - têm como prioridade a agricultura e não o disattso. que é 
prioridade no BrasiL De fato, se for preciso, esses países vão sub
sidiar os agricultoreS, porque sabem que esse dinheiro tem~romo. 
O custo será muito menor do que se os agric:Dltores forem ex.pUsos. 

Dum111e o tiiscurso do Sr. Osmt.ll' Dias, o Sr. Luiz 
Alberto ck Oliveira, Supkmte de Secretário, ddxa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Cam
pos, 2"Vice-Presidenle. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a palavra o 
S=dor Pedro Simon, admiro :;ua pootum muito reta. Mui· 

tas vezes. enblsiasmamo-nos e falamos de reforma agtária.. Falar 
de reforma agrária no Bmsil com essa agricultura exis~te. sem 
um planejamento, sem uma diretriz, é o rilesmo que JOgai- famHias 
numa propriedade inViável, fcmnando-se, ... il)l.. o ciclo da misé
ria, que não será eliminado por nenhum Betinho ou por qualquer 
programa de coinunjdade solidária. 

Senador Jonas Pinheiro, em primeiió lugar, precisamos ter a 
coragem de separar, no ~ das dívidas, os verdadeiros agriculto
res, que merecem uma consideração especial, daqueles que tomam 
dinheiro, dando calote e manchando a sua imagem. 

Quanto à dívida. esta é a miDha posição: quem deve tem 
que pagar. Não se deVe -fulir ·em del:i"ubar a cotreÇão monetária 
para tubazão e bazão da agricultura. Eu nãO oo defendO, pottJUe 
eles são os verdadeiros culpados por essa imagem que se criou do 
campo. E digo maio: ele• podem me procurar em meu gabinete, 
podem me piOCUiar no Paraná, podem ameaçar ir pala a imprema 
e dizer que não estou defendeudo a agricultura. Pouco me importa. 
As mÍDbas convicções vão COill:i.ouar seiiJ{re as mesmas. Eles não 
merecem apoio meu, polqUe não me elegi apoiado por eles: estru 
aqui graças aos vetdadeiros agricultores. A eles devo o meu man~ 
dato e a eles vou dedicá-lo. ~"" defenderei baxio da agricultura 
pottJUe eles são s6cioo doo banqueiros, e defender banqueiro tam
bém não é o meu objetivo aqui. 

O Governo tem que ter coragem de pegar esses mil duzen
to• e treze e enquadrá-los. Se não pagarem ouao dividas, que sejam 
tomados os seus ~ e as suas propriedades. Se fossem" pequenos 

S<>lllldor Elcio Alva=. (Pau .. ) 
Tem a paiavia o Seuada- Roberto Requião. (Pausa) 
Tem a palavra a s..,.dora Júnia Marise. (Pau .. ) 
Tem a Jli!avra o Senador Esperidião Amin. (Pausa) 
Tem a P!ftavra o Senador Ney Suassuna. (Pau .. ) 
Tem a palavra o Senador Nabor Júnior. (Pau .. ) 
Tein a palavra o Se:M.Cicx' Jonas Pinhei:J:'?. (Pausa) 
S. Ex .. desiste da palavra. 
TemapalavraaSenadora BeneditadaSilva. (Pau .. ) 
Tem a palavr.1. o Senador Ademir Andrade. (Pausa) 
S. Ex' desiste da palavra. 

O SR- PRESIDENTE (Julio Campoo) - A SI" Senadora 
Júnia Marise envioo discurso à Masa, pala .. r publicado na f= 
do ciioposto no art. 203 do Regimen!D Interno. 

s_ Ex' será atendido. 
A SRA. ,JÚNIA MARJSE (PDT-MG.)- Sr. Presideute, 

Sr's e SIS. Senado=. a luta pela qualidade da educação e da saúde 
pública em= País u:m r;ido uma de minb .. principa.fs frentes 
de atuaçáo política e parlameutar. N"ao tenho dúvida de que e= 
cuidado ooja uma obrigação fundamental do Estado. Sobretudo em 
=País, marcado pela miséria da maioc parte de :;ua população, 
incapaz de fazer frente aos custos sempre crescentes do ensino e 
do atendimeniD médico privados. 

O compromisso do Poder Público com esses objetivos so
ciais. apesar de constiblcional não tem conespondido à demanda e 
boje constatamos lamentavelmente. a falência do Estado no aten-
dimento à Saúde do nosso povo~ · 
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Reconhecendo o trabalho silencioso dos profissionais médi~ 
cos do meu Estado. ressaltamos o Doutor Etelvina Teixeira Coe
lho, de Belo Horizonte. 

Oftalmologista =omado, o Doutor Etelvioo é diretor do 
Cemro de Microcirurgia Refrativa e Excimer Laser de Minas Ge
rnis, clínica oft.almol6gica digna dos centros mais avançados do 
Primeiro Mundo. Com profiSsionalismo aliado à técnica operat6ria 
de defeitos visuais curáveiS, já enJp:tegad& com sucesso no Cana
di. Estados Unidos, Japão e Alemanha e introduzida agOia no Bra
sil pelo Doutor Etelvino Coelho, é possível livrar, sem necessidade 
de ciruigia, milhares de pessoas da JreCeSsidade do uso de 6culos 
ou de lentes de contato. 

~ao se Ijmjrando a ser um médico introdutor de técnica 
avançadas de tialameoto oftalmológico, preside rambém a Funda
ção Brasi!eím de Reabilitação VISUal de Belo Horizonte. 

Jostifiaoção 

As informações serão prestantes a subsidiar iniciativa de 
propositura visando o aprimoramento desse ~o da Universidade 
Federal da Paraíba, para viabilizar a utilização de recursos enetEé-
ticos ahemati.vos. -

Tenho coohecimento, embora a falta de dados prejudique 
uma análise mais pn:cisa, que o funcionamento do laborat6rio tem 
sido prejiClica.do pela ausência de apoio e mcentivos, notadamente 
ímance:iros. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1995.- Rooaldo Cunha 
Lima, Senador. 

(À MesaparadeciJiio.) 

REQUERIMENTO N" 908, DE 1995 

Instituição considerada da Utilidade Plíblica Estadual, essa Requeiro, oos tenoos dos artigos 50, parágrafo 2" e 5•, ioci-
fuodação promoveu em conjunto com a Empresa BiaSileím de so XXXni da Constituição Federal, seja fornecido pelo Presidente 
Correios e Telégrafos, a Segunda Campanha de Medida dO VISão do Banco do BiaSil, Sr. Paulo Cé!"" Ximeoes, attavés do Ministro 
na lolliocia. Visando à identifiCação das criaoças portador.ls de de- da Fazenda, Sr. Pedro Sampaio Malao, as seguintes informações: 
ficiência visual, de modo a diagnosticar seus problemas e orientar 1 - Se. há previsão de fechamento de agências do Banco do 
seu tra1ameDto e com:ção. a çunpcmba 31eDdeu a tcdas as quinhentas Brasil no Estado do Acre? 
eseolas- públicas e privadas- da cidade de Belo &rizoote, atiogin- 2- Quais as agências, do Banco do BiaSil, sem viabilidade 
do oompletamente as crianças pobres eo1re dois e doze aoos de idade. ecooômica no &lado do Acre? 

A participação da Fundação Brasileira de Reabilitação Vi- 3 - Quaoras agências do Bauco do BiaSil, no Estado do 
suai nessa campanha foi realmente admirável Ela doou às escolas Acre, estão apresentando deficiência fma.nceici? 
dez mil coojmtos para medida de visão, de modo a tomar disponí- 3.1- QualoiDOiltalltedo prejuízo decadaumadas agências? 
veis. em cada sala de aula da capital mineUa, os reari'sos necessá- 4 - C6pia do documento do Departamento de Adminis:ua-
rios à detecção simples e nípida. dos problemas visuais que as ção do Banco do Brasil onde se revela quais as agências que de-
criaoças apmsentem. vem fecbar? 

Toda essa tãtnpanha. é ~ destacá-lo, foi t«aimenre· .. 
custeada pela fundação, sem qualquerônus para os cof= públicos. 

Eliminar-se uma causa. ínfima que seja. da repetência crô
nica e da evasão escolar de nosso sistema de ensino píblico, é uma 
tarefa benemérita e necessária. O fato de que essa conquista se tor
ne possível pela iniciativa de membros da sociedade nos leva a 
manifestar o recoohecimemo puôlico àqueles que faum da ciência 
um campo de avanços em favor de seu povo. 

Ao juntar, numa única iniciativa, um beneficio às duas 
á=ts, a campanha de fundação presidida pelo Doutor Etelvioo 
Teixeira Coelho é das mais meritórias. Faz-se necessário estimular 
estas iniciativas. ensejandó· a partiCipação cada vez maior de nos
sas inteligências, seja no campo da mediciJJa, da cultura e da arte 
para que possamos multiplicar nossa capacidade de solucionar os 
mais graves problemas sociais do BrasiL · 

Era o que tinha a diz.er. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, re
querimentos que setão lidos pelo Sr. 1°-Secretárlo em exercício, 
Senador Vabnir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 907, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Requeiro na ÍOIDla do art.. 216 do RegimentO ]ntemo do Se
nado Federal, que sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado 
da Educação e Desportos, as seguintes iofonnações sobre o Labo
Iat6rio de Energia Solar da Universidade Federal da Paraiba: 

1. a situação das dependências f'!Sicas e dos equipamentos 
utilizados para fms de pesquisa; 

Justificação 

Devido a importância econômica e social que o Banco do 
Brasil tem e, da necessidade dos agentes públicos terem acesso as 
informações sobre as instituições bancárias, é que se justifica este 
Requerimento. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1995.- Senadora Marina 
Silva. 

(À Mes~ ~ tkcisão) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os requerimento:; 
lidos seria despachados ã Mesa para decisão, nos tenoos do inciso 
m. do art. 216, do Regimento Ioteroo. . 

. O SR. PRFSIDENI'E (Júlio Campos):- Na _. sessão, 
tetmioou o pmro pua ap=enlação de emendas às seguintes ma!érias: 

-Projeto de Lei da Câmara o• 33, de 1995, (no 4.353'83, na 
Casa de Origem), que acresceu ta dispositivos às Leis o"s 7.492, de-
16 dejuobode 1986, e 8.137,de 27 de dezembro de 1990; e 

- Projeto de Lei da Câmara o• 37, de 1995 (o• 3.805'93 na 
Casa de origem), que altera dispositivos do C6digo de Processo 
Civil, com a adoçãó da ação m.onit6ria.. 

Os projetas não receberam emendas. 
As matérias seiio incluídas em Ordem do Dia, oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Nada mais haven-

do a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte -

ORDEM DO DIA 

-l-
OFÍCIO N" S/34, DE 1995 

(Em regime de urgência. nos tetmos do 
art. 336, b, do Regiroeoto Ioteroo) 2. ~ recuiSOS destinados à pesquisa e à extensão, bem as

sim os projetos desenvolvidos e em desenvolvimento; 
3. o pessoal docente e discente em atividade na área; 

OfiCio n• S/34, de 1995, atJ:avés do qual o Bauco Centtal 
encaminha solicitação -da Prefeitura Municipal de São Paulo para 
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que possa emitir Letras Financeiras, cujos recursos serão destina
dos ao giro da Dívida Mobiliária do Município, vencível no 2° se
mestie de 1995. 

(Dependendo de pazocer da Comissão de Assuntos E<onô
mlcos.) 

-2-
PROJETO DE lEI DA CÂMARA N"20.DE 1994 

Votação em tmuo único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
20, de 1994 (n• 204/91, na Casa de origem), de iniciativa do I'I<si· 
dente da República, que revoga o art. 4°da Lei n• 2.410, de 29 de 
janeiro de 1955, que prot'be a importação de autoo16veis e barcos 
de passeio de luxo, tendo 

Parecerfavotável. sobn• 107,de 1995,da Comissão 
-de Assuntos Ec:onômicos. 
(Em virtude de adiamento) 

-3-
PRO.JErO DE lEI. DA CÂMARA N" 14, D~ 1995 

Votação, em tumo único do Projeto de Lei da Câmara n° 
14, de 1995 (n• 3.844193, na Casa de origem), que dispõe .sobre a 
obrigatoriedade do uso de equipamento de radioconumlcação em 
locomotivas. tendo 

Parecer favorável sob D0 199, de 1995, da Canissão 
- de Serviços de Infra-Estrutura. 

-4-

-8-
PRO.JErO DE LEI DA CÂMARA N" 188, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 
188, de 1993 (n• 2. 718/92, na Casa de origem), de iniciativa do 
fusidente da República, que concede isenção de impostos aos 
bens desdeados ao prossegaimento da execução do Programa Na
cional de Collllmicações Domésticas por Satélite, tendo 

Pareceres sobn"s84,de 1994,e 158. de 1995, da Comissão 
- d.e Assuntos Econômims: 1° pronunciamento: favorá

vel ao Projeto, com emenda n° 1-CAE, que apresenta; r pronun· 
clamento: cootrário à emenda de PICI!ário. 

(Em virtude de atliamento) 

-9-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"39, DE 1995 

Disalssão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
39, de 1995 (n• 3.682193,naCasa de origem), de inieialivadoTri
bunal SUperior do Trabalho, que dispõe sobre a tnmsfeiEncia de 
Junta de Conciliação e Julgamento eriada pela Lei n• 7 .729, de 16 
de janeiro de 1989, da 11' Região da Justiça do Trabalho, Estado 
do .Amazonas, defme jurisdição e dá outias providências, tendo 

Parecer favotável. sob n• 334, de 1995, da Comissão 
-de Genslituição, Justiça e Cidadania. 

-lO~ 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 199l 

REQUERIMENTO N" 816, DE 1995 
, • • 

0 
Disalssão. ettt tumo único, do Projeto de Decreto Legislati-

Votação,e~mmoumco,<f?Requenmeoton 816,de 1995, vo n• 24, de 1993 (n• 230/92, na Câmara dos Deputados), que 
do Senador Adennr Andmde, soliCitando, nos termos do arL 258 ... " aprova o texto da Convenção Intetamericana sobre Conflitos de 
do Regimento lotemo, a tramitação ca1jmta dos Projetes de Lei Leis em Matéria de Sociedades Mercantis, concluída em Montevi
daCâmaran"s 147,de 1993,e 123,de 1992,portrntaremdematé- déu em8demaiode 1979 tendo 
rias qoe versam sole crime de racismo. • Parecer favorável, ~b n° 330, de 1995, da Comissão 

-5- -de Assuntos ~nômicos. · 
REQUERIMENTO N" 820, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimeoto n• 820, de 1995, 
de inieiativa da Comissão de Coustiluição, Justiça e Cidadania, so
licitando, nos tennos do art. 335, item 3, do Regimento fu\emo, o 
sobrestameoto da ~ta de Emeoda à Coostiluição n• 7, de 
1995, que altera o art. 159 da Conslimlção FedeJaL 

-6-
PROJETO DEI.EIDACÂMARAN"23,DE 1993 

Discussão, em tmno único, do Projeto de Lei da Câmaia D0 

23, de 1993 (n• 2.706189, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
remessa pata o exterior dos rendimentos do ttabe.lho assalariado e 
dos valores recebidos como bolsas de estudo e auxilio, aos benefi
ciários de bolsas de estudo ou auxílio no exterior con<edidos por 
agências govemamentais, tendo 

Pareceres, sob n's 160, e 328, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Ecoaômicos: 1° pronunciamento: favoni

vel ao Projeto; zo pronunciamento: contrário à. emeoda apresenta
da perante a Mesa. 

-7-
PRO.JErO DE LEI DA CÂMARA N" 140, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei d. Câmaia n° 
140, de 1993 (n• 49/91, na Casa de Origem). que iDstilui o "Ano 
dos Transplantes", tendo 

Parece= sob n"s 206 e350.de 1995,da Comissão 
- de Educação: 1° pronuuciameoto: favorável com 

emenda que apresenta; r pronunc:iaó:tento: favooível às emendas 
n"s 1 e 2, apresentadas perante a Mesa. · · 

-li-
PROJETO DEDECREfO LEGISLATIVO N"29, DE 1995 

(locluído em Ordem do Dia, nos teimOS 
do§ 4° do art. 91 do Regimeoto lotemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati-
vo n• 29, de 1995, apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
micos como conclusão de ~u Parecer n° 111, de 1995. que autori
za o Governo do Estado da Bahia a alie= terras de propriedade 
daquele Estado, alé o limite de 8.735 (oito mil. seteceotos e trinta 
e cinco) hectares, à Companhia de Seguros Aliança da Bahia, de 
acordo com o processo administrativo formalizado, tendo 

Parecer sob n°331, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Econômi<:os, contrário ao SubstinJ.tivo a~

sentado perante a Mesa. 

-12-
PROJETODELEIDOSENADO N" 137,DE1992 

(Incluído em Ordem do Dia, nos teimOS 

do art.172. I. doRegimeotolotemo) 

Discussão. em turno úuico, do Projeto de _Lei do Senado n° 
137, de 1992, de autoria dQ Senador Almlr Gabriel. que fJXa nor
ma de formação de recursos humanos na área de salide, regula
mentando o inciao ID do art. 200 da Constituição Federal, tendo 

Pareceres da Coatissão 
- de Assuntos Sociais: 1° pronunciamento: proferido em 

Plenário. Relator. SeDador Lucíd,io Portella, favotáve1 ao projeto; 
2° pronunciamento: sobn° 343. de 1995. favorável à emenda ofe
recida petan1e a Mesa. 
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-13-
MENSAGEM N" 82, DE !995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disrussão. em rumo único. do Paxecer da Comissão de Re
lações Exteriores--é Defesa Nacional. sobre a Mensagem n° 82. de 
1995 (n• 280/95, na origem), de lO de março do com:nte ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ã delibemção do 
Senado a escolha do Senhor Ronald Leslie Moraes Sma.ll. Minis-

tro de Primeira ClAsSe da Caneira de Diplomara. para. cumulativa
mente com a função de Embaixador do Brasil junto ã Comunidade 
da Austrália. exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República.de Vanuatn. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Está eDCeiTada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h34min.) 

Ata da 903 Sessão, em 14 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos, Antonio Carlos Valadares, 
Ney Suassuna e Jefferson Péres. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTEs N" 211, de 1995 (n• 629!95, na origem), de 13 do corrente, 
OS SRS. SENADORES: cammicando o recebimento das Mensagens CN n% 261 a 285, de 

Ademir Andmde - António Carlos Magalhães - Anlnnio 1995, que participam terem-se esgotado, sem delibetação final do 
Carlos V aladares- Arlindo Porto -Artur da Tá v ola - Bello Parga Congresso Nacinnal. os prazos _previstos para apreciação das Me
- Benedita da Silva- Beni V= - Bemardo Cabta!- Carlos Jle. elidas Provisórias n•s 965 a 989, de 1995, respectivamente. 
zena - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Restiruindo autógmfos de projeto de lei sancionado: 
Coutinho Jorge- Edison Lobão- Eduardo Suplicy- Élcio Álva- N" 214, de 1995 (n• 638/95, na origem), de 13 do corrente, 
res- Emília Fernandes- Epitácio Cafeteira- Eman~ Amorim- referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 37. de 1995 (n° 3.404189 
Esperidião Amin - Femando Bezexra- Flaviano Melo- Franceli- na-Casa de erigem). que "introduz alterações: no Decreto-Lei n° 
no Pereim- Freitas Neto·. a.r.Jdo Melo- Gilberto Miran~ ~,- 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre proteção e esti
Guilberme Palm.eiia- Hugo Napoleão --Humberto Lucena- Iris mulo à pesca", sancionado e tr.msformado na Lei n° 9.059, de 13 
Rezende -Jáder Barbalho-Jefferson Peres- João Fmnça- João de)Ulhode 1995. 
Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinbeiro- Josaphat Marinho
José Abreu Bianco 7" José Agripino- José Alves- José Eduardo 
Outra- José lgnácio Fem:im- José Roberto Anuda -José Samey 
- Júlio Campos- Júnia Marise- Lauro Campos- Leomar Quinta
nilba - Lucídio Portella- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho- Luiz 
Alberto de Oliveim - Marina Silva - Marluce Pinto - Mamo Mi· 
raD.da- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Osmar Dias- Pe9ro Piva 
- Pedro Simon - Ramez Tebet - Roberto Freire - Roberto Re
quião - Romero Jud. - Romeu "Fuma - Rooaldo GUnha Lima -
Sérgio Machadp- Valmir Campelo- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- A lista de presen· 
ça acusa o comparecimento de 70. Srs. Senadores. Havendo m1Ine. 
ro ~gimental. declaro aberta a sessão. _ 

Sob a proteção de Deus iniciãmos nossos tiabaJbos. 
O Sr. 1° Secretário em exercício, seDadoi- Nabor Júnior, 

procederá leituxa do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

N"209, de !995 (n•627/95, na origem), de 13 do corrente, 
comunicando o recebimento das M~gens SF n% 241 a 245, de 
1995, que participam a promulgação dos Decretos_ Legislativos n°s 
89 a 90, de 1995; · 

N" 210 de 1995 (n• 628195, na origem), de 13 do corrente, 
comunicando o recebimento das Mensagens SF n% 246 a 248. de 
1995, que participam a retirada dOs Projetos de "Lei da Câmara n•s 
27e94,de !993,e2l,de 1995;e · · 

sid»netendo à dtdihuação do Senado Federal a escolha de 
nome indicado para cargo cujo provimemo depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM N" 212, DE 1995 
{N° 63019S,"na origem) 

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

Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 1 •, do Regula
mento.aprovado pelo Decreto n° 93325. de 1° de oublbro de 1986. 
no art. 39. inciso I, alínea a, e no art. 40 do Ai:texo I ao Decreto n° 
99.578, de 10 de outubro de !990, sUbmeto ã apreciação de Vos
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Luiz Felipe 
de Macedo Soares Guímariies. Ministro de Primeim Classe. da 
Carreira de Diplomata. para. cumnlativamc:nte com o cargo de 
EmbaD<ador do Brasil junto à República da India, exe= o cargo 
de EmbaD<adordo Brasil junto à Repjblica das Maldivas. 

Os méritos do Embaixador Luiz Felipe de Macedo Soares 
Guimarães. qué me induziram a escolhê-lo. pata o desempenho 
dessa elevada função, constam da auexa informação do Ministério 
das Relações Exteriores. · 

Brasília, 13 de junho de 1995. - Fernando Henrique 
Cardoso. 

EM n• 310/MREIG/SRCJDSFJDP/ APES 

Brasilia, 7 de junho de 1995 

Excelentlssimo_ Senbor Presidente da Repjblica, 
De acordo com:. o art. 84. inciso vn. da ConstitUição, e com 

o disposto no art. 56, § 1 •, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n• 93.325, de 1• de ourubro de 1986, no art. 39, inciso I. alinea a. e 
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no art. 40, do Anexo I ao Decreto n• 99.578, de !O de outubro de 
1990, submeto a apreciação de Vossa Excelência a anexa :mimJta 
de Mensagem ao Senado Federal. destinada à indicação de Senhor 
Luiz Filipe de Macedo Soares Guimariies, Minislro de Primeira 
Classe, da Carreira de DiPlomata, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil jmto à República da Índia, exercer 
o caxgo de Embaixador de Brasil jmto à República das Maldivas. 

2.. Encaminho, em anexo. o cuniadum Vitae do Embaixa
dor Luiz Filipe de Macedo Soares Guiriwães,- que, juntamente 
com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelên
cia, será ~sentado ao Senado Federal para exame de seus ilus
tres membros. Respeitosam~ Luiz Fe6pe Lampréia, Ministro 
de Estado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
Minislro Luiz Fe!ipe de Macedo Soares Guimariies 

· Rio de Janeiro/RJ, !5 de agosto de 1941. . 
Filho de Fábio de Macedo Soares GuimarãeS e Marina Ri

beiro Corimbaba Guimariies. 
CPCD, IRBr, ''Ecole de Hautes Études em Sciences Socia

les'\ Sociologia Politicã.. Paris. 

Cope!lhague, Primeiro Secretário, 1974/77. 
Cope!lhague, E.ucarregado de Negócios, a.i, 1974176. 
Paris, Unesco, Ministro-Conselheiro, 1987/89. 
~para vestibularao!RBr, Salvador, 1964. 
A disposiçio de VIOe-!'rimeiro Minislro e Ministro do Ex

teria< de Trindad-Tobago, em sua visita ao Brasil, 1964. 
Seção BiaSileira da Comissão Mista Pennanente do Convê

nio Comercial BillSÍI-Bolivia, 1965 (seeretário). 
Neguciaçiles para compo:a de trigo no Uruguai. Monlavidéu, 

1965. 
Negociações para a compra de trigo na Argentina, Rio de 

Janeiro, 1965. 
Negociações para a elabornção do Acon:lo sobre Tr.mspor

tes Texrestres, Bueno Aires, 1965. 

Negociações para o Aca:do Brasil-Paraguai para 1ttjljzaçãn 

da Ponte da Amizade sobre o Rio Paraná. Rio de janeiro, 1965. 

II ConJerencia Interamerica:na Extraordmária. Rio de Janei
ro, 1965. 

Negociações para a OQI!SUUção da Ponte Quanú-Artigas, 
Rio de Janeiro, 1965. 

Grupo de Prepazação da Participação do BillSÍI na m Con
fe<Ôileia lntel11lllericana Extraonlinária, 1966. Cur.;o ·de Treinamento e Aperfeiçoamento para O.efes de 

Setores de Promoção Comercial, MRE. À disposição de Presidente da Bolivia, em sua visita ao 
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - Brasil. 1966. 

Ciências Politicas. Comitiva ao encontro dos Oumceleres do Brasil e do Para-
CAE.IRBr. guai Foz de Iguaçu,ePuerto Presidente Stroessner, 1966. 
Professor, substituto. do m.Br. 1969. ... Comitiva do Ministro das RelaçêJes Extericns_ em visita a 
O!rsodePn:pataçliodeOficiaisdaReservadaMarinba.196!. Sanliag_o, La Paz. Buenos Aires e Montavidéu, 1966. ~ 
Teroeiro Se<:retário, 7 de novembro de 1965. ~ A disposição do cerimonial dullUlle a visita des Principes 
Segunde Secretário, merecimemo, 31 de de"""brode 1966. do Japão, 1967. 
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de março de 1973. Assessor para vestibular ao IRBr, Belo Haizoote, 1967. 
Consellieiro.inerecimento,23dejaneirode 1980. Reunião dos Embaixadores do Brasil nos países amazôni-
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 17 de dezembro cos, Manaus, 1967. 

de 1986. m Conferência !nteramericana Extraordinária, Buenos· Ai-
Ministro de Primeira Classe. merecimento. 21 de }mho de res, 1967. 

1993. _ XI reunião de Consuita des Minislros das Relações Exterio-
Assistente do O.efe da Divisão da América Central1964. res. Buenos Aires. I967. · 
Auxiliar de O.efe da Divisão da ~ Meridionai 1965. Reunião dos <llanceleres des países da Bacia de Prata7 
Auxiliar do Secn:tário-(leral Adjmto para Assun!Ds Ameri- Buenos Attes, 1967. 

canos, 1966/69: ~ ~ ~ · . Encontro des Presidente de Brasil e de !'lmtgual. libelaba. 
Assistente do Cbefe da DivisãO da Organização dos Estados 1967. - - -

Americanos. 1967. XV Reunião do Comitê Interamericao.o da Aliança paxa o 
O.efe, interino, da Divisão da Organização dos Estados Progresso-CIAP, Washington, 1967. 

Americanos, 1968. Reunião de Especialistas Encam:gades de elabornr o 1'rog!1una 
Auxiliar de Gabinete do Sectetário-Geral, I969. !illeramericano~daCiênciaeTecnclogia, Washington, 1967. 
O.efe de Setor de Administração, Ererio, 1978n9. À disposição de Secretário-Geral da OEA em sua visita ao 
Subchefe da Divisão das Nações Unidas, 1979/85. BI:!Sil, 1968. 
Olefe da Divisão do Mar, da Antártica e do Espaço. Reunião do CJAP sobre o Brasil "Country :reviews". W as-

1985/87. hington, 1968. 
O.efe, Substituto, de Departamento de Coordenação e Pia- Reunião Extraordinária de CIAP, Washington, 1968. 

nejamento, 1986/87. Reunião do Parlamento Latino-Americano, BillSÍ!ia, 1968. 
O.efe Adjmto do Departamemo de Organismos lntemacio- À disposição de Cerimonial durante a visita ao BI3Sil de 

nais, 1989/90. Presidente de Uruguai, 1969. 
O.efe, Substituto, do Depart&memo de Organismos Interna- V Reunião de Conselho !ntel11lllericano Cultural. Maracay, 

clonais, 1989191. ~ Venezueia, 1969. 
O.efe da Divisão do Meio Ambiente, 1990192. I Reunião Extraordinária e m Reunião Ordinária des <llan-
O.efe de Departamento das Américas, 1992/95. ce!eres des Países da Bacia de Prata, BillSÍ!ia, 1969. 
Paris, UNESCO, Segunde Secretário, 1969m. VISessãodaCOI,Paris, 1969. 
S6fia, Enca=gade de Negócios, a.i., 1971. Conferência sobre os resultados ptáticos e cieniÍficos de 
Montevidéu,SegundeSecretáiio, 197'1J73. I>ed'nio Hidrológico Intemacional em matéria de hidrologia 
Montevidéu, Primeiro Secn:tário, 1973174. (ConJerência do Meio-Decênio), Paris, 1969. 
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I Reunião do Grupo de especialistas ill!ergovemamentais ill Seminário Intemacional sobre Di.....;minação Racial, 
para elaborar um porjeto de regimento illtemo da ComissãoOcea- Manágua. 1981. 
nográfica Intergovemamental (COI), Paris, 1970. Reunião para trndução da Convenção sobre Direito do Mar, 

Reunião do Grupo ad hocpam aprepamção de um plano a RiodeJaneiro,1982-
longo prazo em hidrologia, Paris, 1970. VI, XV, XVI e XVII Reuniões do Conselho Executivo da 

XVI Sessão da Conferência <letal da UNESCO, Paris, COI, Paris, 1975 e 1982, Tenerife, 1989. 
1970. Conferencia Intergovemamental sobre os aspeetos institu- ill Conferencia das Nações Unidas sobre Direito do Mar, 
clonais, administrativos e Imanceiros das políticas culturais. Vene-_ XI Sessão, Nova IOO}Ue, 1982. 
za. 1970. XVII Reunião do Comitê C'tenlifico sobre Pesquisa Antárti-

Reunião do Grupo de Peritos sobre Aspectos Legais dos ca, Leningrado,1982. 
Sistemas de Aquisição de Dados Oceânicos, Londres, 1970. II Reunião do Grupo de Especialistas da COI sobre Direito 

I Reunião do Grupo de Especialistas sobre o Plano Ampliado a do Mar. Nova IOiqUe, 1982. · 
Longo Prazo sobre Pesquisa Oc:dnica do COI, Mêoaro, 1970. I Seminário sobre Assuntos Anlárticos, São Paulo, 1982. 

Reunião do Burean da COI, Malta, 1970. Xll Assembléia da COI. Paris, 1982. 
II 8essão do Grupo de Trabalho da COI sobre Fo:tmação e ill Conferencia das Nações Unidas sobre Direito do Mar, 

&sino emMatma de Ciência do Mar, Malta, 1971. Sessão de Encemunento, Montego Bay, Jantalca, 1982. 
ill 8essão do Grupo de Trabalho da COI sobre Assistência Comissão Intenninisrerial para os Reansos do Mar, Subco-

Mútua, Malta, 1971. missão en=gada de elabornr o Programa Antártico Bmsileiro-
x,-XI e Xll Reunião do Burean e Conselhó Consnltivo da PROANTAR -1981. 

COI, Paris,1969 e 1970, Badeaux, 1971. Comitê Científico de Pesquisa ~ca SCAR (delegado 
Conferência lDteigovemament pam o estabelecimet1t de um altemo do Brasil): XVI ReuDião. Leningrado, 1982; XVIII Reu-

SistemaMundialdelnf<llmaÇioC'IOillifica(UNISISI),Paris,1971. nião, Bremerhaven, 1984;XIXReunião, San Diego,1986. 
Conferência de Revisão da Convenção UuiveiSal sobre Di- Expedição à~ navio oceanográfico ''Bariio de Tef-

reitosdoAutor,Paris, 1971. fé",1983. 
I Reunião do Conselho de Cooo1enaçio do Programa ''O Comissão lntenuinisterial pam a Guanla Costeira. 1983 (su-

Homem. e a Biosfeta", Paris, 1971. plente). 
. • Comissão Intenninisrerial pam os Recuxsos do Mar, Subco-

. Confen!DCJa pam o E_slabelecuuento do Programa Intema-. missão en=gada de administrar o Proantar, 1983 (suplente). 
Cional de CotrelaçãoGeol6pca, Paris, 1971. .. 

I e II Encontro lntemacional ''Pacem in .M:an'bus", Malta, 
1970nt. 

ll Reunião do Grupo de especialistas govemamentais para 
elaborar um projeto de regimento inlerno da COI, Paris, 1971. 

LXXXY e LXXXVIII Reuniões do Conselho Executivo da 
UNESCO, Paris,l970 e 1971. 

VI e VII 8essões do Conselho de Coordenação do Dec&io 
Hidrológico Intemacional, Genebm, 1970 e Paris, 1971. 

Conferência de especialistas governamentais paia fomrular 
um projeto de convenção sobre sistemas de dados ocdnicos. Pa-
ris, 1972 (relata:-getal). ' · • 

X Conferencia ltidrográfica Intemaciozml da Oiganização 
Hidrográfica Intemacional. M&aco,l972. 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
liUinano,Estocohno,!972. 

VII Sessão do Conselho Executivo da COI, Beigen, 1976. 
Reunião de Planejamento sobre a utiliia.ção de navios desti

nados à observação de ventos tropicais no hentisfério sul- O MM, 
Leningiado. 1976. 

VI, VII, IX e X Assembléias da COI, Paris, 1969, 1971, 
1915 e 197-7. 

Conferência sobre Proibição on Restrição ao Uso de Certas 
Almas Convencionais, Ginebra,1979. ~ ~ 

XXXIV Sessão da Assembléia Gernl das Nações Unidas, 
Nova lmque, 1979. 

ill Conferencia das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
IX Sessão, Genebra, 1980. 

XXXV Sessão da Assembléia Gernl das Nações Unidas, 
Nova Imque, 1980. 

ill Conferencia das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
X Sessão. Nova Iorque e Genebia. 1981. 

Grupo de Especialistas da COÍ sobre Direito do l!ofa!', Tene
rife,!981. 

I Reunião da Comissão Preparatória da autoridade Intema
cional dos Fundos Marinhos e do Tribunallnternaciatal de Direi
to do Mar, Kingston, Janntica, 1983. 

Seminário intemacional sobre Política Antártica, Kie~ 
RFA, !983. . 

II Reunião do Comitê de Especialistas Govemamentais de 
Alto Nível- CEGAN (CEPAL),Iiavana. !983. 

Comis~o Preparatória dã. Autoridade Inte.macionaJ dos 
Fundos Marinhos e do Tribunal Intemacional de Direito do Mar, I 
Sessão, Kingston, 1983; n 8essão, Kingaton e Genebra, 1984-
(c:hefe); ill 8essão, Kiogston e Genebrn, !985 (chefe); N Sessão, 
Kingston. 1986 (chefe). 

Opecação Antâi:tica 1. Navio de Apoio Oceanogi'áftco, ''Ba-
riio de Teffé", 1983. ~ 

Comissão Naciatal pam Assuntos ~ (Conantar), 
Secretário-Adjunto e Representante suplente do Ministério das 
Relações Esteriores, 1983/87. • ,, ~ 

Conferencista no Centte D'Etudes de Politique Etr.mgõre, 
Paris, 1972. 

Conferencista na Escola de Guemo Naval. 1979, 1980 e 
1983/84185/87. 

Conferencista na Escola Naciozml de Infmm•ções. !979, 
1982 e 1983. 

II 8eminário sobre o Programa ~co Bmsileiro, São 
Paulo, !984. 
~ Simpósio sobre Recursos do Mar, Rio de Janeiro,1984. 

Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas (CNPA), 1984/87 
{membro). 

Conferencista na Escola de Comando e Estado-Maia: da 
Aeronánâca (ECEMAR), 1984186. ~- _ 

Reunião dos países de Lingua portuguesa pam trndução da 
Convenção sobre o Direito do Mar. Rio de Janeiro, !982 e Mapu
to,l984. 



436 ANAIS DO SENADO fEDERAL Junho de 1995 

SemiDáriosobre Direito doMar, CEPAL. Moo!evidéu. 1984.. 
Comitiva do Presidente da Comissão Bntsileir.t de Ativida

des Especiais em viagem ii China, 1984. 
Xll Reunião Coosuhiva do Ttlllado da Ao1ártica. Bruxelas. 

1985. 
Seminário lntemacional ''Antartic c.ballenge", Kie~ Repú

blica Fedem! da Alemanha, 1985. 
Seminário na geleiia de Beardmore, Antártica (p3lrocinado 

pelo National Researeb Boazd, dos EUA), 1985. 
IV Reunião Coosultiva Especial do Tratado da An1ártica 

(negociação de um regime pam exploração e aproveitamento de 
""""""'!llÍnel:ais antlrticos); VI R<Wiião, Rio de Janeiro, 1985; 
VII Reunião, Paris, 1985 (chefe); vni Reunião, Hobart. 1986 
(chefe); IX Reunião, Tóquio, 1986 (chefe); reuniões de grupos 
restritos. Nova Yorlc,1985. Nova Zelândia, 1986. -

Comissão Brasileiia de atividades Espaciais (COBAE), su
plell!e, 1985/87. 

• Seminário sobre cdopetação cien~fica Antáitica (patrocina
do pelo Intemacionallnslitute for Euviroment aud Development), 
Racine, Estados Unidos, 1986. 

Conselho Delibetativo da Superintendência do Deseuvolvi
me!llo da Pesca (Sudepe), 1986187 (representante do Minislério 
das Relações Exteriores). -

Conveução sobre a Proteção do Patrimõnio Cultural e Nalll
ral; xm Reunião da Mesa (Relato<), Paris, 1987; Assembléia das 
Partes. Paris.1987;XInRenniãodoComitê,Paris.1987. 

Os méritos do Embaixador Setgio de Souza Fontes Arruda, 
que me induzir.uo. a escolliê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da auexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Brasilia, 13 de junho de 1995.- Fernaudo Henrique Car-
doso. 

EM N" 309/MRE/G/SRCIDSFJDP/APES 

Brasília. 7 de junho de 1995 

Exce1endssimo Senhoc Presidente da República. 
De acordo com o art. 84, inciso Vil. da Constituição, e com 

o disposto no arL 18. inciso I. e nos arts. 56 e 58 do Regulamento 
aprovado pelo Decreto n° 93.325. de-1 °de outubro de 1986. no art. 
39, inciso IL alínea a. e no art. 40 do Anexo I ao Decreto D0 

99578. de 10 de outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal desti
nada à indicação do Senhor Se~o de Souza Fontes A.nuda, Mi
nistro de Segunda Classe.. da Carreira de Diplomata,. para exercer 
o cargo de Embaixador do Brasil junto i\ República da Jamaica. 

2. Encaminho. em anexo. o curriculum vifae do Ministro 
Sergio de Souza Fontes Anuda, que. juntamente com a Mensagem 
ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, será apresentado 
ao Se~ Federal para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente,- Luiz Felipe Lampreia. Ministro de Es
tado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Conselho Exerutivo da Uuesco, suplente do Prof. José I. CurriculS um VditaeS F Arruda 
V-·· CXXVI Reunião Paris 1987 CXXVDI Re ·- p · -' erg>O e ouza ontes -e:-· ·- • . • ; umao, . ans. Rio de Janeiro/RJ, 15 de abril de 1943. 
1987.CXXVHIReumao,Pans, 1987- Fllbo de Arebimedes de Andrade Arruda e Lea de Sooza 

Um Brasil ignorado: o espaço marinho nacional, Revista 
Brasileiia de Tecnologia. Vol. 17, D0 l,jan/fev. 

Fontes Arruda. 
CPCD,IRBr. 

Tbe antarctic Treaty System from lhe Perspective of New Bacharel em Ciências Juridicas e Soeiais, FND--UB. 
Consultative Part;y, in Antartic Treaty System. an a.sSeSSment. Na- __ __ _ __ __ O.uso Qe Treinamento e Aperfeiçoarilento para Olefes de 
tional academy press, Washington D.C. Setoces de Promoção Cometcial •. 

Segundo Tenente, FN, (reserva não remunerada). Produtot ~de Ecooomia, Universidade de Ottawa. 
de Programas na Rádio MEC,1963/66. Terceiro SecretáriO; i• de fevereiro de 1965. 

Ordem de Rio Branoo, Grande Oficial, Brasil. Segundo Secretário, m=imento, 30 de junho de 1967. 
Otrlem do Mérito Naval, Brãsil. Primeiro Secretário, merecimento, 1° de janeiro de 1973. 
Ordem do Mérito Tamandaré. Brasil Conselheiro, me=imento, 12 de junho de 1978. 
"Ordem de Mayo'', Argentina. - __ Ministro de Segunda Classe, merecime:õ.to, 17 de dezembro 
"Ordem al Mérito", Cbile. de 1986. - · -
Ordem do Dannebrog. Dinam:uca. Assistente do Cllefe do Departimento Geral de A~-
Brasília, 7 de junho de 1995.- Slélio Marcos Amarante, ção, 1966/68. 

Chefe do Departamento do Serviço Exterior. · Assessor do Gabinete do Ministro de Estado, 1975n8. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defe.sa Na· Cllefe da Divisão de Divulgação. 1978/83. 
cibnal) Assessor do Secretário-Geral das Relações Exteriores. 1994. 

MENSAGEM N"2I3, DE 1995 
(N" 63li9S, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De confoanidade com o art. 84, inciso VU da Coostin.tição 

Federal, e de acordo com o disposto no art. 18, inciso l e nos arts. 
56 e 58 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 93.325, de 1° 
de ootubro de 1986, no art. 39, inciso 11 alinea a, e no art. 40 do 
Anexo I ao Decreto n"99578, de IOde outubro de 1990, submeto 
à apreciação de Vossas Exceléncias a escolha. que desejo fazer, do 
Senhor Sergio de Souza Fomes Arruda, Ministro de Segunda 
Classe, da Carreiia de Diplomata, pata exeroer o cargo de Embai-
xador do Brasil junto à República da Jamaica. · · 

Diretar da Agência Brasileira de Cooperação, 1994/95. 
Madri, Segundo'Secretário, 1968nl. 
Sófia, Eucanegado de Negócioo, a.i., 1969. 
Ottawa, Segundo Secretário, !971n3. 
Ottawa. Encatregado de Negócios, a.i., 1971. 
Ottawa, Primeiro Secretário, 1973/74. 
ArgeL Encarregado de Negócios. a.i. 1979 e 1980. 
Luauda. Conselheiro, 1983/86. 
Luonda. Ministro-Cçaselheiro, 1986/87. 
Luanda. Encatregado de Negócios, a.i., 1983/87. 
Viena. Ministro-Conselheiro, 1987. 
Viena. Encatregado de Negócios, a.i. 1987/88. 
Viena. Missão Permanente junto aos Organismos Interna

cionais, Ministro Conselheiro, 1988/90. 
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Viena, Missão Permanente junto aos Organismos Intema- 3. Doctor of lhe Sáenc:e of i:.aw (JSD) (D<>Itor em Direi-
ciODais, Encam:gado de Neg6cios,a.i, 1988/1989/1990. to) pela Univetsidade de Yale (EUA), mediante defesa da teseinti-

Pequim, Minis!zo.Cooselheiro, 1990/93. . tulada INTERNATIONAL TAXATION FROM TilE PERSPEc. 
Pequiin, Encam:gado de Negócios, a.i. 199QI93·. TIVE OF THE CONIEMPÓRARY lNTERNATIONAL LAW 
Comissão de Revisão da Tabela de Representação no Ex te· OF JURISDICI10N (755 págs.),_no dia 7 de abril de 1990, pe!liil· 

rior, 1%5 (membro). . . . te comissão integrada pelos Professores W. Michael Reisman e 
IV Sessão da Assembléia do Comércio Hispano-Americano Leon S. Lipson, e o Deão da Faculdade de Direito, Professor Gui-

e Filipino, Sevilha, 1970 (membro). . . __ . . do Calabresi (1990). 
Conselho Nacional de Cinema (CONC!NE), [918!79 (rep-

resentame-substituto do MRE~ 1979/83 (representante). rn. Magisté
1
. Pro. ·;::.,ude~tto. ~-'e "'-tto" ~-~-~--'da~--·'· 

II Reunião da Comissão de Ccoxdenação Brasileiro-Vene- vuo ~•u uuo ~~ r....., 
zuelana, Brasilia, 1981 (delegado). dadede Direito da Universidade do Distrito Federal (1972-197~ 

Conselho Superior de Censura (CSC), 19~3 (repre· 2. Professor de Direito Constitucional, Direito Tn"bulário e 
sentanie do MRE). Direito F"manceiro, no CUiso de Badlare!ado em Direito da Uni-

Couferencia Ministerial dos Países Não·AiiDhados. Luanda, versidade de Bzasil!a (desde 1984). 
1985 (observador). 3. Professor de Direito Constituciooal, Direito Tributário, 

Conferência Ministerial da SADCC, Mbabane, 1985 (de- Direito F"manoeiro e Direito Público eo_.oo, no CUiso de 
legado). .. . · -

. Consulti ln ter-Regional sobre Políticas e .Programas de Mestrado em Direito Da Universi<bkle de Brasllia (desde 1985). 
Bem-Estar Social, Viena, 1987 (cbefe). · 4. Coordenador de P6Hlradoação e do CUiso de Mestrado 

XXXI e XXXII Cooferên_ci~ Gerais da AIEA Viena, I 987 em Direito da Universidade de Brasília (1985- 1990). 
e 1988 (delegado). 5. Conselheiro de Pós-Graduação do Instituto de Ciências 

X Sessão Especial da Comissão de Entotpecentes. Viena, Humanas da Universidade de Brasllia (1986- 1990). 
1988 (cbefe). 6. Membro da Comissão de Avaliação dos trabalbos inseri-

SessõeS regulares da junta de Governadores da AIEA, Vie- tos para o Semilíário de Pesquisa Juridica na Universidade de Bza-
na, 1987188 (delegado). sília (1990). 

Brasília, 7 de junho de !995.- Stétio Marcos Amarante, 7. Vioe-Diretorda Faculdade de Direito da Universidade de 
Cbefe do Departamento do Serviço Exterior. Brasília (1989 -1990), reeleito para o biênio 1991- 1992. 

(À Comissão de Relações Exterior~s e Deftsq. Na· 8. Membro das Comissões Exa.minadoras dos Exanles de 
cional.) ,.Selação para o CUiso deMes!Iado em Direito e Estado, da Univer-

MENSAGEM N'215, DE 1995 sidade de Brasilia, realizados em 1987. 1988, 1989, !990, 1991, 

(N' 639195, na origem) l992, ~~~f~~ Orientador da Dissertação de Mes!Iado em Di· 
Senbores Membros do Seuado Federal, reito. na Universidado de Brasilia, intitulada ':As Medidas Provisó-
Cousideruldo o disposto nos artigos 84, XIV. 52. inciso ill, rias no Direito Compazado e no Brasil", defendida em 21-5-91 

aliuea e. e 128, § 1'. da Coustituição Federal, submeto ã aprecia- pelo candidato Brasilino Pereira dos Santos, e aprovada pela Co
ção de Vossas Exoelêuc!as o nome do Doutor Geraldo Brindeiro missão Examinadora composta pelo próprio Orientador e pelos 
paza exen:er o cargo de Procuzador-Geral da República. Professores Mini- Moreiza Alves, do Supremo Tribunal Fede-

Os méritos âo Doutor: Geraldo Brindeiro, que me in<juzjrmn ra1, e Sebastião Machado F"J!bo (1990- 1991). 
a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, C<lostam do 10. Membro da Courissão E•8D!in•dora, juntamente com os.. 
anexo curriadum vitáe. · • Professores Mínimo Moreiza Alves, do Supremo Tribunal Fede-

Brasília. ,13 de junho de 1995.- FemaDdo H ..,.;que Car· ra1, e Roberto Ferreira Rosas, da Dissertação de Mestiado em Di-
doso. - teitO; na Universidade de Brasllia, intitulada ':A Interdependêucia 

aJRR.ICULUM VITAE eutre a Propriedade Intelectual de Software e o Direito Público: 
Uma Análise de Direito Co_.oo", defendida em 2().3-95, pelo 
candidato Roberto de Araújo Cbacon de Albuquerque, aprovada 
com distinção (199~ 

~raleio Brindeiro 

L Dados Pessoais 
!.No-:GERALDOBRINDEIR0,46anos 
Local de Nascbnento: Reeife-PE 
Data de Nascimento: 29 de agosto de 1948 
Estado Civil: Casado 
Cônjuge: Paula Romaine Brindeiro 
Filbos: Margai<t Ann (nove anos), George MÕ!"O\V e Cbar

les Thomaz (gêmeos, seis anos~ 
2. Profissão: Subprocmador-Gera! da República junto ao 

Supremo Tribunal Fedezal e Professor de Direito da Universidade 
de Brasília. É atualmente Cooxdenador da Cfimaza Coustitucional 
do Ministério P1lblico Federal. 

IV. MinistérioPúbfic:o Federal 
I. Procurador da República, mediante COil01liW p6blico de 

provas e títulos realizado no segundo semestre de 1974 (1975). 
2. Procurador da Rep6blica, lotado Da l'rocuzadoria-Geral 

da República, oficiando junto ao extinto Tribunal Fedezal de Re
cursos (1975-1988). 

3. Membro e Relator da Comissão designada pelo Procuza. 
dor-Geral da República para realizar o p!anejamento da Revista 
Juridica do Ministério Público Fedezal e de outros veículos de do
cumentação e divulgação dos trabalbos da instituição (1988). 

4. Subprocmador-Geral da República, pranovido por mere-
IL Formaçíio Universitária cimento, em 27 de fevereiro de 1989, oficiando junto ao Superior 

I. Badlarel em Direito pela Faculdade de Direito de Recife . Tribunal de Justiça e com assento na Primeita TUilll:l daquela Cor· 
(1966-1970). te (1989-1990~ 

2. Master ofl.aws (LLM) (MeStre em Direito) peja Vniver- 5. Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Substituto, e Secretário-
sidade de Yale (EUA),'(I981- 1982). Adjlnto !ia Secretaria de Coordenação do Ministério Públioo Elei-
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kmll. desi#/;oo para exercer tais funções pelo i'rocw:a<kx-Ger.ll I. Seminário sobre ''Discrimillaçli de Terras devolutas", 
da República a partir de 30-8-1989. ofiCÍalldo junto ao Tribunal. promovida pela Procuradoria Gemi do INCRA, xoalízado oo pe-
SuperiarE!eítora.l (1989/1990). riodode 19a24dejulhode 1973 (1973). 

6. I Seminário Brasileiro de Direito Eleitotal. promovido 2. Seminário de Professoo:s sobn: Didática uo EnsíDo Um-
pela Sc=:toria de Coordenação do Ministério l'l!blíoo Elcíkmll, versit&ío, realizado em novembro de 1973, na Universidade Cal6-
xoalízado em Porto Alegre- RS, em maio de 1990, oom a partici- lica de BI3Silia (1973). 
pação de magistrados, Parlamentares, membros do Ministério 1'11- 3. Seminário de Professores sobre o Ensino Jnridíoo, realí-
blioo e professares (1990). zado em agosto de 1975, na Faculdade de Direito da Universidade 

1. Vioe-Procuradol'-Geral Eleilmlll e Secxelário da Coorde- do Distrito Federal (1975). 
nação do Ministério 1'11blioo Elcíkmll, designado pam exercer tais 4. Encontro sobn: a obm OO!lCCIIlellte is Relações Intema
funções pelo i'rocm3dor-Gera da República a partir de 11-9- clonais, do Professor Karl Deutsdl, da Harvard Uníversity, realí-
1990, oficiando jmto ao Tribunal Superior Eleítoral e oom assento zado em agosto de 1980, coma participação do autor, na Universi-
no Plenário daquela Corte (199QI1994). dade de Brasilia (1980). 

8. Seminários Introdntórios pam novos l'roc:Ul:odares daRe- · S. Enconlro sobn: a obm relaliva ii Economia Politica. do 
pública. realizados em fevereiro de 1991, abril de 1992 e junho de Professor Jàm Kennetb Gallxaith, da Harvard Unívmity, realín-
1993, oo auditório da Procuradoria-Geral da República, tendo pro- do em agosto de 1980, oom a participação do autor, na Uníversi
ferido palestm sobre o tema "A Função Eleitoml do Ministério 1'11- dade de Brasilia (1980). 
blioo Federal" (1991, 1992 e 1993). 6. Seminário sobn: o tema "O Processo Eleitcnl America-

9. Membro da Omissio de Estudos para a Revisão e Atua.- no". xealizado em agosto de 1984 no audit6:rio da Casa 1bomas 
lização da Legislação Eleitoral, COillltituído pelo Tribunal Superior JeffeiSOD, com a participação de membros do Congresso Nacional 
Eleitoral, a partir de fevereiro de 1991, com a participação de Mi- e Professares da Universidade de Brasília, tendo oomo expositores 
nístros da Com. a conVite do Ministro Presidente (1991). o Prof. Stephen J. Wayne, Professor de Ciência Politica da George 

10. Promoveu o IIEuoontro Nacional dcisl'rocUiadores Re- Washington University, na Capital Americana; o Professo< Marli: 
gionaís Eleitoiaís, DD andit6rio do Ministério da Justiça. nos dias Bisnow, Ex-Assessor do Candidato à Presidência dos Estados 
23. 24 e 2S de oumbro de 1991, cujos Anais foram publicados, Unídos da América Jàm B. Andersen; e o jomalista Richard Fos
tendo proferido pa!e&m sobre o tema ''O Miníst&ío Nblico Elei- ter do WaD Street Journal (1984). 
torai e a Defesa da Ordem Jurídica Democrática" e participado . 1. Semín>:ri" de Professores sobre o Diieito Coostitu~ 
como expositor de paínáís sobre os temas "As Eleições Municipai~. ~o •. J:ea!!zado em se~bro de 1984 na F~dade de Di
de 1992" e "A Autonomia dos Partidos Políticos e o Regist:ro na reito da_ U:mvers.~dade de Bnasflia. tendo como expositor o esc:ntor 
Justiça Eleitcnl" (1991). ·· · e especialista Professor Bemardo Sbcwartz, da New Yodi: Umver-

. sity ( 1984). 
• 1!-~~ 0 m ~Iro Nac~ .dos ~s 8. Seminário Comemoralivo dos Cinqüenta Anos do Man-

ReglooaJS Elettotais.' no auditório do Ministério da Justiça. DOS dado de Se rea1índo deztmbro de 1984 Auditório 
dias 24. 25 e 26 de novembro de 1993, tendo proferido palestra gurança. . ~ . . • DO • 

sobn: o tema ''O Ministério 1'11blico Eleilmlll e a Revisão Constitu- Naru~ '!>- Faculdade de Direito da 1!tuVCIStdade de Brasília, ten
cionai" e participado como expositor de painel sobre 0 tema "As do particiJ>a<!o oomo Profes""': Exposrta: e Debat«Jrn: (1_984). . 

Ele.,.,._ Ge • ~--- • • del99 '"(!99 •. ) ç 9.ICiclodeCoofednctassobreaNovaConsbtWçiloBIDSl-
1'.r""-'5 I3lSc cJ,~l~CiaiS '+ '+ • • ~ ...,.. -·· - Ieim, milizada naFacukiade de Direito da Univexsidade de Btasí~ 

12. Subprocuiador-Geml da República junto ao Snpmno lia,noperiododeoutubroadezembrode 1986,oomaparticípação_ 
Trirunal Fedem! desde abril de 1994, oom assemo perante a I" de memlros da Canissão JXDVis6ria de Estudos Coostímc:íooai<, 
Turma. enútindo parecere$ êspecía!mente ein ÃçÕes DÍ11>taS de In- atuaiido na coodição de ProfessaCooroenado< e Deboledor (1986) 
coostitucionalidade, Recursos ExtrnDidínários, Mandados de Se- 10. ConferBncía proferida em 22 de .ian!riro de !987 para os 
gwança e outros processos da competência daquela Corte (1994 ahmos da Faculdade de Diieito da St. Thomas University, na Fló
ao rresente). rida. a convite do Professor Siegried Wiessner, sobre o tema "In-

13. Membro e Coordenador Executivo da Câmara Constim- temational Business TI1U!SaCIÍons'' (1987). 
cional do Ministério Público Federal, com âmbito de anração em 
todo o País e ,.presentantes em cada Extado, desde abrli de 1994, 
com mandato de dois anos (1994aopresentc). -

V. Outros aorgos púb6ms 
1. Assessor Jurídico do Minístro Djací Foi*, no Supremo 

Triwnal Federal, no periodo de fevereiro de 1971 a março de 
1973 (197111973). 

2. Técnico de Controle Externo no Tn"bunal de Contas da 
Uniã~ mediante concu~ póblico de provas e títulos realizado oo 
segundo semestre de 1972. tendo atuado em setores juridioos da
quele órEão auxiliar do Congresso Nacíonal no período de março .. 
agosto de 1973 (1973). 

3. Procurador do. Instituto Nacional de Colonízaçiio e Re
forma Agriria - INCRA, mediante ooocurso público de provas e 
timlos. lotados na Procuradoria Gemi em Brasilía. no periodo de 
setembro de 1973 a fevereiro de 1975: (1973- 1975). 

_ VL Conferências, Seminários, Simpósios e Encontros. 

1 L Simpósios solm: os temas "A Separação dos Podetes 
Govema.meo.tais como Garantia de Liberdade", "A Independência 
do Judiciário" e ''Os Direitos e Garantias Individuais na Constitui
ção". realíndos na Casa Tbanas Jefferson, a j>altir de abrli de 
1987, por ocasião das comemorações do bicentenário da Constitui
ção Americana. cem a participoçio dos Professores Jolm S. I3ak<r. da 
U.aivc:mdade de Lo•jsúma, e NcJson ODg. da Univemdade de New 
Rocbelle. al6n do Juiz Atuer Mikva. do Tnàmal Fedem! de Recur
sosdoCin:uitodo DistritodeColumbia, em Wasbingtoo (1987). 

12. Simpósio sobre o tema ''Raízes e Evolução do Diieito 
Constitucional Americano", realíndo na Casa Thomas JeffeiSOO 
em agosto de 1987, como parte das comemomções do bicentenário 
da Constituição Americana. participando como Professcr de Direi
to Constitucional da Universidade de Brasília de palestra via safé... 
lite, pelo sistema Worldoe~ oom o Professar Ellis Katz, a Temple 
University, diretamente de Washington, D.C., e rutros Professores 
de Direito Constituciooal em São Paulo e Rio de Janeiro (1987). 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 439 

13. Simpósio sobre o tema "Aspoc:tos Criminais dos Direi
tos do Autos~ do Réu e das Testemünbas", realizado na Casa Tho
mas Jeff=on, em 22 de alnü de 1991, com a participação via sa
télite pelo sistema Woddnet, diretunente de Wasbingtao, D.D., do 
Professor Nathan Lewin, ex-Deputy Attomey General dos Estados 
Unidos da América (1991). 

14. Participou do Encontro dos C«regedores Regionais da 
Justiça Eleitoral, realizado no Tribunal Supelicr Eleitoral, no pe
rlodode 18 a20de março de 1992 (1992). 

15. Proferiu Palestra no Simpósio solne a Revisão Coustitu
cional e o Plebiscito sobre a FOli!Ul e o Sistema de Govemo, pro
movido pelo Cousellio Federal da Onlem dos Advogados do Bta
si], realizado na sede do 6rgiio em Brasllia, nos dias 25 e 26 de ju
nho de 1992 (1992). 

16. Simpósio solne o tema "Eleições nos Estados Unidos: o 
Papel dos Partidos Politicos" realizado na Casa Thomas Jefferson, 
em 4 de agosto de 1992. ca:n a participação via satélite pelo siste
nra~ Woddne~ dúetamente de Wasbingtoo. D.C ..• do Dr. Panl 
Rundquist. pesquisador do Serviço de Pesquisa do Coogt<:sso dos 
Estados Unidos (1992). 

1. Membro da Banca Julgadora dos recursos referentes ao 
Conauso Público pam a carreiia de Procurado!: da Fazenda Nacio
nal, realizado em 1986 (1986). ~ 

2. Membro da Comissão Exa.mioadora do IV Coocurso PU
blico para provimento de cargos de Procurador do Ministério PU
blico do Trabalho. na condição de juriSia, exilnUn:mdo -Direito 
Coustitucionale Direito l'ntemacional Público e Privado, realizado 
a partir de junho de 1992 (1992-1993). 

3. Membro da Comissão E>amimdmt do I Concurso l'llbli
co para ProfeSSO< Assistente, na área de Direito Público, da Facul
dade de Direito da Universidade de B13Silia, zealizado em feverei
ro de 1995 (1995). 

VDi. Publicações 
1. ''O Infanticídio". in idéias. Revista Bimensal de Coltmal 

dos Estudantes da Faculdade de Direito de Recife, Volume n• 10, 
pãginas29 a31, Maio-Junho (1968). 

2 ua Direito Int.ernaciaoal Privado e a Unidade do Direito". in 
idéias, Revista Bimensal de Cultma dos fmlldantes da Faalldade de 
Direito de Recife; Volume !S,páginas26a32.Matço.Abril(J!n0). 

11. Proferiu Copferênc.ia. solne 0 tema !'Crimes Eleitorais", 3. "Os bens dolllinicãis" • .in Boletim da Proattadoria-.Geral 
no Seminmo de Direito Eleita:al, promovido pela Ordem dos Ad· do Instituto Nacional de Col~ e Refomla Agráóa -lDaa, 
vogados do lirasii, Seção da Bahia,noperlodo de 17 a 20 deagos- Ano ll,páginas 179 a 181 (1973). 
to de 1992 (1992). ~ ~ 4. ''O contrato de empreitada global", in Boletim da Procu-

18. p.,..;..;.._, do Semiruírio Intemacional sobre 
0 

tema "A radoria-Geral do Instituto Nacional de Coiooização e Refonna 
-.....- Agtária- Incra, Ano m, páginas 43 e 44 (1974). 

Proteção da Pessoa Humana no Direito In-.cional Colllemporâ- S. "A licitação através de convite" in Boletim da Procurn-
neo", promovido pelo Instilnto Intaamericano de Direit<>o~Huma- doria-Geral do Instituto Nacional de Col~ e Refonna Agrá
nos, Comite Int_=aclonal da ~ Ve:c:nelli~ e Alto-~do • ria- Incra, Ano Ill páginas 45 a 47 (197 4). 
das ~~ Um~ pam os. Refugiados, zealizado no auditório do 6. "A prescrição e a clecodência no direito tributário". in Re-
Ministério daJustiça.nosdias5 e6denovembrode 1992 (1992). vista Forense, Volumen°272,pãginas 77 a 88 (19SO). 

19. Profe:riu pa1estm sobre o tema"() mgime Democrático e 7. "Intemational taxation from lhe pezspec:tive of the con-
os. Sistemas Eleitoml e Partidário". no Seminário Interamerlcano temporacy international law of jurisdiction". Tese de Doutorado, 
sobre Educação Cívica Básica - Sistemas e Processos Eleitonis pllblicada pela Yale University em abril de 1990, com 155 pági
Compamdos, promovido pela Organizaçio dos Estados America- nas, registrada na respectiva biblioteca, na Library of Congress e 
nos, Ministério das Relações Exteriores e Universidade de Bmsl- na National Science Foondatioo, Wasbingtoo. D.C. (1990). 
lia, realizado no auditório do ltamm.ly de 7 a 11 de 1992 (1992). 8. "Os abusos na Propaganda eleitoral gratuita", in O Esta-

20. Participou do Encontro dos i'Iosidentcs e Correged«es do de S. Panlo, Domingo, 21 de ootubro (1990). 
da Instiça Eleita:al realizado no JIUditóriO do Ti:ibunal Superior 9. ''Eleições e hl>etdade". in Jornal de Brasília, Quarta..fei--
Eieitoral, nos dias 21 a22de Olli:ubrede 1993 (1993). ra. 24deoutubre (1990). 

10. ''Votos em br.mço e nulos: uma venladeiia lição das ur
nas", in Diário de Pernambuco, Domingo, 28 de ootubre (1990). 21. Proferiu Conferência sobre o tema ''DireitOS Hu.manps e 

Direitos Políticos". em Seminãrio I""Dovido pelo Iostiluro Jnte.ame. 
ricano de Direitos Hinnanoi im.itulado "A lnc:otpoação das Nonnas 
Intemacionais de Proteção no Direito BtasileiiQ'', ICafu:ado no Con
gresso Nacional nos dias3, 4, e 5 de novembro de 1993 (1993). 

22 Proferiu Conferência no II Encontro dos Magistrados 
Eleitomis do Pará sobre o tema "As Eleições Gerais e Presiden
ciais de 1994", realizado em Belém nos dias 9 e 10 de dezembro 
de 1993 (1993). -

23. Proferiu Palestra solne o tema "As Eleições Pxesiden
ciais de 1994", no seminário Eleições 94- A Vit6ria do Planeja
memo realizado em Brasilia, no perlodo de 4 a 12 de abril de 
1994, promovido pelo j<>:nal de Bmsllia em coiaboração com o 
Sindicato das Ag8ucias de Propaganda do Distrito Federal (1994). 

24. Proferiu Cooferôncia solne o tema "As Eleições Gmús 
e Presidenciais de 1994", no I Encontro Regional Eleitoral promo
vido pela Associação dos Magistrados e pela Escola da Magistm
tuia do estado de Rondônia, realizado em Porto Vellio nos dias 15 
e 16 de setembro de 1994 (1994). 

Vll. Bancas Examinadoras de Concursos Públicos 

11. "Lição das umas", in Jornal de Brasília, Terça-feira, 
dia 6 de novembro (1990). 

12. "As mudanças no horário eleitoral gra.Wito". in Folha 
de S. São Paulo, Domingo, 11 de novembro (1990). 

13. "A demociacia representativa e os votos em branco e 
nulos: a verdadeira lição das umas". artigo aceito para public8ção 
pela Revista de Infohnaçáo Legislativa, do Senado Federal, em 
novembro (1990). 

!4. ''Voto em branco segue dois critérios". in O Estado de 
S. Paulo, Sexta-feiia,1• de fevereiro (1991). 

15. "As eleições pelo sistema proporcional". in Correio 
Braziliense, Suplemento Direito & Justiça, Segunda-feira. 4 de 
março (1991). 

16. "A COirupção e a justiça", in O Globo. SextaMfeira. 19 
de abril (1991). 

17. "A COII'Upção no Brasil e a modemização da justiça". in 
Correio Bnuitiense, Suplemento Direito & Justiça, Segunda-fei
ra, 13 de maio de 1991. republicado em O Estado de S. Paulo, de 
24demaio(1991). 
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18. "A conupção e a Tmpt.inidade", in Folha de S. Paulo, 
Domingo, 16 de junho (1991). 

19. "A Libenlade de Expansão e a Propaganda Eleitoral Di
cita", Revista de Informação Legislativ~ do Senado Federal, D0 

110, abril/junho 1991 (1991), 

4. Membro do The Í'oHcy Sciences Annual IDStltute, que 
mme anualmettte nos Estados Unidos da América Juristas, Auto
ridades e Professoros de Dimto e Ciência Política das Universida
des de Y ale, Oricago, Colombia, Virgínia, Priueenton, Duke, Ber
keley, Temple, Jolms Hopkins, Florida, Colotado e outms, pam a 
realização de Seminários e Simp6sios sobre temas juridicos à luz 
da ciência politica e vice-versa (desde 1982), 

20. ''O Ministério Público Eleitoral e a Defesa da Ordem 
Jurldica Democr.ltica", in Revista da Procutadoria-Geral da Repú
blica, n•1, outubro/dezembro 1992 (1992). 

21. ''O Combate à Conupção e à Criminalidade no BI3Sil: XL Conhecimento de Unguas Estrangeiras 
Cruzadas e Reformas". in Revista de Informação Legislativa, elo I. Inglês (Nível SUperior), 
Senado Fedetal, n• 118, abril/junho de 1993, o Arquivos do Minis- · · 2. Fra:ncês (Níve!IntenJli>Cfiário). 
tériodaJustiça, n•J81, de janeiro/junho l993 (!993) 3. Latim(Nivel Básico, comleitnza dos clássicos da LUem-

22. ''O Ministério Público Eleitoral e a Revisão Constitu- tura Romana e estudos de etimologia da língua portuguesa). 
cional", in Revista da Procuradoria-Geral da Re!'lblica, n• 4, de 4. ~gu Clássico (Nível Básico, com estudos de etimologia 
1994 (1994). · - -- da língua portuguesa). 

23. "Oásis Democxáticos" in Jornal do Brasil. opinião, !3- Billsília-DF, 13 de junho de 1995.- Geraldo Brlndeiro. 
10-94(1994). · (ÀComissiiodeO.~,Ju.WçaeCiàodania.) 

- 24. "O Futuro da Democtacia Brasileira", in Folha de S. 
Paulo, Opinião (fendências e Debat._),ll-10-94 (i994). A V1SOS DE MINISTROS DE ESrADO 

25. ''Mudanças Dependem da Reforma do Estado", in Fo- N" 195/95, de 8 do corrente, do Ministro do Tmbalho. mfe-
lha de S. Paulo, Opinião, 17-12-94 (1994). mnte ao Requerimell10 de Informações n• 596-A. de 1995, do Se-

26. " O Controle de Constiblcionalidade e o Direito Consti- nador Edison Lobão. 
tucional Modemo", in Revista da Fundaç'io Escola Superior do N" 473/95, de 9 do coaente, do Ministro da Fazenda, zefe
MPDF, janeiro/junho !994, e Revista da Procundoria-Geral da rente ao Req.Jerimell10 de Informações n• 608, de 1995, do Sena-
Re!'lblica, n'5,1995 (1994-1995). dorJosêEdnardo Dutm. 

27. "As refonnas Políticas e do Judiciário 11
, in Correio Bra.. N' 475/95, de 9 do corrente, do Ministro da Fazenda, refe-

ziliense, Suplemento Direito & Justiça, 3 de abril de 1995 (1995). .ente ao zequerimento de Informações n• 516, de 1995, do Senador 

IX. Outros Cursos ;-Ednardo Suplicy. 

1. Seminário de Direito lntemacional Público, com a parti- As informações fOiam encaminhadas, em cópia, 
cipação de vários cOnferencistaS milizado em ouOJbro de 1967, no aos requerentes. 
-5alão Nobre da Faculdade d~ Direito de Recife (1967). Os zequerimentos vão ao Arquivo. 

2. CUtso sobre o tema ''O Novo Código Civil Bmsileiro" O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O expediente lido 
proferido pelo escritor e especialista Professor Orlando Gomes, vai à publicação. 
em agosto de 1968, no Salão Nobre da Faculdade de Direito de Sobre a mesa, projeto que seiá lido pelo Sr. J• Seomtário 
Recife (1968). em exerclcio, Senador Nabor JÚllioc. 

3. Ouso em Nível de Pós--Graduação sobre o tema "O Di~ É lido o ~~~ 
reito Tnõutário na Constituição Federal", proferido pelo especia· 
lista e autor de iiDlmems livros Professor Aliomar Baleeiro, Minis- PROJETO DE LEI DO SENADO N" 190, DE 1995 

tro do Supremo Tn"bumal Fedetal,'no período de outubio de !971 De6ne o crime de tortura, uos termos do art. 
a abril de 1972; DO auditório da Faculdade de Direito da Universi- 5", incisos me XLDI, da Constituição Federal, e dá 
dade de Bmsília (1971-1972). outras providências. · 

4. CUrso em Nível de Pós-Graduação sobre o tema "A AI1e- 0 Congresso Nacional decreta: 
ração do Contrato de Trabalho", proferido pelo especialista e autor Art. 1 o Constitui crime de tortura: 
de inúmeros livros Professor Mozart V'~etor Russomano, Ministro 
do Tnõunal Superior do Tmbalho, no penedo de agosto a dezem
bro de 1973, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade 
de Bmsília (!973). . 

5. CUtso de Direito Agrário, Tributação e Cadastmmento 
Rural. proferido por Professores Especialistas, em conv&rio com a 
Procuradoria-Geral do Incra, em dezembro de 1973, no auditório 
da Faculdade de Dimito da Universidade de Bmsília (1973). 

X-Outras Atividades 
1. Direlor da mvista Idêias, mvisla Bimensal de Cultura de 

Estudantes da Faculdade de Direito de Recife (1969-1970). 
. 2 Membro da Ordem dos Advogados do Bmsil. Seção do Dis-
"Uito Fedaal, insaito sobon•1.066, semexerácio(desde 1973). 

3. V'~agem OJ!tural e de Estudos pela Europa, DOs meses de 
junho, jllho e agosto de 1982, visitando as principais cidades, uni
versidades, museos, mcmnn~ntos hist6ricos e artísticos.,_ na Ing1a
ten-a, Fiança. Mlia, Grêcia, Auslria, Su!ça, Alemanha, Dinamarca, 
Suécia, Hoiand2 e Bêlgica (1982). 

I- coostmnger alguém. causando-lhe sofrimento físico, psí
quico oo moral, a_prestar informação, declamção ou confissão; 

n- submeter alguém sob sua autoridade, poder ou guaida, 
a intenso sofrimento rmco, psiquico CQ moral. ou a fadiga eXausti~ 
va. com o propósito de castigo. pena, medida preventiva ou vin
gança, cu qualquer outro objetivo; 

m- abusar da dignidade humana, praticando ou pennitindo 
que cutt= pmtique alo de aviltamento da dignidade sexual; im
pondo proloogado isolamento cu CODÍmamento; fazendo uso de 
ministmção ilegal de substãncia química capaz de allemr a coos
ciência cu a vontade da vítima. 

Pena-reclnsão,de3 (II&) a6 (seis) anos. 
§ 1' A pena é aumentada de metade: 
1- se o agente é funcionário público civil ou mililar; 
n - se o agente é médico, enfermeiro ou profiSSional da 

área pammédica. 
§ zo Se resulta aceleração de parto: 
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Pena- reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos. 
§ 30 Se.resulta: 
I- lesão COipOia! grave; 
II- incapacidade psíquica permanente; 
m-dano moral grave.· 
Peoa-reclusio, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos. 
§ 4" Se resulta aborto: 
Pena- reclnsão, de 6 (seis) a12 (doze)anos. 
§ so Se resulta II1011e: 
Pena-reclusão,de 12 (doze) a30 (trinta) anos. 
§ 6° Incide nas mesmas penas: 
I - o funcionário públioo, civil oo militar que. sabendo oo 

tendo a obrigação de saber que o crime está sendo cometido em 
estabelecimento públioo sob sua direção. oo fora dele, por pessoa 
a ele subordinada, se omite em fazer cessar a pditica do delito oo 
em responsabilizar os seus autores; 

Repugna a todos cogitar que se possa praticar condutas eti-· 
camcme censuráveis em nome do Estado. Precisamos-de um freio 
efeicaz aos-desbordamentos do poder, não podendo o Estado, a 
pretexto de 83I11Dtir a segur.mça e detendo o monopólio da ooação, 
extxaPoiar os próprios limites da lei que obrigou a cumprir, esma
gando impiedosamente a hõerdade e a resistência do homem com 

- atos abusivas e violemos. 
Isto posto. conclama!!l()S os ilustres pares para a aprovação 

do presente projeto, que certamente irá coibir a plática contumaz 
da tmtura neste imenso Brasil 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1995.- Senador Júlio 
Campos 

lEGISlAÇÃO ClTADA 

, CONSTITUiçÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

n-aqueles que, podendo evitar o crime, se omitirem. 
. § 7" Em nenhum c;>so podeJão ser invocadas, c:Omo justifi· --·------.. - .. ---·-.. --~~=--.. ---'-·'-----

cação do crime de tortur.l, ciromstâncias excepcionais, tais como TÍ!1JLO II 
estado de sitio ou de defesa. :instabilidade politica intema õu qual- Dos Direitos e Gat:antias Fundamentais 
quer ootxa situação de emergência pública. CAPÍWLOI 

Dos Direitos eDevereslndhiduaise Coletivos § 8° Não seri excluida. ilicitude do fato defmido oomo cri· 
me de tortuma alegação de que foi cometido em estrita obediência 
a Oidcm de superior bicritquico. Art.- so Todos são iguais perante a lei. sem distinção de 

§~São efeitos da condenação pelo crime de tortura. qualquer natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
I- a perda do cargo, função oo emprego público, quando o residentes no País a inviolabilidade do cüreito à vida, a libenlade, à 

agente for funcionmo públioo; igualdade. à segnrança e à propriedade, nos termos seguintes: 
II - A inabililação p3I11 o desempenho de qualquer outta I - homens e mulheres são iguais em direitos e ol>Ijgações. 

função pública de nomeação ou diplomação enquanto não deferida·- nóslermós desta Constituição; 
a reabilitação; II- ninguém seri obrigado a fazer oo deixar de fazer a!gu. 

m - piOIOição do exercício de profissão. atividade ou ofi- ma coisa ~o em virwde de lei;_ 
cio, que dependam de habilitação especial. de licença ou de autori- m- mnguém será submetido a tortura nem a tratamento 
zação do Po:ler l'líblioo, enquanto não deferida a reabili!ação. ----·---------.. -------------·----......... __ 

Art. '2fJ O crime de tortura constitui delito autônomo, puní- XLID - a lei conside:ra:tá. cr:inies inaflançáveis e insuscetí. 
vel independentemente da pena prevista em lei pam crime de que veis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfiCO ilícito de en~ 
seja meio~ elemento ou ciramstância. torpecentes e drogas afms.. o teiiOrismo e os definidos como cri· 

Art. 3° O crime de tortura é lnaíJaD.çável e iosu~ível de mes hediondos, pcx eles respondendo os mandantes, os executores 
graça. anistia ou liberdade provisória. - e os que. podendo evitá-loS,. se omitirem: 

Art. 4° esta lei çntra. em vigor na data de sua puh!icação. ···---·----·-··-----------·-----··--
Art. S'revogam-se as dispc:Wções em contráriv. (À Comissão df: Constituição, Justiça ~ Cidada· 

Jusiwcação nia -decisão rerrninativa) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) :C O projeto seri pu· 
blicado e remetido à Comissào competente. 

A nossa Constituição ·garante os direitos humanos, espeCial. 
mente DO seu art. 5° inciso ill, que dispõe: "ninguém será submeti
do a tortura nem a tratamento desumano ou degradante". E no in
ciso XLnl: " a lei considera crimes inafmnçàveis e insuscetfveis 

de graça ru anistia a prática de tortura(-) por eles respoudendo os 
mandantes:, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". 

O Brasil já assinou vários tratados intemaciooais contta. a 
tortuta, notadamente a "Convenção das Nações Unidas contra T<X'
tma e 0011os Trntamentos ou Penas Crueis Desumanas ou Degmdan
tes",Il!liflCadapelo De=toLegis!ativo n°4, de23 de maio de 1989. 

Os direitos do homem devem estar além da simples inscri
çãO no ordenamento jurfdioo, é precisá garanti-los oontxa a viola
ção. apenando o torturador, a fllll de desencornjá-Io a cometer 
qualquer ato cruel, oovarde e desumano. 

Este projeto vem atender aos reclamos dos nossos juízes e 
tribunais, que têm encontxado difiruldades para dar continuidade 
ao processo penal de vítima de tortura,. maior de dezoito anos. de
vido à falta de TCgulamentação desse crime. buscando efetivar a 
garantia dos direitos humanos, que o Estado se obrigou a cumprir 
na esfem intemacional. · · 

Sobre a me_sa, proje~ de lei que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°19l, DE 1995 

Altera a Lei n• 7 .DifT, de Z9 de dezembro de 
1982, que dispõe sobre o Instituto de Preridêncla dos 
Congressistas- WC, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !0 A Lei n°7.087.de 29 de dezembro de 1982, modifi

cada pela Lei n• 72.66, de 4 de dezembro de 1984, e pela Lei n° 
7 .5~ de 6 de janeiro de T987. passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

11Art. 2° A administração do IPC será consti· 
tuída de um Presidente e um Vice-Presidente, um 
Conselho Deliberativo de nove membros e igual 
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número de suplentes~ integrado por três Senadores 
e seis Deputados Federais, de um Conselho Consul
tivo, constituído pelo Presidente do IPC e dos ex
Presidentes do Instituto; e de um tesoureiro efetivo 
e dois substitutos. 

Par.igrafo único. lnlegmriio obrigatoriamente o 
Conselho CoDSultivo, os Presidentes da amara doo De
pntados e do Senado Federu, desde que sejam segnta
dosdo!PC. Art. 30 _____________ .. ______ _ 

I - aos Senadores e aos Depntados Federais, se
gntadoo do IPC, alternadamente, eleger o Presidente e o 
Vice-Presideme do Instituto; 

Art. 20. --------------------------
II- contribuição do S.....W Fedetal e da amara 

dos Depntados correspondenle a no máximo 20% ·(vinte 
poi"ceDlO) dos sqbsldios fiXo e variável e .das dürias pa
gas aos segnmdos especiais; 

m- contribuição dos 6tgãos aos quais pertençam 
os segurados facultativos cmrespondente a no máximo -
20% (vinte por cento) dos vencimentos efetiv-os e salá
rios básicos pagos em citda. mês aos mesmos. 

Art. 21. Silo segnmdoo especiais do IPC, iode
pendentemente de idade e de exame de saúde, os Con
gressistas que se filiarem .ao Instituto. 

Par.igrafo único. É facultado aos supleDles de De
putados e Senadores, quando em exercíciO do mandato. 
filiarem-se ao IPC. 

Art. 24. O segnmdo especial que, ao término do 
exercício do mandato, não haja romprido o período de 8 
(oito) anos .. consecutivos ou alt.emados. e o segurado fa
cullativo que se desligar do 6rgio ao qual pertença po
derão continuar contnOOindo mensalmente, com as par
tes conespondentes ao segurado e ao órgão. até comple
tar o período de c:arSncia ou a idade estabelecida no art. 
34 desta Lei. devendo estas cODiribuições integrais rece
ber os rea}lS\es prOpoi"Cionais à majoração ao vaiO< base 
de cálculo. 

Art. 25. --.. ---------.. -·-------·-------·----
§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se apli~ 

ca aos antigos segurados obrigatórios que venham a se 
miar como segurados especiais, que"- terão as-contribui
ções anteriores consideradas para tcxlos os efeitos legais, 
desde que satisfeitas as exigências constanteS do an.. 26 
desta Lei.. 

SEÇÃÓII 
Dos Segu.-ados Especiais 

A-;;:'27.T;;;;;;;i.icb~ averbação, pel;;. Depn~: 
dos Federais e Senaiioxes em eltercício. de aié uln man
dato estadual ou municipal para efeito de CáJ.cWO âe 

data da entrada em vigor desta Lei. idade mínima de 50 
(cinqüenta) anos. 

Art. 35. Ressalvado o disposto no parágrafo único 
do art. 37 desta Lei, a pensílo devida aos segurados espe
ciais será proporcional aos anos de mandato com exerci
cio de mandato fedetal somados ao tempo de mandato 
estadual oo municipal que for averbado nos tennos do 
art. 27 desta Lei. 

Art.43- A atualização das pensões au de qualquer 
outro beneficio dos segmados especiais obedecerá aos 
índices e às épocas estabelecidas pata a fiXação ou rea
jUs"' dos subsidies parlamentares, e a dos segurados fa
cultativos, aos índices de reajuste geral deferido ao ftm
cioDa!ismo civil da União. 

Art. 49. Fica o IPC autorizado a conceder. me
diante CODSiinação em folha e garantias suplementares, 
empréstimos aos seus segmados especiais e facultativos 
que recebam dos Cofres Públicos da União, aos seus 
pensioniStas e --aos servidores do Senado Federal e de 
-,..,,-órgãos supervisiOnados e da Câmata dos Depnta
dos, de aooroo com as nOimaS estabelecidas em resolu
ção do Conselho Delibemtivo." 

An. 2•0 art. 2•da Letn•_7.sllQ, de6 de janeiro de 1987. 
passa a vigorar com as seguiD.tes alterações: 

Art. zo OS coogressistas segurados especiais cu 
ex-congressistas que tiveram seus mandatoS cassados oo 
direitos politicos suspensos, por foxça da aplicação de 
Atos Institucionais, poderão recolher ao Instituto de Pre
vidência dos Congressistas as contn.Cuições relativas 
àquele mandato, observadas as seguintes normas: 

c) as contribuições serãorecolli.idas pelo seu valor 
atual, na data do pagamento, no sistema da Lei TJ0 7JJS7, 
de 29 de dezembro de 1982 ou no da Lei n• 7 .266, de 4 
de de:rembro de 1984, oo oos dos dipkmas legais ante
cedentes. conforme o regime de contnbuições a que es--
teja ou esteve vinculado o Congressista segurado espe
cial, ou ex-Con~sista, o qual prevalece~ também. 
para cãlculo das respectivas pensões a que fizerem jus; 

e) juolameDle com a oonlribuição do segntado, in
cumbe à Casa a que tenha pertencido o Congressista segn
tado especial ru ex-Congressista recolher o valor da contri
buição por ela deVIda. na conformidade do mesmo regime 
legal relatiyo à base de cálculo e ao percentual incidente.. 

Art. 3° Os atuais segurados obrigatórios do IPC serão consi
detados segutados especiais a partir da poblicação desta Lei. 

Par.igrafo único. Os segutados especiais só poderão reque
rer_ a sua des!iliação do Inslimto após transcoo:idoo 180 (cento e 
oitenta) dias contados da publicação desta Lei, quando da sua filia
ção àO IPC toma-se voluntária. 

Art. 4° A administração do IPC fica autorizada: 
I - a flxar novos perlodos mínimos de carência pai3. os se-

····---------·----· ·-·--------- gurados especiais, !llém dos prevístos em lei, para acesso. aos be-
Art.. 34. O segurado s6 fará jus à pensão; salvo õ -.nef'"1Cios pagos pelo Instituto, ressalvados os direitos adquiridos; 

disposto no art. 37 desta Le~ depois de pagas as contri- · ll- estabelecer novas fomes de custeio, ou elevar as contri
buições relativas ao perlodo de caxência, exigida.. áinda., buições já previstas em lei, até o limite máximo" de 50% (cinqüenta 
dos segurados especiais e facultativos filiados após a porcento); 

pensão doo segurados especiais. 
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m- estabelecer novos critérios de reajuste para os benefí
cios em mauutenção, consideiada a situação de equihôrio econô
mico e atuarial do Instituto. 

Art. 5° FICa limitada em duas vezes a contribuição do segu
rado especial a participação do Senado Federal e da Ciawa dos 
Deputados no rusteio dos benef'J.Cios pagos pelo n>C. 

.Art. 6° Esta Lei entra em vigor na 4ata de sua publicação. 
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A filiação compuls6ria dos Congressistas ao IPC, embota 
prevista em lei, é 'axbitníria,. pois se trata de um sistema de pmvi
dência complementar e não de um sistema ~co que obriga a to
dos indistin!Jimenho. 

O projeto que ora submeto à elevada consideração de 
nossos Pares, reflete a mesma preocupação já manifestada 
pelo Presidente da República na Mensagem n° 306; que 
acompanha a Proposta .de Emenda COD.StituciGnal relativa à 
Previdência Social. , 

No texto desta proposta. foi acrescentado ao art. 37 da 
Constituição, parágrafo que proíbe que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios instituam e mantenham o regi
me de previdência pelo exercício de mandato eletivo, bem 
como contribuam direta ou .indiretamen~ a qualquer título, 
para o seu custeio. 

Faço saber que o Congresso Nacional decretoo, o Presideu· 
te da República. nos lemlos do § '1:' do art. 59. da Constituição Fe
deral, sauci011ou, e eu, José Fragelli, Presidente do Seuado Fede
ral, nos le1lDOS do § s• do art. 59 da Constituição Fed=l. promul· 
go a seguinte Lei; 

·----··---·--
(Às Comissões de Assuntos Econômicos e Consti= 

ruição. Justiça e Cidadan.ia -Decisão Terminativa. na 
última Comissão.) 

O SR. PRESIDENTE (JúlioCampos)-0 projeto de lei do 
Senado que acaba de ser lido ser.i despachado â Comissão de A .. 
suntos Econômicos e, oos lemlos do art.. 49, a, do Regimemo ln· 
temo, ii. Comissão de Constiruição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa. requerimentos que SCJ;ão lidos pelo Sr. 1° Se
crelário em exercfcio, Senador Nabor Júnior. 

São lides e aprovàdes os seguinhos 

REQUERIMENTO W 909, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos lemlos do art. 43, inciso n do Regimento ln

temo do Senado Federal. licença para breve viagem ao exterior. no 
petiodo de 15 a 23 docononte mês. 

Sala das Sessões. 14 de )mho de 19!15. - SeDada Onofre 
Quinan. Nesta mesma linha de tacioclnio é que pretendo a!teru ale· 

gislação aplicável ao IPC, extinguindo a filiação compulsória dos REQUERIMENTO N• 910, DE 19!15 
Congressistas, que paxsa a ser voluntária. Senhor Presidente, 

O IPC, pelas suas camchoáslicas. deve-se constituir c_omo·" Tendo sidoccnvidadoapaxticipardasessãosoleoedeabertma 
um sistema de previdência complementar, coin planos defmidos, do JO Seminário Jntemaciooal ~Problemas Ambientais dos Cen
de adesão voluntária. destinado aos Congressistas e servidores do troo tJtbaooo.:. URBS/95, e da I' Exposiçio IDiemaciooai de TeaJO. 
Poder Legislativo. . logias Ambiell!ais, a maliz:lr.se no Centro de Convençlles do Riocen-

Acresce, ainda, que faço restrições ao próprio IPC, hondo tro, na Cidade do Rio de Janeiro, requeiro, baseado oo art. 13, § 1•, do 
em vista que o seu custeio se faz, na maior parte. com as contri- Regimento Intemo. seja considerada como licença autorizada millha 
buições da Câmara e do Seuado. Não posso concordar que par· ausênciaaosttabalho&destaCasanosdfus 16 e !9doc<lll:eillemês. 
lamentares sejam privilegiados com aposent.ad.oria.s especiais. Cordialmeme, _ 
mediante aporte de recursos públicos. N'"ao me parece =to . .Sala das Sessões, 14 de jullho de 1995.- SC!lador Volmir 
ser compelido a contribuir para uma insJ,ituição que não aceito. Campelo. · 
O que me faz sentii.vítima de uma violência legal inaceitável 
para mim. - --- ---

Com esta iniciativa, tenho certeza, estar contribuindo para a 
disalssão sobre os novos sistemas previdenciários a serem implan-
tados no Pais. · 

Sala das Sessões, 14dejunho de 1995.-Senador Jefferson 
Péres. PSDB/AM 

lEGISlAÇÃO ClTADA · 

LEI N" 7.087, DE 29 DE DEZEMBRO 

Dispõe sobre o Instituto d~_ ?revidênáa dos 
Congressistas- IPC. 

·-·---··-----··-··--·-·-·---··-·--····-·----
LEI N" 7 .266, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1984 

Altera as oontribulçó<s dos segurados obriga
tórios do Instituto de Previdência dos Congressistas
IPC, o •alo r das pensões e dá outras providências. 

LEI N" 7 586, DE 6 DE JANEIRO DE 1987 

REQUERIMENTO N" 91l,DE 19!15 

Senhor Presidente, ' 
Nos termos do disposto no § 1• do art. i3 do Regimelllo ln

temo do Senado Feder.ll. :requeiro seja considemda como licença 
au1<l<izada o dia 16 de julbo, data em que me afastarei dos llllbalhos 
da Casa, ..000 em vista que irei paraninfar a tuana de fa:mandos da 
Faculdade de Medicina de Vassooras,EstadodoRiodeJaneiro. 

Sala das Sessões, 14de )mho de 19!15.-SenadodrisRezeude. 

REQiJERJMENTO W 912,DE 1995 

SCJJbor Presidente. 
Nos termos do disposto no§ 1• do art. 13 do Regimelllo ln

temo, requeiro sejam COilSÍdel1ldoS como licença autorizada os 

dias 14. !6, 19 e 20 do comnte mês, quando estarei ausenho dos 
trabalho& da Casa, acompallhmdo minha esposa, que se sullllleteci a 
uma cirUigia na Clínica São VICellle, no Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1995. -Senador Odaár 
Soares. 

REQUERIMENTON•9D,DE1995 

Altera a Lei n• 7.087, de 29 de dezembro de Senhor Presidente, 
1982, que dispõe sobre o lllstituto de Pr-evidência dos Requeiro. nos termos do art. 43. inciso U conj:lgado com o 
Congressistas_ IPC. art. 13, parágrafo n. do Regimento Intemo do Senado Federal. 
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seja considerada como licença autorizada minha ausência no dia 
14 do «m:nte, em virtude de ccmparecimento ao sepultamento de 
meu sogro na cidade de Ma.ceió-AL. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 13 de junho de 1995.- Senador Renan 

Calheiros. 

O SR; PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovados os re· 
· querime.atos. fi~ concedidas as licenças solicitadas. · 
Sobre a mesa, conrunicação que será lida pelo Sr. I 0 Secretário em 
exetclcio, Senador Nabor Júnior. 

É lida a seguinte: 

COMUNICAÇAO 

nanciamentos para a rodovia, tendo em vista a dispomõilidade de 
instituições ímanceiras e<mo o Fundo de Cooperação Económica 
japonês, que já entabulou ~egociações Desse sentido, de abrir no
vos empréstimos para o Brasil. 

O artigo do Ministro Luiz Felipe Lampreia não faz referên
cia a financiamentos especffi.cos. Coloco, aqui. a questão da estra
da exatamente porque a OECF já se interessou em fmanciá~la e 
porque a rodovia repesenta uma das maiores chances de desen
volvimento, não só para o Acre, como para os demais Estados das 
Regiões Norte e Centro-Oeste, e pala o B=il. de maneira getal. 

N'ao se trata de uma estillda pala ligar o Acre ao Pacífico, 
como muitos querem fazer crer, mas do 'Brasil ao desenvolvimen
to, uma vez que estabelecerá uma nova rota de coméroio mais eco
nômica e mais rápida entre o País e a orla do Oceano Pacífico -

Senhor Presidente, hoje um mercado altamente promissor. com imenso coo.tingeDte 
Nos termo& do art. 39, a, do Regimento Interno do Senado populaciooal e que passa pelo perlodo twús rápido de expansão 

FederaL conmnico a Vossa. Excelência que estarei auserite dos tra- econômica da hiStória. , 
balhos da Casa oo ~de IS a 23 do <:Oil:Cllle.mês, paia bteve Jã alx>Idei, neste plenãrio, levantamentos das Federações 
viagem ao exterior. das Indústrias do Acre e de Rondônia que asseguram que o centro 

Cotdialmente, nervoso/comen:ial do mundo está nrudando do Atlântico paia o 
Sala das Sessões, 14 de jlmho de 1995. - Senador Onofre PacífJ<:O, cuja orla tem o dobro de extensão geognífica da Europa e 

Qninan. dos Eslados Unidos. S6 a Ásia é um mercado de US$3 bilhões se-
O SR; PRESIDENTE (Júlio Campos) _ A collllniicação manais. Hoje, tem a melado da pcpd•çãn mundial e a previsão é de 

lida vai à publicação. que no aoo 2000 terá dois~ enquanto a Europa terá apenas 6%. 
A Presidência, em atenção ao Oficio no 65195, de 8 do cor- Por volta. do ano 2()(X), haverá 11 milhões de novos CODSU-

rente da Lidmmça do Partido dos Trabalhadores designa a emi- midores na Europa. Enquanto que somente nos países twús licos 
~ Senadaa EmiJia Femmdes P'll" integruc ~membro su- do Pacífico - Japão e os qualro Tigres (Coreia do Sul, Taiwan, 
pleille, a Comissão TelllpClclria criada -•és do Requerimento n" Hong Kong e Cingapara) - bavetá 13 milbões. Mais 68 milbões 
651 de 1995 destinada a inventariar as olxas não C<>DCluídas cus~' na Tailândia, Malásia, Indonésia e nas Filipinas. E a Orina podetá 
teadas pela União e examinar sua situação. ' ter mais de 100 milbões de pessoas com disponibilidade de renda. 

0 SR PRF.smENTE (Júlio Campos) _ Há os:adces insai- ~o~. as distâncias _911e ~ exportações brasileiras petWLtem 
tos. Concedo a pulavta ao ncbte Senado< Esperldião Amin. (Pausa) para atmgJr esses portos sao nmtto grandes, eDCal'OCOID nossos pro-

Concedo a pulavm aoncbteSOnadcr Bemanlo Cabral (Pausa.) dutos, toduzem o seu poder de competitividade e até inibem a pro
Concedo a palavra ao oobte Senador Ney Suassuna. (Pausa) dução locaL 
Concedo a palavra ao llObR> Senador Flaviano Melo. A nova rota resolve o problema, pois reduz essas distâncias 
O SR; FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Prommcia o se- em cerca de 4 mil milbas, com uma economia de frete que pode 

guinte disauso.)-Sr. Presidente, Sr's. eSrs.Senadores, li, nojor- chegar até US$100 por~lada. 
na! O Globo, na sua edição do último domiilgo, dia 11.06.95. ar- Ao contrário do que muitos pensam, é uma estrada que j~ 
tigu do Minislro das·Relações Ex.teriores, Luiz Feüpe Lampreia, existe. Há um acado enmo os governos lxasileiro e peruano visan
tratando sobre sna recente'viagem ao JapãO e daS possibilidades de do a sua concretizaçãO. E o impacto ambiental que poderia decor
cooperação financeira entre o Brasil e aquele País. rer dela pode muito bem ser evitado com o Wl?-eamento agroecoló-

0 artigo me chamon a atenção por uma infonnação em,par- gico da região e um plano de ocupação bem planejado. 
tirular. a garantia de que ettidades financeiras japonesas como o A estrada. portanto. depende? na sua maior parte, da venta
Fundo de Coopereção Econômica (OECF) eslá aberto ii concessão de politica do Governo bzasileiro. O Presidente Fernando Henri
de novos empréstimos ao Bxasü. . que Cardoso garante haver interesse na obra, mas não deíme a 

A infonnação, Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, renova rota, alegando não dispor de um levalllamento sobre a sna viabili
minhas esperanças de ver. finalmente. a concretização da tão so- dade econômica. Precisa. então. :realizar esse levantamento. V ai ti
Ilhada saída do Bmsil paia o Pacífxco, -•és do Ac:te e via Pem, rara dúvida que n6s, defensores da estiada. não temos. 
uma vez que aquela instituição rmanceÍra. já demonstróu interesse - Álém disso. tem agora nas mãos uma grnnde oportuxúdade 
de financiar a estrada. · de· conseguir o fmanciamento que a obm necessita. Era uma espe-

Há alguns anos, ainda como Govemadcc do meu Estado. o rança que parecia cada vez mais remota. O próprio Ministro do 
Acte, estive no Japão em busca de fmanciamentoo para a rodovia. Planejamento e Orçamento, José Serra, numa explanação realizada 
Mantive encontro com a direção do Fundo de Cooperação Econô- no Senado, mês passado, ga1lUllia achar difkil entidades financei
mica. que se interessou pelo fmanciamento da obm. Mas as nego-' ras como o BIRD e BID rmanciarem obra dessa natureza. Agora. 
ciaçõeS não dlegaram a ser concretizadas. por uma forte pressão com a abertura de empréstiirios ao Btasil por uma instituição fi. 
dos Estados Unidos junto ao govemo japonês. e porque. no BI3Sl1. nanceira como o OECF. que já demonstroo interesse na questão. a 
ainda não havia uma plena coo.sciência sobre as reais possibilida- esperança renasce. 
des de se evitar o impacto que uma rodovia como essa poderia Se o Presidente Fernando Henrique Cardoso quiser. teal
causar ao meio ambiente. Tanto que foi usando o discurso ecológi- mente. fazer a saída para o Pacífico. precisa retomar as negocia
coque o govemo na:to-amcricano ~guii paul-o rmanciamenlo. ções nesse sentido com o governo peruano. e colocá·la na pauta de 

Hoje. já existe um esclarecimento maior a esse ~ito. E. negociações de fmanciamentos junto às instituições fi.tumreiras japo
para nossa esperança. ressurge a JX'SSÍ.bilidade de conseguirmos fi. nesas. que estão abertas à concessão de novos empréstimos ao Brasil. 
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Se o Fundo de Coopetação Econômica do Japão já se interes- O Ministro do Planejamento admite a existência de um défi-
sou pelo assunto, pode IDllito bem retomar as conve:rsas nesse sentido. cit potencial da ordem de US$9 ,5 bilhões. apesar do corte autoritá-

Quanto às pressões ecológicas, cabe ao Brasil provar cons- rio de US$3,5 bilhões no Orçamento de 1995. Como MSOlver 
ciência e competência para resolver a questão. Mostrando, inclusi- isso? Pamlisando obras? Impossível :recormr a esse artificio, pois 
v~ que o discurso ecologista dos Estados Unidos. na verdade. es- não se tem mais obm de vulto para sacrificar. A falência do Estado 
conde outra preocupação: a concreta queda nas exportações norte- ,.espelha-se na incapacidade absoluta qe fmanciar sequer paxcial
ameriC3ll3S para os mercados asiáticos que fatalmente ocorrerá mente seus investimentos. O Governo precisa tomar dinheiro em
com a saída brasileú:a para o PacífJCo. prestado até para cobrir seus gastos carentes, o que configura 

Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores. se o Brasil quiser, o poupança negativa. 
Brasil faz essa estrada. Também não estou de acordo com o objetivo do Governo 

No que depender de mint, voo cootinuar Jntando. Pois nada é em privatizar estalais efiCÍentes- como a Vale ciO Rio Doce, por 
impossível diante da vontade de Deus e da determinação de cada um. exemplo- visando obter recursos para fazer face ao cumprimento 

Em o que tinha a di=. Sr. Presidente. da dívida pública intema, principalmente porque os beneficios ad-
Muito obrigado. (Muito bem!) -""'dos da alocação dos recursos gerado<es da dívida são a!tamente 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra questiO!láveis. N"ao adoro em meu discuiso a postma conservado!a 

ao nobre Senador Coutinho Jorge. por pernmta com o Senador que se contrapõe ao _..,...to neoliberal A questão ama! não é 
Ney Suassuna. · _teórica, nem ideo16gica. Jí muito~ ética e econilmica. 

. S. Ex" dispõe de 20 minutos para seu prowRciame!llO. Quais gamntias tereiOOS que, no futuro pnlximo, não es....,_ 
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. ProllllJ;ICia o se- mos novamente discutindo o problema do pagamento dos encar

guinte discurso.) -Sr. Presidente. S_r&s e SIS. Senadores. ocupo no- gos da dívida sem ter outra Vale pam vender? Nenhuma. 
vamente a tnõuna para abordar um tema que. apesar de árido. é de Minha poposta é nmito simples: conter a evolução das eles-
real interesse para a administração e paza a sociedade: o desperdí- pesas através de um controle sério, eficiente e permaiJ.ente. 
cio dos recuxsos públicos. Os 6IEãos de conmnicação, especialmente a televisão. têm 

O reconhecimento da existência de um déficit ftseal de difi- mos!Iado vários casos de desperdício dos recmsos públicos .oo 
cil superação no Brasil já é de domúúo público: ultrapaSsou os país. Isto não é novidade para ninguém. São obras faraônicas sem 
muros das universidades e gabinetes ministeriais para cizcular li- nenhuma utilidade; obras paralisadas que JmVavelmente sedo 
vremente nas conveiSaS entre- os cidadãos ditos comuns. Se. por analisadas pela Ccmissão Temporária que criamoS a.(iU..i; en'OS e 
um lado, isso é positívo. porque representa uma tomada da cons- má administrnção dos =msos públioos. além do desvio, rrubo e 
ciência maior por parte da sociedade, que sente de diversas manei•·' coo:upção.P<>mn, o despeidício a que eu me miro. tão sulil quau
ras as duras conseqüências dessa situação. por outro aumenta a to grave, não é apropriado pata xeportagens televisivas. 
pressão por soluções de Clllllter não emergencial, capazes de ter re- Na sessão de 25 de janeiro último. o Plenário do Tn"honal 
su!tados duradouros. de Contas da U!rlão. aprovoo requerimento da PresidéDCia, deter-

A equação é simples: despesa maior que receita gera déficiL minando que a Secretaria de Coutrole Ex temo realizasse inspeção 
A discussão sobre o déficit é antiga e vários governos tentaram ai- jUnto aos ótgãos do Poder Exerutivo. objetivando conhecer e ava~ 
terar a equação. geralmente pelo lado da receita. o que nos legou Iiar. eni. todQs os seus aspectos,. os desperdícios, custos ou prejuí
um sistema tributário caótico, distorcido e altamente regressivo. zos da U!rlão. no perlódo de 1990 a 1994. com encargos linancei
Pelo lado da despesa. o funcionalismo público- sido.o bode ex- ros pela não utilização de financiamentos intemacionais conoedi
piatório: demite-se hoje e contrata-se amauhã. em nada altel3ndo a dos e não liberados ante a falta de COIIliapaltida nacional. O traba
situação. lbq foi êoncluídO em 31 de maio e o Relatório de lnspeção enca~ 

Ap6s a Constituiçãó·de !98Il, o debate ganhou um novo in- minhado ao Plemírio do TCU. É deste documento que tiago as in
grediente. O federalismo fiSCal redefinido pela Constituição pena- fonnações para 6s SenhO.... 
lizou a União em favor de Estados e Municípios. pois subtraiu A equipe de Anditoiia direcionOu a inspeção parn emprésti~ 
suas :receitas e não transferiu proporcionalmente os encargoS. A mos càníiatados diretamente pela União. coletando dados referen~ 
meu ver. esse axgumento. recheado de .números e defendido pelo tes a 58 projetas financiados pelo Banco Imema.cional de Recons
Govemo Federal, carece de análise mais profunda, assim cano a trução e Desenvolvimento - BIRD, 17 pelo Banco Inter.unericano 
recente proposta denominada pomposamente· de "Novo Pacto Fe- de Desenvolvimento- BID e 3 pelo ,KrOOitanstalf Für Wiederauf~ 
derativo". Todos nos lembramos dos argumentos que o Ministro. bau - J(FW, o que representa 97,3% das opera.ções oontptadas: 
José Serra apresentou aqui. neste Plenário. na sessão_do dia 11 de junto aos organismos multilaterais de financiamento e agêllcias 
maio passado~ Mas vou deixar para abordar esses aspectos na oca~ govemamentais esttangeiras. 
sião em que o Govemo enviar a proposta revisional sobre o capl~ Foi coostatado que de um total contratado de US$ 8,21 bi-
tulo da reforma tributária. lbões (dos quais foram ca.noelados 8Il milhões) ingressaram no 

Hoje, quero deter-me precipuamente na questão dos gastos, país cerca de 60%, oo seja, US$4.39 bilhões. A contiapartida na
pois sou daqueles que acreditam que a recuperação das finanças cional,parcelafedexal.alcauçouacifradeUS$1,2bilhão. 
do Estado deve se dar mais pelo lado dos gastos do que pelo dare- O que causa certa surpresa é que esta entrada é inferior à 
ceita. E justifico minha posição. afumando que a sociedade não saída de recursos por conta dos mesmos Cmanciamentos, ou seja, 

suporta mais ser tributada. Os assalariados espoliados por um sis
tema tributário petVerso e regressivo e as empresas às voltas com 
um IIÚ.mero excessivo de tributos, em especial as cootnõu:ições in
cidente~ sobre a folha de pessoal. 

E evidente que o Govemo atua! é herdeiro dessa situação. 
Não podemos penaliz;á-lo:, conwdo. ·devemos cobrar as devidas 
coaeções. Basta de sucessivas tentativas equivocadas. · · 

US$4,7 bilhões. correspondentes a: juros (US$1.35 bilhões), 

amortização (US$ 2.29 bilhões), comissão de compromisso 
(US$81milhões) e ootros encargos (US$99 milhões). 

E impcnUnte esclareoer que a amortização e os juros devi
dos pelo País incon'em sObie os rec::msos externos intcmalizados. 
ao passo que a comissão de compromisso incide sobre o saldo não 
desembolsado dos empréstimos contratados. 
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Segundo ainda os dados do Relatório foi pago a mais em O SR. COUTINHO JORGE - Muito olrigado. Seaador 
canissão de OOilljllomisso aos dois organismos (BID e BIRD) a Casildo Maklaner. É realmente lamentável o que vem acootecen
quantia aproximada de US$27 .S9 milhões, o que tepresenta do, c:oofonDO ooloca V. Ex•, ampliando o nosso <fiscurso. V. Ex•, 
45.S5% do que foi efetivamente pago. Essa quantia paga a maior can a experiência de ex-Governador, coohece bem o assunlo e 
decotre de atrasos na execução dos projetas fmanciados em vÍ:rtu~ mosua _gue o Brasil desperdiça IeCUISOS escassos de investimeDI:o. 
de da falta de contrapartida nacional e de questões de Oidem estru- E um absutdo, um crime, que tenhamos recw:sos do Baooo 
tuial. tais como: falha ua c:oncepção do projeto, def"u:iência no Mundial, do BID, do KFW, em que temos que pagar taxa ou co
ê100JT!P3nhamento, lentidão na aprovação de créditos adicionais, missão de compromisso porque não gastamos o dinheiro. não sou
etc. E de se ressaltar, iDclusive. que os organismos intemacionais hemos desem.bolsar o dinheiro. 
são extxemamente rigorosos nas suas exigências. Eu tive de me de- Isso é um absurdo! Isso é um crime! 
frontar oom elas, enquanto Ministro do Meio Ambiente, quando E é po< isso que o Tn"bunal de Contas da União está Iovan-
negociava recursos para nossos programas. As condições cootra.- tando esse processo e é poc isso que estou denunciando essa si
tuais exigem para a libeiação do primeiro desembolso a assinatura mação caótica e lamentável no Brasil. Não estou acusando o 
de coo.vênioS, a criação e regulamentação de unidades coOrdena- awal Governo. que herdou -esses problemas dos governos ante
doras do progmma. além de outias boroctacias. Ou seja., a admi- riores. mas o Govemo atual tem o compromisso de cotrigir. de 
nistração tem que provar que é competente para gastar. coibir os equívocos dos governos anteriores. Ainda há tempo 

Além do pagamento a maior da comissão de wmpa:Omisso, para isso. , 
outro fator que onera os empréstimos extemos conmúdos junlo ao Da análise setoria1 realizada. a equipe obsetvou um fraco 
BIRD, diz =!"'ito ii perda da isenção parcial da !alia de jlros, de- desempenho na execução dos projetos. Fm média, os projetas vi
c:on<nte do a1mso no pagamento da divida. De acordo com os da· gentes há 9 anos atingem 75% .dos =mos externos contiatados, 
dos fornecidos pelo BIRD, o Pais tem deixado de usuftuir desse enquanto que os de 4 a 5 anos (prazo para encemunento CODIIa

beneficio, no que diz =!"'ito A Administmção Federal Direta, em tua!) apenas 30% desses mansos. Citarei apenas dois casos. 
valores avaliados em US$30,253,158, no periodo de }llho/92 a de- A inspeção IeVelou que, demre os projetes mais antigos, o 
zembro/94. da Jnigação do Aito e Médio São Ftancisro apresenta um dosem-

O Sr. Casildo Maldauer- Pennite-me V. Ex• um aparte? penhoacimadamédia (90,2%), lendo sido, enlielanto, alocados quase 
O SR. COUTINHO JORGE- Com todo prazer, Seaador odobrodos=naciooaisprevistoscano<Xlllt.taportida. 

Casildo Maldancr. Por oolro lado, o Projeto Fonnação de Mão-do-Obra (For-

O Sr. Casildo Maldauer - Senada Coutinho Jorge, em - maç_ão ~~),após 7 a 8 anos de execução, demons
que pese amanhã = feriado, podendo até desmotivar em parte á ll"a msatisfatório desempenho, tendo desembolsado em tomo de 
sessão desta tarde do Senado Federnl, aproveito este momento 18,1%dovaloroontratado. . . . . 
por.1 =altar a impa:tância do pronunciamento e da análise que Ressalte-se que, se CODSI(Ietada toda a vida útil do projeto 

v. Ex• está fazendo. É costume no País apresentarem·se projetos, (~ ~ssinahlra do -~trnto até 31/1~94), fcram gastos USS1.35 
buscarem :recursos jmto 30 BJD ou BIRD, assumirem co~ milhao com a CCIDl1SS30 de comproDllSso, o que representa 10% do 
soo e, quando os recwsos são oolocados à disposição, o Governo valor desembolsado pelo BIRD. . . 
Fedezal ou os governos estaduais ou mesmo os municipa:is não ·en- . Observe--se que o ~trote ne~ área é enonne. po1S fo1 
trarem com a sua CODlrapartida; e os recarsos ficam puados, rece-- verif~ que ~um d.os ~envolvidos n~ proces~ de con
bendo altos costos. como está acontecendo hoje. E aaescento ao t:rataçãO ~ operaçoes de crédito extemas posSUI todas as informa
seu pi011UllCÍ3IIlento, à análise muito séria que V. Er faz, que ções ~~à me$ma.· 
~samos COlligir este País. Está_na hora! Foi constí.t.uída no Se- Sr. PresiCiente, Sr*s e Srs. Senadores, por mais que pesem 00' 
nado Feder.ll uma comissÍiÕ especial para analiSar as obras fede- pre}lizos _fmana:iros, seja o 'pagamento a maior da comissão de 
rais inacabadaS" no Pais; comissão esta proposta pelo ilustre Sena- compromisso ou a perda p.os descontos coocerlidos nas taxas de 
dor Carlos Wllson e da qual faço parte por indicação da Lider;mça iu;os. o prejuizo maior decorre ~ ~~ da administração 
do Partido. Pasme. Senador. o que está surgindo pelo País afora de pub11ea em tomar concretos os ob,et.IVos deímidos.. 
obras fedenis inacabadas - umas faltando 10%. outras faltando _ ~ _ Volto a dizer. não respoosabilizo o Govemo atual por essa 
5%, outras faltando 6% - enquanto re<mSO<; do exterior estáo à srtuação: mas o responsabilizo pela sua c:orreção. E responsabilizo 
disposição!-.E as obras não são concluídas porque não há a con. a nós ~bém. do ~~ Nacional. po~ essa atribuição nos é 
t:raoartida oor oarte_ do Govemo. ou e havia se comprometido a alo- cometida pela Constituição Fedetal. A rJSCahzação contábil, fman
~ esses ~ e não o tem ieiio porque rafut sêriedade. E mdo cCira e -~emária é responsabilidade do Legislativo, conforme 
isso gera. um aumento gradativo de custos,. constituindo-se numa estabeiec1do nos arts. 70 a 75. 
verdadeira esculhambação - com _o perdão da palavra. Senador A ação ficcalizadom não deve se ater apenas aos aspectos. 
Coutinho Jorge,. V. Ex• tiaz um assunto que merece a atenção não legais dos gastos públicos., devendo considerar inclusive a eficiên
s6 do Senado Federal. como também do Congresso e do Govemo. cia. eficácia e economicidade do seu uso. É 6bvio que o controle 
Precisamos de uma nova orientação. V. Ex• friscu que já sentiu externo-é exercidO pelo TCU, que o desempenha com presteza e 
isso de perto, quando Ministro do Meio Ambiente. Precisamos. de correção, como demonstram os dados que aqui relatei. Mas, inter
uma vez pcx t.odas. equacionar esse problema e dar mais seriedade namente, nesta casa. temos duas Comissões com ·condições de 
à coisa pó.blica. Estamos esbanjando diDheiro desses IeCI..lJ;;SOS que exercer esta atividade de fiscalização. de f0Jlll3. complementar. a 
estão à disposição do Governo Federal e quem está pagando é a Colníssão de Assuntos Económicos, que analisa e elabora as auto
Nação inteira. E o nosso País é pobre, não podemos""" dar o luxo rizações para conti:ltaÇão de opernções eatemas. e a Comissão de 
de ver esoom:g~JI" pelas mãos milhões e milhões de dóla!u, cano FJSCa!ização e Controle, recentemente implantada, cuja competên· 
V. Ex• afnma.. É por isso, Senador. que este tema que V. Ex• está cia fiscalizadora é expressa na sua própria denominação. 
levantando. venha tantas vezes quamas viexem. tenfo noSso apóio. Por isso. Sr. Presiden~ trago aqui dois requerimentos para 
Os meus cumprimentos.. as duas Comissões. solicitando as informações e diligências que o 
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caso :teqUer. Pois se isto ocoz:re no âmbito do Exeaztivo Federal. o 
que se deve espexar das finanças estaduai& e municipais. cujo con
trole padeee de instrumentos téeoicos mais aperleiçoados? 

Submeto também à apreciação deste Plenário requerimeotos 
de io.fonnaçõcs encaminhados aos Ministros da F~ e do Pla
nejamenr:o solicitando maiotes esclarecimentos soble o assunto. 

P~ Sr. Presidente. assim agindo, estar coo.tribuindo, ain
da que de fonna modesta, para o cumprimento das exigências 
constitucionais no que tange à função fiSCalizadora do Legislativo. 
Além disso, tenho por objetivo desfocar a atenção do debate sobre 
o déficit público, atualm.ente centrado na elevaçio da ICCeita, no 
corte dos gastos e na diminuição do <amanho do Estado, parn uma 
de suas verdadeizas e reais causa: a má alocação dos recursos pú
blicos. o desperdício, enfim, a má administmção dos recunos cap
turados da sociedade e do sistema econômioo, via tributação. 

Não tenho a veleidade de esperar com isro que solucionare
mos o problema na sua totalidade; porém. matematicamente. ao 
COilteDnOS os vazamentos. verificados, com certeza diminuiremos 
o vala- do dêfJciL 

Muito obrigado! 

DOciJMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
COVT!NHO JORGE EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Justificação 
Com base no Relatório de Inspeção TC n• 007 .OS9/95-7 do 

Tribunal de Cootas da União, tomamos conhecimento que a União 
vem perdendo, am,almeute, somas substanciais de recursos em 
virtude da não utilização, ou utilização inadequada, dos reattsos 
oriundos de empréstimos extemos. Coosiderando que a adminis
tmção aluai é herdeiia dessa situação, achamos por bem alertar so
bre o assunto e, ao mesmo tempo, posicionar o Senado, através 
das Comissões de Assunlos Econômicos e de Fiscaliz•ção e Con
trole, parn que procedam as avaliações devidas. 

Saia das Sessões, 14 de junho de 1995. - Senador Couti
nho Jorge. 

REQUERIMENTO N" , DE 1995 
À Comissão de ASSUD!os Econômicos 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do i~ X do art. 90 do Regimento 

Interno do Senado Federal sejam fomecidas inf"tm•ções sobre as 
autoriz>ções concedidas à União, Estados e Mlmicipios, parnteali
zarem operações de Ciédito externas, no pe:áodo de 1990 a 1994. 

Justificação 

Com base no Relatório de Inspeção TC n• 007.059/95-7 do 
Tnõunal de Contas da União. tomamos conhecimento, que a 
União vem perd~ amialmente, somas substanciais de recursos 

REQUERIMENTO N" , DE 1995 em virtude da não utilização, oo utilização inadequada, dos reeur-
À ComissãO de Fiscalização e Conlrole sos oriundos de empxéstimos exlemos. Considerando que a adtni-

• nistmçio aluai é hetdeiia dessa situação, achamos por bem alertar 
Senhor ~Idente, . . . - ....... sobre assunto e, ao mesmo tempo, posicionar o Senado, através 
Com base no que preceitua o rtem ::s do Artigo 90 do Regt- das Comissões de Assunlos Econômicos 0 de Fiscalização e Con

mento ~lemo do Senado Federal, ~licito ~eja incluída na pauta trole. para que procedam as avaliações devidas. 
da reumao em que comparecer 0 Exmo. Ministro Marcos Vilaça. Sala das Sessões 14 de junho de 1995 - Senador Couti-
Presidente do Tnllunai de Contas da União, o tema "Desperdício uh J ' · 
dos Recursos Puôlicos", que foi objeto do Relatório de Inspeção 0 orge. 
TC n• 007.059/95-7 do referido Tn'bunal. 

Justificação 

Com base no Relatório de Inspeção TC n• 007.059/95-7 do 
Tribunal de Contas da União, tomamos conhecimento~ que a 
União vem perdendo; anualmente._ somas substanciais de recursos 
em virtude da não utilizaçÍío, ou utilização'ina&quada, dos recur
sos oriundos de empréstimos extemos. Considerando que a admi
nistiação atual é bexdeira dessa situação, achamos por bem ai~ 
sobre o assunto e, ao mesmO tempo. posicionar o Senado. através 
das Comissões de AssUntOs Econômicos e de Fiscalização e Con
trole. para que procedam as avaliações devi~. 

Saia das Sessões, 14 de junho de 1995. - Seoador Coud
uhoJorge. 

REQUERIMENTO N" , DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do parigiafo 2• do Artigo 50 da 

Constituição Federal, sejam solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro de 
Estado do Planejamento e Orçamento, José Sen-a, infonnações so
bre os ímanciamentos intemacionais concedidos ao Governo Fe
derai no petiodo 1990/1994 que possibilitem: 

1. Conhecer e avaliar, em todos os seus aspectos, os desper
dícios. custos oo pre}lizos da União, com encargos Ímanceiros. 
pela não utilização dos rerursos concedidos. 

2. Conhecer as providências que o atual governo venl ado
tando ou pretende adotar no sentido de corrigir e evitar tais des
perdícios. 

REQUERIMENTO N" , DE 19!15 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos terJ!lOS do parãgtafo Z' do artigo 50 da Coos

tituição Fedetal sejam solic;itados ao Exm.0 Sr. Ministto de Estado 
da Fazenda, Pedro Sampaio Maian, inf"tmaÇÕÕS sobre os financia
mentos intemacionais concedidos ao Govei;nõ Federal no perlodo ... 
1990/1994 que possibilitem: 

1. Conhecer e avaliar. em todos os seus aspectos, os desper
dícios. custos ou prejuísos da UD.ião, com éncargos fmancei:ros 
pela não utilização dos recursos concedidos. 

2. Conhecer as providências que o atuai govemo vem ado
tando ou pretende adotar no sentido de coaigir e evitar tais des
perdícios. 

Justificação 

Com base no Relatório de Inspeçio TC n• 007.059/95-7 do 
Tribunal de Contas da União. tomamos conbecim.ento que a União 
vem perdendo. anualmente. somas substanciais de recursos em 
virtude da não ·utilização, ou utilização inadequada, dos = 
oriundos de emprestimos exlemos. Coosiderando que a adminis
tmção a tua! é herdeiia dessa situação, achamos por bem alertar so
bre o assunto e, ao mesmo tempo, posicionar o Senado, através 
das Comissões de Assuntos Econômicos e de FiscaHzação e Con
trole, parn que prooedam as avaliações devidas. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1995. - Seoador Couti
nho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Coooedo a paia
vta ao nobre Senador Bernardo CabJ:al, que dispõe de 20 minutos 
para o seu pronunciamento. - - --
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O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente. quero di- fundamental a justiça. 0.., liberdade e justiça CO!lstituem aspira
zer a v. Ex· que, com muita boora, cedo a minha inscrição ao emi- ções supremas dos seres humanos. seus defensores deveriam ser, 
nente Senador Jefferson Péres. portanto, soldados do mesmo exército, nunca adversários. Por que, 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Por cessão do Se- elllão, se puseram em coofronro? Por ciiamsl!ncias históricas que 
nador Bemardo Cabral, concedo a palavra ao nobre Senador Jef- passo a resumir. 
feaonPéres,quedisporáde20mimttospamoseuprommciamento. Os bõernis clássicos defendiam uma democmcia de elites, 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pmnuncia o se- em nome da libetdade, sem perceber que a injustiça da exclusio 
guinte discutso. Sem revisão do orador.)- Em primeiro lugar, socialimplicavadefatoaausênciadehberdadeiea!pamamaioria. 
meus agtadecimentos ao meu prezado amigo e companheiro da Os socialistas, por seu turno. principa]mente os de formação 
representação do Amazonas, Senador Bema.rdo Cabral, por um marxista. defendiam a ditadura do proletariado ou sua variante, a 
gesiO nmito ptúprio da sua maneita elegmt<> de ser e de agir. democracia popular, em nome da justiça, incapazes da perceber 

O Sr~Bernardo Cabral- V. Ex• merece. que o sacrificio da hõerdade implicava uma profunda injustiça 
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. I'Iesidente, Sr's e Sxs. para nmiros, senão para todos. 

Senadores, pelos prommciamenros que tenho ouvido desde que Foram necessários muita luta e muito sangue para que hõe
aqui cheguei, entendo que este Senado, na presente legislatuta, rais e socialistas chegassem ao consenso atuai. convencidos de que 
voltaJ:á. a desempenhar um dos seus papéis instilucionaiS quáse esque- uo plano estritamente político justiça e liberdade somente se tor
cidos, qual seja, o de f15rum p<incipal des gomdes debates naciálais. nam possíveis no marco das modernas demcx:xacias de massa, que 

· Com a humildade dos recém-vindos, à qual se soma a de coociliam as h'berdades fundamentais com ampla e efetiva pa.rtici
"'P""""tante de uma provincia distante. não pusso fugir ao impe- pação popular no processo politico. 
rativo de dar a minha CODlribuição, ainda minúscula, a essa d:iscus- Já no plano econômit:'O, o desencontro oeottido entre h~.
são fecunda que haverá de aclaiar, por certo, os caminhos do País rais e socialistas se deveu ao equívoco que ambos com.etetam a 
no futuro proximo. respeito das duas Iea!s antigas e importantes instituições criadas de 

Por ne<essário, em qualquer confroD1o de idéias toma-se~ ir- rOo:ma natunll e espootânea pelo processo histórico. Falo do mer
recusável, pxeambularmente, imprimir nitidez às defmições con- eado e do Estado. 
ceituais, oomo pressupustos ideológicos à posição de cada um. E Os liberais clássicos defenderam equivocadamente que o 
aqui parece inescapável defmir--se quanto à tradiciooal divisão, ve- Estado se limitasse às funções legifeiall1es e repressoras, deixando 
lha de dois séculos, do campo político entre esquerda e direita. Fã- a economia às forças de mercado e as demais funções sociais à ini
cil até pouco tempo, dada a clareza da liDba divisória e o contraste ciativa privada. 
cromático dos dois campos. tal defmição toma-se a cada dia mais·" A experiência histórica demonstrou. cabalmente. que tal sis
dificil. ante a transformação vertiginosa do mundo, que vai,. pouco tema. se por um lado coo.duz a uma grande gexação de riqueza, por 
a pouco, apagando a linha e misturando as cores. outro leva a sua indesejável concentração. com muita desigualdade 

De minha parte, estou de um lado ou de outro, dependendo e marginalização social 
da 6tica ou do critério de avaliação. Se por esquerdismo se enten- Os socialistas-marxistas, por sua vez. erraram gravemente 
da a postura dogmática de idolatria da estatização e antagonismo ao pretender que o Estado substituísse o mercado, como cooduror 
ao capital estnmgeiro, então, decididamente, eu não sou um ho- da economia. 
m.em de esquenia. Mas se o esqoerdismo for definido por uma vi- Também a experiência h~tórica mostrou de fcnna incon
são ética da coisa pública ~ como quer Madame Danielle Mitter- testável que tal sistema, e1nbora capaz de distribuirmelb.Ol" a rique
rand, um estado de peiiDalletLte revolta contra todas as fotmaS de za. por outro lado revelou-se ineficiente na sua gexação, ineficiên
injustiça.. vale dizer a conjunção do COOlpi'Oillisso ético cOm o anseio cia que Se toma crescente à medida que a economia adquire maior 
de justiça. elllão, definitivaniellle eu :ioo umhomem·de.esquerda. complexidade. 

Feita esta declaração de princípio, não senl despiciendo fa- Parece evidente, ho.[e, que os países mais ptósperos e mais 
zet uma Iige:im digressão a respeito dos equívocos que estãO na equilibrados, com estabilidade política, dinamismo econômico e 
raiz da divisão maniqueísta que marcou o debate politico no paSsa- eqúidade social,. são exatamente aqueles que souberam fazer a sin
do e que ainda .esiste, embo<a atemlada, no mundo~ tonia fma eotte a ação das forças de mercado e a atuação dos entes 

Creio que foi uma gumde lr.lgédja na história do Ocidente o govemamentais. Em outras palavras, deram cerro os países que 
desencontro das duas oom:ntes de pensamentO predominantes em pexseguiram os ideais de hberdade e justiça usando 00100 inSiro
seu processo evolutivo nos últimos 200 anos. RefJIO-me ao libera- mentes, adequadamente. o mercado e o Estado~ 
Iismo e ao socialismo, galhos do mesmo tronco, porque oriundos Clame-se a isso de socialdemocracia ou que aotro rótulo se 
ambos do iluminismo europeu racionalista e humanista nascido no preflia- a nomenclanua é irrelevante. Importa é que cooseguiiam, 
século xvm. Um desencoo!ro surpreendente, que levou duas pmgmaticamente, nas coodições do mundo real, hannonizar os va
idéias-fmça haanônicas e com.plementrues a se tomarem uagica- Iores e as propostas do liberalismo e do socialismo. 
mente ant.agôoicas e excludentes. Muitos se espantarão com esta Essa questão doutrinária tem valcc não apenas teórico, mas 
afirmativa, porque condiciooados mentalmente por dois séculos de também de ordem prática, vez que a çonfusão cooceitua.l distorce a 
incom.preensões e conflitos que colocaram liberais e socialistas em visão e impede enxexgar, com. clareza, a realidade do País. Sua 
eampus dlametialmeote opostos. exala percepção é essencial na medida em que permitiDí com-

Na v Cidade, nada há de espantoso no que digo. Se examina· p:reender melhor os problemas que o BiaSil enfrenta e, conseqüen
da a fundo a questão, veremos que a fusão do liberalismo com o temente, vislumbiar as soluções possíveis. 
socialismo constitui a síntese capaz de conciliar doutrinariamente TeDho sustentado.. em comp.allhia de bons analistas, que a 
os mais caros ideais da humanidade tanto nO plano politico quanto crise brasileixa consiste, basicame~ na crise do Estado br.tsilei
no econômico, como tentarei demonstrara seguir. ro. E esta, por sua vez, pode ser diagnosticada como sendo. em es-

Na esfera politica, o valor báslco pexseguido pelo li~ sência, de natureza fiSCaL Em ouli3S palavras, os gcmdes proble
mo é a liberdade. O socialismo busca. por sua vez, côm.O valor mas do Pafs decorrem ~ta ou indiretamente da crise financeira 
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·do Poder Público. incapacitado de gerar reausos pua o custeio de 
suas funções primadiais. - . .. 

Dal deriva uma série de males, a começar pela inflação a 
qual, como se sabe, tem como causa primária o desequilíbrio das 
contas públicas. Não pt<ciso lembrnr que inllação por si só já é um 
mal tenivel, pelas indesejáveis conseqüências econômicas e so
ciais que acaneta. 

Mas não se trata apenas da inllaçio. Além desse flagelo, a 
crise lmanceiia. provoca também a deterioração da máquina esta
tal, que vai pexdendo sua capacidade de prestar SOIV:iço, satisfato
riamente. tanro em quaDt.idade como em qualidade. Em conse-
qii&cia, vai-se tomando cada vez mais preclria a pre5ença doEs
tado em áreas como segurança. educação, sallde e pr-•vidência, 
vale dizer, atividades que devem ser atendidas obrigatoriamente 
pelo Poder Público e não deixadas à mero! do men:ado, porque 
não podem= lOcadas em função do lucro. 

~b_léia Nacional ~quando os que se sentavam à esquer
da eram do coo.tra e os que se sentavam à direita eram favoráveis 
ao governo. Hoje, estas fronteiras ideol6gicas não mais existem: a 

esquerda representada pelo regime comwústa capitaneado pela 
União Soviética e a direita. pelo regime capitalista doS Estados 
Unidos. Hoje, essas fronteiras ideológicas ceder.lm lugar às fron
teiras econômicas, e o país mais forte economicamente está avan
çando contra o que não tem essa força. O Japão é uni exemplo dis
so. perdeu a guerra bélica par.t os Estados Unidos e está a ganhar a 
guena econômica. No instante em que V. Ex'", Senador JeffetSOD. 
Péres, com toda propriedade, afuma que a crise financeita tem 
CODlO razão a crise do Estado, V. Ex• me lembJ:a um txabalho feito 
por San Thiago Dantas, quando abonlava. em uma conferência. a 
obra imortal de Cervantes- ''Dom Quixote de La Mancha". Evi
dentemente, não quero compá:rá-lo a um Cervantes e não quero di
zer que V. &•é umêmulodo San Thiago Dantas, mas V. &•está 
a orgulhar a representação do Amazcmas 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, Senador 
Bemanlo Cabial, pelo seu aparte. 

• Enquanto isso, simultane.amen~ esse m~100 Estado, por 
intennédio de empiesaS de sua JrOPriedade, participa fortemente 
do setor produtivo em atividades luctativas por natureza e que po
dem. portanto, ser conduzidas com maior eficiência por empresas P..Iivadas-. • . . · - Quaudo V. Ex• menciona Sau Thiago Danlas, aquela figw:a 

Por ootro lado, ao longo do tempo, a siluaçio cronicamente extrae<dinária de homem público e de intelectual, lembro a V. Ex• 
deficitária foxçou 0 Estado, sobretudo a União, a um crescente en- que. já no crepúsaJlo do Governo João Goulart ou um ano antes, 
dividam.ento interilo e ex temO que ji supem os R$100 bilhões. Um S. &.• teve a lucidez de indicar San Thiagó para- Prim.eiro-Minis
formidável passivo que OD.era pesadamente os cofres públicos com tro. S. Ex·~ tinha .inc_lusi~e um~ de_ linha social~ca 
sua aJil:CI1.ização com 0 ônus adicional para toda a sociedade da para o PaJS. Mas. infelizmente, o radJCahs;mo levou à reJeição o 
elevadíssima OW: de juros, que se~ aita devido ã rolagem de.- nome de Sau Thiago Dantas. Creio que, naquele momento, come
sa dívida. em grande parte na fom!a de titulos de CUitíssimo p.=c. ..- çava a derrocada do Govemo João Goulart. (Pausa.) 

Em resumo. temos no Brasil um Estado que não presta de O Sr. Casildo Maldaner - Senador Jefferson Péres, en-
maneira satisfatória os setViços ·a que está obrigado, alguns dos quanto V. &.• localiza o restante do seu pronunciamento, V. Ex• 
quais só ele, legalmente, pode l""S!ar. E Dão os presta porque está me concederia um aparte? 
virtualmente falido, com déficit bmtal e uma divida impagáveL 

Par.Jdoxaimente, com disse, esse mesmo Estado possui um O SR. JEFFERSON PÉRES - Pois Dão, Senador. Peço-
valioso patrimônio na fonna de empresas que produzem bens que lhe apenas que seja breve, pois creio qUe o meu tempo está se es-. 
o Estado Dão pi<cisa produzir, porque não existe pua issóe por-· · gotmdo. 

que outro< podem fazt.lo melhor. O Sr. Casildo Ma!daner.:. Serei breve. Em função das bri-
Numa situação como essa. compete aoo gove~ fazer o lhantes palavras do Senadcr Bernardo Calxal, eu gostaria de um 

que qualquer chefe de família ou dono de empresa faria: vender o aparte até para cumprimentá-lo pela grande revelação que vem do. 
palrimônio dispensávél, a fim de abater a divida, recuperar a saúde Amazonas, pela oontribuição que vem dar ao Brasil. Quando V. 
fmanceira e dedicar-se às coisas que não pode deixar de fazer e Ex• começou 0 seu pronunciamento! disse: "se esquerdismo é de
que precisa fazêr bem. - fender o est.atismo ou issO e aquilo. não me. incluo nessa linha; 

A esta altura. alguns estarão a se perguntar o que tudo· isso mas, se esquerdismo é enxergar, é ver o social, o :ctcional, é ver 
tem a ver com a questão doutrinária ou ideológica.. Muita coisa. aquilo que é 0 melhor, então, estou alinhado". Por isso, quero 
Isso po!qlle, come> disse no começo, a ortodoxia dist= a visão e, cumprimentá-lo, até por que, depois de fazer um relato histórico, 
conseqüentemente, impede a compreensão. Pala oo ideólogos pre- lindo, V. Ex' culmina dando soluções aos problemas, falando da 
conceituosos, privatização é igual a hàeialismo, e estatização se importância do Estado naquilo que é indispensável; daquilo que 
coo.funde oom socialismo. Logo, a primeira é um mal a sei- c.Omba:. produz e o que ~ deve produzir ou do que não deve participar, 
tido e a segunda um bem a ser defendido. Trata-se, portanto. de entregando à iniciativa privada. V. Ex• pretende a solução desses 
um dogma impermeável à lógica e aos fatos. problemas. Nesse breve aparte. cumprimento-o pela gomde reve-

0 Sr. Bernardo Cabral- Permite-m~ V. Ex• um aparte? !ação que vem do Amazonas para o Bmsil inteiro .. 
O SR. JEFFERSON PÉRES - Com muitd prnzer, ilustre 

Senador. O SR. JEFFERSON PÉRES- Muito obrigado, ilustre Se-
O Sr. Bernardo Cabral- Senador Jeffmon Péres, é de se nador Maldaner. 

louvar que V. Ex• faça sua estréia na tn"btma abordando um assun
to de tamauba densidade. Aliás, Dão é nenhuma novidade, porque 
neste mar proceloso dos embates entre libetais e socialistas, V. Ex• 
navega com bastante facilidade, não só como um teórico da ciên
cia política. mas como um homem voltado à ciência econômica. 
Eu estava ouvindo V. Ex•~ como sempre, com a atenção que me 
merece, e senti que a premissa que V •. &• aboit1a no começo está a 
fazer uma conclusão lógica quase ao final de seu discurn>,.quando 
lembta a chamada esquetda-direita, segundo uns. nascida na As-

Concluindo. Sr. Presidente, trata-se, portanto, de um dogma 
impermeável à Jógica e aos fatos. Eis por que as·refOima.S encon.
tram. tanta resistência. É o pensamento dogmático aliado ao cxnpo

-rntivismo que impede o diálogo civilizado, substiluindo-o pelo 
monólogo passional. vociferante e cego à realidade.. 

Quando o debate amaiilrec<a: com emoção, oedendo lugar à m
zão, e a vocifernçio substituída pela azgnmen•açãcq os l.ibemis e osso

. cia1istas meoos Il!dicais e realme.tte dotados de esprito píblico pode-
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tão ver que suas teses. na aparência anragõnicas, são petteitmierie 
coociliáveis com vistas à coostrução de um país mais jlsto e mais livre. 

Era o que tiDha a dizer, Sr. Presidente. 

.Muito obrigado. 
~ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esta Presidência 
lembm aos Srs. Senado= que na Otdem do Dia de hoje está in
cluída a vctação da matéria que trata da escolha de chefe de mis-
são diplomática. -

Em poucos minutos. submeteremos à votaçáó- a iidicação. 
pelo Senhor Presidente da República. do Sr. Ronald Leslie Moraes 
Small paxa Emboixodor do Btasiljtmlo à comunidade da Austtália. 

mercado f!llliÍlci:iro nb eSCritório do ex-Mihi.stro da Fazenda Mall
son da N6brega.. Nesse mesmo escrit6rio trabalhava a~ janeiro o 
alua! presidente do Banco do Brasil, Panlo César Ximenes, tam
bém ex-presidente do BC. O antecessor de Gustavo l.cyola, Fran
cisco Gros, virou vice-presidente do Morgan Stanley. um dos ban
cos estrangeiros credores do Brasil. Isso está emulo. 

Sobre o Banco Central se Poderiam tomar várias medidas 
interessantes, como o mandato definido paxa dar independência à 
direçào. O presidente do BC não poderia ser demitido pelo Presi
dente da República. mas apenas pelo voto de descooflllllça de dois 
terços do Senado Federal. O mais importante, contudo, é impedir 
esse entra-e-sai entre Banco Central e sistema f"manceiro privado. 

O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presideme, com Para isso, a salda é uma quarentena. O e><-presidente do Banco 
base no art. 14 do Regimento Interno, peço a palavra paxa uma co- Centm1 teria de passar de dois a quatro anos impedido de exercer 
municação. qualquer função em bauoos, com:toras ou consultarias Jrivadas. O 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a palavra govemo, é lógico. dar-lhe-ia um s;oJário igual ao que tinba direito 
dunmte sua gestão à frente do banco. 

parã uma comunicação o Senador C.Sildo Maldaner. 
Ex-~dentes do BC entram e saem do meteado como eu 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Para uma en1r0 e saio do supermen:ado. Para eles, mercado é apenas o lugar 
crmnnicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. Sxs. Sena- onde vence 0 melhor e 0 mais competente. Se é s6 isso que me ex
dores, minha conumicação diz respeito a uma matéria :Publicada pliquem: por que diabos 0 men::ado prefere ex-economistas do 
em revista de. circulação nacional a revista Veja,. desta semana- a Banco Central em vez de ex-economistas do 1pea ou ex-eccnomis
matéria até coincide coma data de hoje. dia 14-. e tem como títu~ tas da Ftmai? É que metcadoé aquele uacodo mundo privado que 
lo "Cllega de promisCuidade." vive de infonnações privilegiadas obtidas junto ao Estado. E essas 

Trata~se de uma análise que o Senador Pedro Simon faz- e informações estão todas reunidas em computadores do Banco 
o qual foi muito debatido nesta Casa. nos últimos dias - sobre os Cen1ral, não da Funai, da Febem ou da CEF. 
presidentes e ~ do B":'':" Cen!Ial. que, quando deixam os • Quando um banco 00 com:tora contrata alguém do Banco 
seus cargos. em segwda partlC!pam de empresas e de setores fi,· Centml está atrás do. ex-dirigente, rumgo de todo inundo na casa, 
nanceiros importantes da Nação. capaz de traduzir a jato medidas do BC. Até antecipá-las, prevê-

Sr. Presidente. tem-se debatido neste Plenário a necessidade las. Ele sabe exatamente quais são as reservas intemaciooais brasi
de baver a quarentena. paxa que se possa dar mais trauqüilidade a !eiras. E sobre uma informação dessas podem ser feitas apostas fi-
muitos setoies deste País. - - nanceir.iS-ou pode-se duvidar da capacidade de o govemo sosten-

Quero citar aqui um trecho dessa reportagem: lar o valor do câmbio em determinado momento. Um dirigente do 
BC Conhece pormenores da orientação da casa sobre -taxa de }lro e 
liquidez na economia. Eis outro dado precioso para programações 
fmanceiras de bancos ou ~toras. 

Ex-presidentes do BC entram e saem do mercado 
como eu entro e saio do supermercado. Pam eles. merca
do é apenas o lugar onde vence o melhor e o mais com
petente. Se é s6 isso. que me expliquem: por que diabos 
o men::a.clo prefere ex-ecónomistas do Banco Cent.J:al em 
vez de ex-economistas do lpea ou ex-economistas da 
Fuuai? É que mercado é aquele naco do mundo privado 
que vive de infOIID.ações privilegiadas obtidas juntO ao 
Estado. E essas informações estão todas reunidas em 
computadores do Banco Central, não da Funai, da Fc-
bem ou da CEF. -

Por isso, Sr. Presidente, solicito a V. Ex•. baseado também 
no Regimento lntemo, ·que receba essa matéria para que faça parte 
dos Anais desta Casa. Esse pedido conta também com a aquies
céncia - conforme pen:ebo pelos sinais que faz o ilustre Senador 
Bemardo Cabral- da Liderança do PP. na pessoa do seu Líder. 

DOCIJMENTO A QUE SE REFERE O SR. Cii
SIIDO MAWANER EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Ponto de Vista 

CHEGA DE PROMISCUIDADE 

Tolice imaginar qUe a -quarenteiia evite que ex-dirigenteS' 
desonestos passem infonnações ao mercado.. Até pa:que, desones
to que são. já passaram i!Iformações durante o período em que 
cbef= o Banco Centtal, o que é muito pior. Também se pode 
dizer que é injusto com o honesto privá-lo de trabalhar no ramo de 
sua formação proriSsional, já que ele não patiOcinará. maracutaias. 
Não se trata, portanto. de separar honestos de desonestos. A qua
rentena tem por objetivo separar. ao menos formalmente, ex-diri
gentes de cargos diretores de entidades fmanceiJ:as a1é que o domínio 
de infOIIII3Çiies sigilosas seja cada vez menor, coisa que o tempo faz. 

Para os que estimam exemplos de fora a quarentena para di
rigentes de bancos centlais é instrumento usado em alguns países 
do mundo. Estados Unidos incluídos. A quarentena também é usa
da no mundo privado. Em grandes empresas. os diretores que 
sãem recebem uma bolada a título de in~o para que não 
aceitem convites pam trabalhar na concorrência. É a fmma encon
trada pelo mext:ado para evitar o vazamento de infoxmações privi
legiadas. 

De nada adiantará instituir a· quarentena. entretanto, se não 
Estamos nos preparando para empossar mais um presidente mudarmos alguns hábitos. O Presidente da República tem a obri

do Banco Central, o economista Gustavo Lcyola. É a se><ta troca . gação de indicar pessoas acima de qualquer suspeita paxa ocupar o 
de comando no banco num perlodo de cinco anos. Loyola é sujeito posto. E nós, SeDa.dores. eleitos entre outras coisas pai3. sabatinar 
que respeito, mas fez algo que laménto: largou a pres~cia do os indicados pelo Presidente. precisamos, aprender a transformar a 
B~ Central na gestão de Itamar F1'3llCO e tomou~se consultor do sabatina numa. investigação séria. acabando de vez com aquela 
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confraterniza.ção bestial com os candidatos. Deveríamos ter come
çado já com o Loyola. 

O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador I= Pinheiro. S. Ex' díspõe de 20 DÚmllos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mf. Pronuncia o segnin
te discurso. Sem revisão do oradnr.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores. não sei se 20 minutos serão sUfiCiellies para prestar 

contas à Casa das medídas de libemlizaçio da agricnl!una, que saí
ram atmv6s de três documentos: uma medida provisória. um voto 
do Conselho Monetário Nacional e uma exposição de motivos in
tenpinic;terjal para a solução do problema do BNDES com a agri
cultura. 

Os ponlos que já estio decididos def"mitivamente, que já es
tão sendo colocados nas imtituiç:ões dos agentes fmanoeiros, pos
so enumerá-los neste instame. Primeiro. a execução dos processos: 
das_ações. Estão suspeosas as ações judiciais até_ o día 30 deste 
més, desde que não haja -petda de prazo nos processos que estão 
na Justiça. 

porc:iona.r .maior liquidez ao comércio. Nesse caso, repito. o agri
cultor pagará esse valor nos próximos dois anos. 

Haverá também renegociação da parcela mínima de 20% a 
30% das dívidas vencidas ou a vencer em 1995. O pagameillo po
derá ser feko nos proximos dois anos. A renegociação sem feita de 
aoordo com a capacidade de pagamenlo de cada prodntor. aquele 
que tiver extrema dificuldade e provar que não tem condições de 
pagar os 70% ou 80% podeiil diminuir esse pen:entual de paga
mento que seria feito este ano. 

Essa dívida nmegociada tem alguns aspectos. Os 20% a 
30% apartados serão pagos. nos próximos anos com correção pela 
T.iLP; ao que vai ser pago este ano aplica-se a TR. Entretanto. na 
bom do pagamento, o agente fmanceiro vai dar o rebate de um 
ponto da 1'R. Ou seja. se a TR for 3% ao mês, ao efetuar o paga
mento, o agricultor tem direito de descontar 1%. ou seja, paga ape
llliS 2% da 1R. 

No caso de custeío, procede-se da mesma forma: o agricul
tor vai separar de 20% a 30% Ça sua· dívida de custeio de 1994 e 
1995 parn pagar daqui a dois anos. Esse alongamento da dívida 

O segundo aspecto refere-se ao Proagro. Os débitos existen- tam~ é feito na base da equiValência/produto, conforme o con
tes do Proagro velho, aquele deferido até maio de 1991, já estão tr.11o do agrirukoc. A parte que ele vai pagar, é claro, já deve estar 
sendo pagos; são ~ milhões que já esmo sendà'' pagos pelo calculada nessas bases. Mas. supondo-se que o agrirukoc já tenha 
Banco CeDtraL Com rélação ao Proagro dilo. novo, temos prazo até 
0 dia 30 deste mês paxa que 0 Governo estabeleça como será pago. em mãos ou já tenha eDb:egue ao Banco o depósito do produto que 
São cen::a de R$300 milhões que 0 Govemo, através do Banco estava em equivalênciafproduto: nesse caso, o Govemo vai devol-
Centml, deve ao produtor v"" ao agricultor de 20% a 30% desse produ lo já depositado, parn 

• ' • • que. repito, se dê maior liquidez ao comércio e o agricultor tenha 
O te1t:eiro aspecto diz respeito ao descasarMJ>Io do Planç.- condições de pagar suas outllls coDias. 

Collor. Como ainda não há solução para esse assunto, foi prorro- Há outras medidaS importantes.. Por exemplo 0 J.bnite de 
gada parn o diz 31 de maio de 1996 a suspensl!o da e:Jdgibilidade renegociação estabelecido em qualquer caso podeiil ~elevado a 
da parcela decornmte do desca':"menlo do ~lauo _Collor, atualm~- critério da instituiçao ~im, quando se ;...tar de situações es
te ~ da conta, do mutuário. Há ~2 mil ~gncu~ nessa SJ.- peciais. previstas no Manual de Crédito Rural. Ou seja: aqueles 
n:a~ Para aqueles JX'Odutores que ainda ~o negoc:wam a_ sua que não puderam pagar por motivos alheios à sua vontade, mesmo 
divida, baseados no =uJta?o ~~I do endividamerto da allfiC?I- aqueles' problemas, OCOiridos este ano, de mercado. de comércio, 
tllra. o prazo para a negoc:m.çao fm prorrogado até o dia 31 de JU- de preço, também serão beneficiados com o alongamento ou uma 
lho de 1995. maior proporção na piorrogação da divida. 

O quar1o assunlo ref-se aos Fundos ConstitUcionais. Oagricullorquejátem-parcelavencidatematéodiz3lde 
Como não se trata de~ captados,. estamos discutindo agora agosto para requerer essa negociação. Aqueles que têm parcelaS 
esse tema. mas a idéia da'Frente Parlamentar di Agriculn.ua e do ainda a vencer poderão TeCOI:Ier até 30 dias após o vencimento. 
Ministério do Planejamenlo e Oiçamenlo é a substituiçao da 1R. Esse é, em liDhas gerais, o acordo que acooteceu e que jã 
hoje aplicada ao FUildo. pela TllP e um rebate sobre o saldo deve- está oficialmente determiDado em relaçao ao ci-édiro rural 
dor. Isso é importante. pon:Jue os Fundos ~m exatamente a Ímali
dade de con::igir as diferenças regionais entre o Brasil mais pobre, 
ou seja. as Regiões Nort~ Notdeste e Centro-Oeste, e o Brasil 
mais desenvolvido. 

Em relação à xenegociação da dívida, no caso do F"mame 
mral, posso diz.. que, mediante a Exposição de Modvos ao Presi
dente da Replblíca, sem corrigida uma grave in}lstiça. Explico: 
do agricultor que havia coJJtra.tado débitos com o Fmame até maio 
de 1993 era cobmda 1R plena ao inv6s de TR pro rata tempore. 
Essa difenm:ça. o Governo vai estomar em favor da conta do agri
cultor. 

Ainda no caso do Fmame, retira-se a TR até novembro de 
1994 e aplica..., a TJ!P a partir do diz J• de dezembro de 1994. 
Portanlo, desde dezeml:ro do ano passado, o F"lname é corrigido 
pela TJLP. Em relação A parcela de 20% a 30% do va!Ol" das pres
tações deste ano, o produtor terá o direko de reuegociá-la pelo pra
zo de até dois anos. Ao agricultor que, poc acaso, já tenha pago 
essa ~la do Fmame nos meses 3Jlleriores, ou seja. marçO. abril 
e maio, o Banco devolverá essa parcela de 20% a 30%; pàia pro-

No caso de fmanciamento para a próxima safra. pam o pe
queno e miniprodutor - fmanciamento direto ou através da sua 
cooperativa-, até o limite de R$30 mil parn os produlos da cesta 
básica. valerá o sistema de equivalência/produto. Esse fmancia.
mento tem uma caracteús:tica especial: funciona como um cheque 
especial. ou seja. o agriçultor emite o cheque ou faz o depósito na 
hora em que precisar. E possível também. mediante essa modali
dade de crédito, fazer pequenos investimentos. como, por exem
plo. consertar o tratcr, além de pequenos investimentos em irriga
ção. Nesse caso, como não se pode fazer o contraio pela equiva
lência/produto. ele será feito coriljtiros de 16% ao ano. 

O pequeno produtor é aquele que, juntamente com a sua fa
mília. vive com até 80% da sua renda brula oriunda da agricultura. 
Portanto, não é qualquer agricultor que rem direito de ser pequeno 
produlOr. oitetta por cento da. sUa renda bruta provém do meio ru
ral. Os demais produtores., como. por exemplo. de milho, de atroz.. 
de feiJão, de trigo e de mandioça. podem ter fmanciãmento de até 
R$150 mil por produtor, não pnr produto. Nesse caso, não há a ga
rantia de preço mínimo. Entretanto, o Governo está estudando o_ 
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mettado de opção. que funciOIWá também como proteto< dos produ· 
tos, sobrebldo em área de ti:ooteim, quando não eJlCOillra bom pm;o. 

No caso do algodão, o fmanciamento é de até R$300 miL 
com juros de 16% ao ano, oomo aquele limite de R$150 miL Esse 
aumento do limite de fmancíamento para até RS300 mil justifica
se pela necessidade de substiruição de algumas culturas pela de al
godão e por ser esta uma cu.Imra mais cara. 

O caso da soja só se enquadra para os pequenos produtores. 

O SR. JONAS PINHEmO- Muito obrigado pelo aparte, 
~ob:e Senador Casildo Maldaner. A intenção é exatamente esta: 
que os Senadores usem este documento, se assim entenderem, e o 
divulguem junto às_ ·_suas bases, junto aos agticultores, para que 
eles tomem conhecimento dessas informações, pois as que temos 
até agora são muito distorcidas. 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Jonas Pinheiro, permite
me V. Ex• um aparte? 

O SR. JONAS PINHEmO- Com muito prazer, nobre Se
nador Esperidião Amin. 

Acima disso, o produtor de soja será fmanciado com recursos ex
temos mais 4% de spread, que será cobmdo pelo Banco do Btas:il 
O Banoo já está captando esse tipo de recurso. 

O Sr.-&peridlâO AmiD- Senador Jonas Pinheiro, preten
Na átea de setnentes, que passa por graves problemas, há do, ainda boje, fazer uma breve conmnicação a respeito deste as

também fmanciamentos para os produtores brasileiros a juros de sunto. Coogm.bdo-me com V. Ex• poc abordar, nesses nove tópi.-
16% ao ano. no IDOIIlante globe.l de R$200 milhões. cos, certamente toda a matéria concernente a essa repactuação- eu 

Para os agricultores que necessitam de caicãrio pant.· com- diria mais - a essa pacificação entre Governo e agricultura. É o 
ção. do solo, se seu custo de produção snportBr elantar calcário inicio da pacificação; não é toda pàcificação. o aspecto que desejo 
para pagar na safra. tamb6n será possivelatravés dessas medidas. mais de perto focalizar- V. Ex' vai me permiti!- faz parte desse 
Serão aplicados na agriculttua. este ano, em todas as rubricas, coo.jmto de equívocos que têm sido veiculados pela imprensa a 
R$6,5 bilhões, sendo que, para a proxitna safra, s6 par.1 custeio prop6sito da tal Banoada RuraliSta e das soas negociações com o 
desse produto, sedo R$3,2 bilhões. Governo. Há pouco dias, o Sr. Maílson da Nóbrega, ex-Ministro 

O Govemo, evidentemente, também está tendo boa vontade da Fazenda- e. até há pruco, sócio do escrit6rio de consuhoria do 
para com. a agricultunt, recoobocendo que é ela -que tem segÕrado atuai Presidente do Banco Cenlial-, escreveu um artigo, publica
a inflação do Plano Real. Por isso, recursos captados em cademe- do na imprensa nacional, intitulado: .. Venceu a Bancada Ruralista. 
tas de poupança. pela TJLP, portanto, mnilo mais caros do que os Quem Perdeu?" Ao longo do artigo, ele critica a postura de nego
juros aqui estabelecidos. para eles o Govemo deve ~_um _Silbsl- ciação da Bancada Ruralista. Na verdade. o que tem acontecido é 
dioemtcmodeR$1 bilbãopa13.ativaraagrlcul!manopr6ximoano.. umaOODfu~ode ~teressesque levou, ainda onte~ a CONrAG-

S Preside-· St's s Senadore ·--'-- • ple-·- Conledetação Nactonal dos Trabalhadores da Agncultura- a pro
_r. ~ ..... medi~ 'das ."~ "'; ,,_ de . _":,;:":.''?,."""'que,!',~-~ .-urar o MiDistério da Agricultura sob a 6tica do pequeno produtor 

mentaçao~ ~a••~ on~,,..queo~o rural O dizer desde "á, V E • 
Monetário Nacional estará aprovando veto específico -sobre a ma- • . que quero • J a : x neste aparte- epreten-
téri 0 l'l-esidente Repúbli · Coo N . naJ do TIIlUS tarde abordar o assunto DJalS profundamente - e que o 

a.. . • 
0 

ca envi~ ao gresso . acto a equívoco de cormmicação tem a sua origem nos bancos e até em 
Medida Provisória n 1.023, que dispõe sobre o Ciédito nmú, o · dos __.,, · des'-' - tem 
que viabiliuuá a imediata contratação de novOs iimii.ICiamentõs. ::::;es m~ em .r>"vu.uztr a ~c:xma~;: Ban U: 
até então suspensos por fcnça da denubada do veto ao § 2" do ait. R ralis~ma pAarteoompanhe sua ?"gem ':"-. cTçaotoda çã da Banca 
16 da Le" • 8 880 de 27 de • de 1994. . u ta. ., e presllgiel perto a a o ca· 1 0 • • mam da Ruralista: a ação de V. Ex", do- Depnlado Hugo BiehL de Santa 

Devo ainda esclarecer que flZ questão de dislnõuir a todos Catarina, meu correligionáiio, que COOidenou as negociações em 
os nobres Senadotcs. tanto aqui no pleD.ário, como nos gabinetes, nome dos ruralistas. Mas quero dizer a V. Exa que uma parte dos_ 
cópias deste documento, ~ que_S. Ex-s nos ajudem a divulgar equívocos tem origem em equívocos que outros Parlamentares. 
essas medidas im.portantísSímas para a reor,Sanizaçãn da agriculto- que não os que mencionei, têm puduzido em matéria de collJlliÚ
ra brasileira. Digo a V. Ex-s que, antes dessas determinações do caçlio." Sobre isso eu falarei mais tarde.. Coogra!ulo-me como prom.m-
Govenio, juntamente com a Bancada da Frente ParlameJlta!:' da ciamen1o de V. Exa. Sem dúvida alguma. esse teÕ:no de acooJo m.1ICa 

Agricultw:a. havia um tdal desestímnlQ aos agricultores brasileiros. o ÍDÍcio da pacifica;;.ão entre o G:rvemo e a agrlcuhma do Brasil. 
Sr. Presidente, este documento que aqui está é fruio da ne-

gociação havida entre Governo e Parlamentares. que me delega
ram o poder de falar em nome de todos. 

O Sr.Casi.Jdo Maldaner- Pemilie-me V.Exaumaparte? 

O SR. JONAS PINHEmO- Pois não, nobre Senada: Ca
sildo Maldaner. 

O Sr. Casado Maldaner - Nobre Senador, também recebi 
essa exposiçlo elaborada por-v. Exa e distribuída aos nobres SIS. 
Sena~ Achei-a muito interessante e didática. Por isso, peço 
pennissão a v. Ex' para dismruí-la às lideranças do meu Estado, 
pois nela V. Exa elucida muito bem o problema. Dou a mão à pal
matória: foi um grande el!contio. âe onde S1JIEÍI31D grandes solu
ções para ajudar os pequenos e miniprodutO<eS. O meu Estado de 
Santa. Catarina. onde a maioria é-de m.iniprodutores, irá se benefi
ciar enormemente com essa propostâ. Meus cumprimentos a V. 
Exaporessa exposição. · • 

O SR. JONAS PINHEmO- Muito obrigado,SenadorEs
peridião Ami.n. Incorporo, com muito prazer. o aparte de V. Ex• 
neste modesto prommciamento. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que a agriculnua este ano 
foi mal. Aliás, a agricultura foi bem; mal foi exatamente o agricul
tor, que se viu obrigado a ter um custo de produção elevado na 
base de 30 a 50%, quando o seu produto ficou abaixo -da linha do 
preço mínimo em 20 a 30%. e esse preço mínimo ainda sem rea
juste. Portanto. não é à toa que a inflação coiifiilila baixa, quando 
tudo aumentou de 30 a 40%; a cesta básica, em julbo do ano pas· 
sado, estava em R$108.00. e hoje. apesar de toda a itúlação. está 
emR$98,00. 

Portanto. o Governo começa agora a devolver ao campo 
aquilo que foi uma transferência de renda violenta do campo para 
a cidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Fogaça 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- cOnCedO a palavra 
ao nobre Senador Ney Suassuna, por 20 nrinutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. 
Senadores. o assunto que me traz hoje a esta tribuna é muito im
portan.te: a Previdência Social Dos MUilÍcÍpios-i partir da. Consti
tuição de 1988. 

A exclusão dos setvidores públicos municipais dO_~gime 
Gentl de Previdência Social (do INSS) poderá levar ao desamparo 
considerável parecia da população brasileira, composta por servi
dores e seus dependentes, caso os gov~os: municipais não orga
nizem. já. seus próprios sistemas previdenciários. 
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ria técnica denomínado PLA - Pievidênoia Miiniêipal Planejada, 
ábrangendc) os seguintes aspectos: 

- levantamento das necessidades do :Município e estudo 
prévio da legislação local; 

- avaliação de est:rumras, se existentes, tais como instittltos 
ou Caixas de Previdência, e dos benefícios concedidos; 

- aplicação de <=SO par.l a aDálise do perfil da lllliSsa de 
servidores municipais; 

- avaliação atuarial dos c:u- dos beneficias previdenciários e 
assistenciais baseada no c:enso dos setVidores e na legislação local; 

- elaba:açilo de legislação definindo ou refommlando os 
beneficias a serem concedidos. as fontes e as fonnas de arrecada
ção de recurs-os; 

-proposta de modelo para gestão e CXlll!abili2açã do IXOgrallla; 

- acompanhamento do proll"""' previdenciário através de 
_ Com a vigência da Çonstituiçio Fedetal de 1988, uma gran- reavaliações atuariais peri6dicas e da revisão dos planos de rosteio 

de paxt:e1a de Munidpios e Estados ado tau o regime jurldico esta- e de benefícios adolados, visando à manutenção dos objetivos e da 
tutá:tio, desvinculando-se do INSS par.o fms previdenciários. saúde fmanceira do programa. 

A partir dessa decisão, os Municípios passaram a an:ar com A duração do PLA é de 15 (quinze) semanas, quando esse 
a totalidade dos encargos de aposent.adorlas e pensões de seus ser- cronograma é entregue às prefeib:u:as para que OJ:gaDizem o seu 
vidores, pois estes fornm excluldos do Regime Getal de Previdên- próprio insti!nto. 
cia Social, com base no art. 12 da Lei Fedetal n• 8.213 de 24-4-91. &se alerta. Sr. Presidente, SI"s e s,.. Senadores. é po<que, 

Hoje. os benefícios previdenciários de ipOsenradorias e se as ptefeituras do Pais - quase cinco mil- não se organizarem 
pensões são obrigatórios e sua concessão deve ser efetuada de em tempo hábil, teremos uma quebradeira gezal IlOS Municipios; e. se 
aCOido com o disposto no art. 40 da Constituição Federal de 1988 os Municípios quebtarem, com toda a certeza, eslaiá quebrado o Pals. 
que, eiJtre outrns regras. determina a integç!lidade desses benefí-_, . .• • 
cios em relação aos vencimentos oo proventos dos servidores. · O Sr. Esperidiao Amm - Nobre Senador Ney Suassum, 

Esse novo encargo- do qual as Prefeituras~ constitucional- V. Exame concede um aparte? 

mente, não podem escapar- tr;az uma verdadeita "bomba de efeito O SR. NEY SUASSUNA- Pois não. 
retardado" com a grn.dativa mudança da composição etária. da po
pulação bras.ileita. · 

Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores, em 1975, 52% da po
pulação tiDham menos de 20 anos de idade e somente 5% mais de 
65 anos. As esta6sticas demogcificas demaosttam que, em 15 
anos. essa siblação se reverteu. As previsões sãO-de qUe-= no a.nq 
2010, 22% da popiiaçio terão mais de 50 anos e ceixa de 34% te
Ião menos de 20. Nessas coo.dições. em de2; ancs- serão dupfic;ados 
os gastos com .aposentadoria.. pensões e tratamento de saúde. en
quanto havetá, relativamente, um meoor número de pessoas entrando 
no mercado de lia bolho par.o sustentar os SÍS!elllliS de previdência.· 

E se levarmos em conta que a Constituição fiXa, em cada 
exercício fiscal, uma limitação das despesas de pessoal a 60% das 
receitas cozrentes do Município, fácil é de se prever o processo de 
falência das prefeituras caso estas não organizem. em tempo hábil. 
os respectivos Institutos de Previdência. Uma situação é o Tesouro 
Municipal suportar soziDho essa massa de aposentados e pensio
nistas que. como se viu, se desdobra aceleradamente, e outra é es
tabelecer a prudente parceira com um sistema próprio de previdên
cia. alimentado também por todos os servidores enquanto na ativa. 

Além de acumular o suficiente pata o pagamento de bençfi
cios. um sistema prevldenciário bem planejado e bem administra· 
do poderá gerai recursos a serem investidos DO deseitvolv~ento 

O Sr. Esperidião AmiD- Quero dizer a V. Ex• que esse 
seu pronunciamento, feito com tanto esmero, aborda um dos as
suntos mais graves do BrasiL A esse assunto se aplica aquela pia
da do bêbado que se jogçu do qüinquagésimo andar e que, cmzon
clo na alnu-3 do trigésimo, teria pensado e exclamado: "Até aqui 
Dão houve problema nenhuin". Na ven:lade, no· dia 10 de abril de 
1990, que deve ter sido o dia da edição das Leis Orgâiücas doS 
Municípios, decorrentes das Constituições Estaduais - que devem 
ter sido proimllgadas no dia 5 de oulnbro de 1989- e da Constitui
çioFedetal- esta promulgada no dia 5 de outubro de 1988-,pr.o· 
ticamente todos os Municípios brasileiros decretaram a sua falên
cia _a tenno- sem termo pré-datado, mas a teimo. Municipios que 
tinham absoluta. vitalidade fmanceim. nesse dia. passaram a contar 
com um passivo previdenciário descoohecido. Eu sei que o pro
nuuciamento de V. Exa não tem a pretensão de esclarecer quais as 
soluçôes. mas sem uma solução para esse assunto os :Mmicípios e 
os Estados bras.ileiros estão can a sua falência determinada. Só 
par.o terminar, há casos de Estados que já estão hoje com a metade 
da sua folha de pagamento comprometida. em alguns setores, com 
o pagamento dos aposentados, tendo como fonte de t'inanciamento 
a receita do ICMS e do Fundo de Participação. De forma que o 
Prommciamcmto de y._Exa é importante, ainda. que_o tempo o faça 
de breve duração. · 

s6cio-econômico do próprio llllliiÍcípio. Recorde-se, a propósito, o SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Sena
que. DOS EUA, os fundos de pensão são os maiores investidOres da dor Esperidião Amin. Esse é 0 nosso objetivo, um alerta. para que 
grande economia americana. se tome alguma atitude preventiva. antes que o caos e a catútrofe 

FOiam: essas as :r:azões. Sr. Presidente, 8rs e Srs. Senadores, ocomun. 
que me levaram ao Ibam. Instituto 1Jra.sileiro de Administração 
Municipal, sedíado no Rio de Janeiro, entidade sem fms)uçrativos O Sr. Roualdo Cunha Lima - Permite-me V. Exa um 
e in.ternacionalmem.e respeitada, que crioo um projeto de assesso- aparte. nobre Senador Ney Suassuna? 
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O SR. NEY SUASSUNA -·Ouço o aparte de V. Ex". S=· 
dor Rooaldo Omha Lima. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Senador Ney SuasSUDa, 
fui ~feito e Governador e, por isso, posso avaliar, dentro do 
balizamento do discurso de V. Exa, essa dificuldade a que sere
feriu, há poucos instantes, o Senador Esperidião Amin. Na ver
dade, a adoção de medidas como as propostas no seu pronun
ciamento é urgente para que se evite a falência dos Municipios 
e dos Estados, que estão vivendo, basicamente, na Região Nor
deste, das IIlli!Sfen!ucias da União, do FPM, cujos números têm 
caído verticalmente nos últimos meses, embora,. comparando--se 
com os n6meros do ano passado. possa até se regist:tar algmn 
aaéscimo. Mas a J?l"'CUpaçiio de V. Ex" é válida; devemos manifes
tar esse iDtcJ:csse cm blscar. em c:oo.jmto,. uma solução em favor do 
municipalismo brasileiro. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre sOuador 
Rooaldo Cunha Lima. • 

Eucem>, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Seuadotes, inclusive 
pela mgêucia do tempo, pela necessidade de que se passe A Ordem 
do Dia, fazendo um alerta aos Prefeitos do Bmsil e até mesmos 
aos Govemadores, pam que rosquem soluções euquauto é tempo, 
para que não tenhamos a falência dos Municípios bmsilciros ou 
dos Estados desta Fedelaçio. 

O Sr. Bemardo Cabral - Peunito-me V. Ex" um aparte, 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, encemm.do meu dis
curso. deixaria uma mensagem para cada Prefeito e cada Govema
dor: Sr. Prefeito, Srs. Governadores, o mandato de V. Ex's tem>i· 
uará deulro de algum tempo, mas não deixem uma bomba de efei· 
to retardado para os seus sucessores. ~ao deixem os Municipios 
ou os Estados, de maneira ueuhuma, explodirem por culpa da não 
tomada de posição de V. Ex's. Tomem as medidas devidas ros
cando ou o lham, um órgão sem fins luCiativos, que muito auxilia 
as administrações mnnicipais, ou o MinisrériO da Previdência .so.. 
cial, pam eD00!1h>rem as soluções para esse gmude problema que 
mpidameute se aprmima e que poder.\ levar A catástrofe todos os 
Municlpios e até Estados desta Repóblica. 

Muito obrigado, Sr. Presideute. 

Dwante o di.scllTSo do Sr. Ney Suassuna, o Sr. 
Júlio Campos, 2• Vice-Pns~e, .Uim a Ctlikira da pre· 
sidênda, que é ocupada P.'lo Sr.Josi Samey, P=idente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, oficio 
que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exen:!cio, Selllldor Ney 
Suassuna. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO GIDPT .071/95 

Seuhor Presidente, 

nolxe SeuadorNeySuassuna? Nos termos do art. 81 do Regimeato lutemo, solicito a 

O SR. NEY SUASSUNA Ou de V Ex• --~ , substituição do Selllldor Laura Campos, titular da Comissão de 
S dor Bemardo Cabral. - ço 0 

aparte • '~~· Constituição, Justiça e Cidadania, pelo Senador José Eduardo Do-
ena 1r.1. como rep=eutaute do Partido dos Tmhalhadores. 

O Sr. Bernardo Cabral- Sei que o tempo de V.Ex'está a Na oportunidade. reitero a Vossa Excelência protestos de 
se esgotar, mas não poderia deixar de aparteá-lo, não s6 pelos seus estima e consideração. 
méritos de Parlamentar e educador. mas como analista dessa gran· 
de dificuldade. Faz bem V. Ex• em alertar aos Prefeitos e Gover-
uadores pam essa mecânica que se avizinha. Desejo ressaltar 0 Sala das Sessões, 14 de jmho de 1995.- Senador Eduardo 
conteódo do discurso de V. Ex' na parte em que chama a atenção Matarazzo Supliey, Lider do PT: 
pllr.l a lililiiação das despesas com pessoal a 65% das reoeitas cor- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Será feita a substi
rentes. projeto já saru:iouado pelo Presidente da República, mas, tuição solicitada. · _ 
sobmudo- e esta é a razão do meu aparte-, Senador Ney Suassu· Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1• Secteti· 
na, desejo me congratular éóm V. Éx'. · · · rio em e><emcio, Seuador Ney Suassuna. 

a SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, Senador Ber
nardo Cabral. 

PARECERES 

São lidos Õs seguintes: 

PARECER N° 393, DE 1995 

DA COMISSÃO DE CONSTI77JJÇA-O. JUSTIÇA 
E CIDADANIA sobre a Proposta de Emenda a 
Consntuição n" 31, de 1995 (Proposta de Emenda 
a Constituição n" 05-C. de 1995, ua Casa de 
origem), de mzczatzva do Presidente da 
República, que "altera o incisa IX do artigo 170 
e o§ 1° do artigo 176. revoga o artigo 171 e 
inclui arngo na Corutituição Federal". 
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Relator: Senador RAMEZ TEBET 

I - RELA TÓRIO 

A Câmara dos Deputados enviou -à apreciação do Senado Federal, 
após tramitação e aprovação naquela Casa Legislativa, a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 32, de 1995 (Proposta de Emenda à Constituição n° 05-C, de 
1995, na Casa de origem),_ originalmente de iniciativa do Presidente da 

.República, q~e "altera o incis9 IX do artigo 170 e o § 1° do artigo 176, revoga o 
artigo 171 e inclui artigo na Constituição Federal", ora relatada na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

A proposta ora analisada. composta de três artigos. pretende: 

-alterar o inciso IX do art. 170 da ConstitUição Federal, substituindo 
a expressão "de capital nacional" por •:constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no pais", reterindo-se ao e mantendo o 
tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte: 

-alterar o § 1° do art. 176 da Constituição Federal, substituindo a 
expressão "de capital nacional" por "constintida sob as leis brasileiras e que tenha 
sua sede e administração no país". reteríndo-se à exclusividade de autorização ou 
concessão "pela União para a pesquisa e a lavra de . recursos minerais e o 
aproveitamento dos potenciais a que se refere o c.apia d·a filesmo artigo; 

- revogar, em seu inteiro ·teor, inclusive incisos. parágrafos e alíneas. 
o artigo l 71 da Constituição Federal: 

-incluir arttgo na Constituição Federal, vedando a adoção de 
Medida Provisória na regulamentação de seus artigos, cuja redação tenha sido 
alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995. 

A Proposta ue Emenda à Constituição em pauta foi encaminhada por 
Sua Excelência o Senhor Presidente da República ao Congresso Nacional, por 
intermédio da Mensagem no 193, de 16 de fevereiro próximo passado. 

Na correspondente exposição de motivos, assinada pelos Senhores 
Ministros de Estado da Justiça, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da 
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Previdência e Assistência Social, da Administração e Reforma do Estado e das 
Minas e Energia, está registrado que: 

" ... a propos1a tenciona eliminar a distinção entre empresa brasileira e. 
empresa brasileira de capital nacional e o tratamemo preferencial 
.concedido a esta última. Para tanto, firma-se o conceito de empresa 
brasileira como aquela constitUída sob as leis brasileiras e com sede e 
administração no Pais. " 

Diz-se, ainda, que: 

"A discriminação ao capital estrangeiro perdeu o sentido no comexto 
de eliminação daS reservas de mercado, maior interrelação entre as 
economias ··e necessidade de. atrair capitais estrangeiros.· para 
c~mplementar a poupança illterna. Com relação ao tratamemo 
preferencial nas aquisições de bens e serviços por parte do Poder 
Público. a·· propo.ffa corrige· · impeifeição do texto constitucional. 
passando a favorecer os prodüros produ=idos e serv1ços prestados no 
Pais. ao im•és de empresas classificadas segundo a origem do capual. " 

A exposição de motivos em-pauta informa, ademais, que: 

"[!ma 1·e= eliminado o conceuo de empresa hrasiieira de capital 
nacional, fa:-se necessáno proceder a aJUSte no mciso IX do art. I 70, 
conforme prevé a Emenda apresemada. que mamém. emretamo. o 
tratamemo favorecido a empresas de pequeno pone." 
''rom o mesmo escopo. a Emenda efetua alteração no§ ! 0 do arr. 1.~6. 
de forma a eliminar a exclusividade da pesqmsa e lavra de recursos 
minerais _e. o aprm·eitamemo de potenczais de energw hidráulica por 
empresa brasileira de capiwlnacronal. " 

Conclui. então. no sentido de que: 
" ... a.•; a/teraç·ôes proposras 1rào ao encontro do projeTo ~..ie 
desem•oli·imemo económico e social propugnado por l'ossa t.xceléncw. 
manifestando-se compatíveis com a co~tntção de uma economia mais 
modema, dinâmica e competitiva. " 

Recebida na Câmara dos Deputados, conforme dispõe o art. 64, 
caput, da Constituição Federal, a matéria tbi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação para análise de admissibilidade, nos termos 
do art. 202, caput, do Regimento Interno daquela Casa. O Relator designado para 
apreciar o assunto~ Deputado Ney Lopes, apresentou parecer favorável à 
admissibilidade que foi aprovado pela Comissão, tendo a matéria seguido à 
Comissão Especial constituída para o exame do seu mérito, conforme dispõe o 
art. 202, § 2°, do citado Regimento: 
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Instalada a Comissão Especial, com o fim de debater a matéria, 
foram realizadas audiências públicas de que participaram representantes de 
diversos setores interessados da sociedade civil e de organizações estatais, com 
posicionamentos diversos sobre o terna. 

Ao final dos trabalhos, concluiu o relator de mérito, também 
designado o ilustre· Deputado Ney Lopes, pela aprovação da proposição em 
pauta, na forma de substitutivo, com a aprovação total e parcial de emendas 
apresentadas naquela Casa Legislativa. 

à parecer final ·apresentado pelo nobre Relator foi acollúdo na 
Comissão Especial e enviado ao Plenário da Câmara dos Deputados onde, no dia 
10 de maio. último. foi aprovado em primeiro turno e, no dia 23 subseqüente, em 
segundo turno, vindo agora ao SeJ!ado Federal para discussão e votllc.iin 

Consoante o rito especial previsto para as Propostas de Emenda à 
Constituição, no art. 356 do Recimento -Interno do Senado Federal. foi a 
proposição ora relatada e~caminh-;_da ··ã Comissão de Constituição, J~stiça e 
Cidadania do Senado Federal, a qual cabe emitir parecer sobre a matéria, num 
prazo de trinta dias, a se encerrar no próximo dia 23 de junho, tendo o ilustre 
Presidente da Comissão, nobre Senador Íris Rezende, nomeado o signatário como 
relator. 
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À Proposta de .Emenda à Constituição n° 32, de 1995, foram 
apresentadas_ duas emendas de no 01 e 02, de autoria do eminente §~ador -
Josaphai Marinho e dá eminente Senadora Júnia Mrujse. 

É O RELATÓRIO. 

II- PARECER . 

Primeiramente, deve-se obserVar que a proposição em pauta cumpre 

os requisitos de admissibilidade previstos no art. 60 da Constituição Federal. 

Com efeito, a Proposta de Emenda Constitucional n° 32, de I 995, foi 

apresentada pelo Senhor Presidente da República, conforme previsto no inCiso II 

do artigo supracitado; não incide nas vedações circunstanciais inscritas no seu 

§ 1°, uma vez que não estamos sob a vigência de intervenção federal, estado de 
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defesa ou estado de sítio, e nem nas limitações-materiais que constam do seu§ 4°, 

já que não tende a abolir a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, 

universal e periódico; a separação de poderes; ou os direitos e garantias 

individuais. 

Por outro lado. a proposta de que se cuiua busca alterar dispositivos 

que constam do Capindo I- "Dos Princípios Gerais da Atividade Económica", do 
Título VII - "Da Ordem Económica e Financeiia" da Constítuição Federal e que 

·compõem a assim chamada Constituição Económica. ou seja, a parte da Lei 

Maior que trata dos ternas económicos e que. na Carta de 1988, pela primeira vez 

em nossa história constitucional, foi posta em um título especifico que se divide 

em quatro capítulos: o Capítulo I, acima referido, o Capindo II, que dispõe sobre 

a política urbana, o Capitulo III, que t:~ta da política ab'Ticola e fundiária e da 

reforma agrária~ e o Capítulo IV. que firma as bases do Sistema Financeiro 

nacional. 

A alteração fundamental que se pretende implica em por fim à 

distinção procedida pelo legislador constituÍ!J,J<: de 1988 entre, de um lado, 

empresl!- brasih~ira e de outro, empresa brasileira de capital nacional, conforme 

consta do art. 171, incisos I e II, do Estatuto Supremo. 

Pelo inciso I, foi constitUcionalizado o conceito de empresa 

brasileira pré-existente em nosso direito e que consta origirialmente do art. 60, 

caput, do Decreto-lei n° 2.627/40 (antiga Lei das Sociedades Anónimas) mantido 

em vigor pelo art. 300 da Lei n° 6.404/76, atual Lei das_ Sociedades Anónimas. 

Por esse conceito, considera-se empresa brasileira a constituída sob 

as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País. 
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Por seu turno, o inciso II do art. 171 cnou o conceito jurídico

constitucional de empresa brasileira de capital nacional, que vem a ser aquela 

cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou 

indireta de pessoas tisicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades de 
direito público interno. sendo considerado controle âetivo a titularidade da 

maioria de seu capital \·otanie eo exercício. de taro e de direito. do poder 

decisório para gerir suas ativ1dades. 

Já os §§ I o e 2° do art. 171, como estão hoje em v1gor, prevêem 

privilégios para a empresa brasileira de capital nacional. sendo que o ihciso II do 

§ 1 o prevê ainda que a lei poderá estabelecer outros requisitos. além dos 

estatuidos no inciso II do c:apzu. para considerar a empresa brasileira como de 

capital nacional. em caso de se considerar um determinado setor da ordem 

económica como imprescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional. 

Efetivada pelo Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados, a 

revogação de ·todo o art. 171 da Constituição Federal, fato substantivo na 

p~esente Proposta de Emenda Constitucional. parece-nos ac;ertáda, na medida em 

q?e desconstitucionaliza. matéria que, pela dinâmica do próprio ordenamento 
' 

económico, cada vez mais. veloz, deve ser totalmente' tratada na ·legislação 

infraconstitucional, cujo rito· de alteração é mais simples, enquanto as normas 

constitucionais, pela necessidade de serem revestidas de maior estabilidade, têm 

seu processo de alteração mais dificultado. 

Cumpre reiterar, por oportuno e como já anteriormente mencionado, 

que a legislação ora vigente já consagra -o mesmo conceito do art. 171, I, da Lei 

Maior. 

De outro lado, a proposição sob exame pretende adequar o texto do 

inciso rx do art. 170 ao fim do cónceito constitucional de empresa brasileira de 
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capital nacionaL previsto naquele inciso -e- também conformar, à mudança 
objetivada. o texto do * I o do art. 176, que limita a concessão e a autorização 

para pesquisa e lavra de recursos minerais, bem como para o aproveitamento dos 

potenciais de energia hidráulica, a empresas brasileiras de capital nacionaL 

A Câmara dos Deputados retirou, da Proposta de Emenda 

Constitucional em tela, dispositivo que mantinha, embora mitigado e 

transmudado. privilégio referente à aquisição pelo Poder Público de bens e 

serviços produzidos no País e-acrescentou artigo vedando a regulamentação de 

dispositivos constitucionais alterados a partir de 199 5 por Medida Provisória. 

No que diz respeito à juridicidade das propostas de alteração 

constitucional de que ora se trata, parece-me que està plenamente atendida. 

Nesse sentido, logo de pronto deve-se deixar claro que, quanto à 

preocupação de muitos colegas Senadores e que é também a de amplos setores 

representativos da sociedade brasileira no sentido de que a- aprovação da presente 

proposta de e~enda à CÇ>t:~srituição desguarnecerá o País de instrumentos 

juridico:constitucionais que garantam à defesa dps interesses nacionais. contra o 

possível abuso do direito de empreender por parte de interesses estrangeiros, 

creio que ela não procede. 

Com efeito, vejamos, por exemplo o que dispõem o art. 1 72 e o art. 

174, capur, da Lei Máiór: 

"Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os 

investimemos de capital estrangeiro. incentivará os reinvestimemos e 

re[;ulará a remessa de lucros. " 
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"Art. 17 .f. ( 'omo ageme normativo e regulador da atividade económica, 

o Estado e:r:ercera. 11a forma da lei, as junções de fiscalização, 

incemivo e planejamemo, sendo este determinante para o setor público 

e indicativo para o setor prh·ado. " 

Portanto, a ConstituiÇão Federal é dotada- e assim permanecerá- de 

instrumentos jurídico-legais que permitem resguardar o papel que o fstado 

brasileiro dev.e exercer como agente normativo e reguladbr da atividade 

econômica, em defesa dos interesses nacionais. 

A propósito, a remessa de lucros e os investimentos de capital 

estrangeiro estão hoje regulamentados pela Lei n° 4.131162. Sendo assim, não há 

que pretender que a soberania nacionái restará maculada pela proposição em 

questão. 

No que se refere á questão econômica, em geral, e·, especificamente, . . 

ao fim da P,icotomi-a empresa brasileira/empresa brasileira de capital nacional, 

parece-nos que ela deve ser saudada .. 

Sobre a questão, considero extremamente adequados e pertinentes, 

de princípio, os argumentos apresentados pelo eminénte Deputado Ney Lopes, 

em seu Parecer na Câmara dos Deputados. 

Argumenta Sua Excelência que: 

"... a definição de empresa brasileira de capital nacional - EBCN 

compreende o col!trole ejetivo sob a titularidade de pessoas fisicas ou 
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jurídicas domiciliadas e residemes no País. ou de emidades de direito 

público imemo. Não exige, portanto. que o controle seja exercido por 

brasileiros natos. ou mesmo naiurali:ados. .)'oh estas condiçiies. uma 

empresa com a totalidade de seu capital perrenceme a um cidadão 

estrangeiro poderá. ainda assim, ser considerada como de capual 

nacional, sendo suficiente, para tanto, que seu proprietário resida no 

Brasil! Em contrapartida, uma empresa jamais será considerada de 

capital nacional, mesmo que a totalidade de seu capital esteja em mãos 

de cidadãos brasileiros, se a maioria dos detentores de ações com 

direito ~ voto residirem, por interesse particular. em outro pais. Difícil 

imaginar conw este arranjo contribuiria para a preservação tios 

interesses do País. " .. -

E cçmtinua o ilustre relator: 

"Um terceiro fator passivei de comento refere-se à dicoto_mia, cada ve: 

mais preseme na economu.. maderna, entre a administração e a 

propriedade de uma empresa." 

"Nessas condições, não se pade nem mesmo assegurar que o controle 

efetivo de uma empresa por parte de pessOas físicas e jurídicas 

l'inculadas aos superiores rmeresses do Pais. nos moldes do art. I:-'!. 

II. seja acompanhado. necessariameme. da adoção de estrategias 

empre.mriais conducemes à conquista daqueles objetivos. De fato. em 

um quadro de elevada pulveri:ação do capital. será passive! a 

indicação de administradores que não atendam aos requisitos de 

hrasilidade imaginados.p"elo col!stituinte de I 988. " 
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Trata-se, assim. da já constatada ineficácia do conceito de empresa 

brasileira de capital nacional. como efetivamente resguardante dos interesses 

nacionais, contrapondo. outrossim. um reconhecido bloqueio à capta~ de 

investimentos de risco por parte de capitais estrangeiros, necessários ao 

desenvolvimento nacional. 

Sobre o conceito de desenvolvimento nacional, que permeia todo o 

cenário de decisão da presente·Proposta de Emenda à Constituição, cabe ressaltar 

que, aliando-se aos mais modernos conceitos de sua medição, não mais 

sobressaem como desenvolvidas, as nações de significativa renda ou produção, 

mas aquelas cuja contrapartida de indicadores sociais, como mortalidade infantil, 

analfabetismo, desconcentração de ren~ entre outros, colocam os países em 

distintas classes de bem-estar para os seus cidadãos. 

Nesse contexto, o Brasil, décimo entre as nações de melhores 

indicadores econômicos, não alcança o qüinquagésimo Íugar -em qualquer dos 

indicadores ·sociais citados. - · 

Para o cumprimento da primordial missão de restaurar nosso 

desenvolvimento social, é imperioso ao Brasil contar com os investimentos 

internacionais, que, ao contrário do que apregoam alguns. não se constituem em 

armas mortais à soberania nacional, e sim, fatores cuj~ inibição imputa ao País os 

empregos que deixam de ser criados, os impostos que não são arrecadados, a 

diminuição da taxa de crescimento econômico e social, a falta de concorrência em 

detrimento da qualidade, da produtividade, do avanço tecnológico e da satisfação 

do consumidor, entre outros aspectos que podem ser elencados. 
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Ao Governo, e iricluo-nos a todos como dele parte, cabe exercer seu 

poder político para, em seu papel de agente normativo e regulador da atividade 

econõmica. planejar, incentivar e fiscalizar o papel dos demais agente~ 

· econõmicos, ao encontro dos superiores interesses da sociedade brasileira, como, 

aliás, dispõe o art. 1 7 4 de nossa Carta Magna. 

É também no citado art. 172 da Constituição Federal que 

encontramos, intocável, a disciplina legal para, com base no mteresse nacional, 

aceitar os investimentos estrangeiros, incentivar seu reinvestimento e regUlar a 

remessa dos lucros. 

A globalização econõmica e a internacionalização da economia não 
/ 

podem ser desprezadas, enquanto fatos preponderantes, na avaliação da presente 

Proposta de Emenda à Constituição. 

Nossa inserção no cenário mundial, cujos beneficias são inegáveis, 

demanda a ousadia de enfrentar a competição, dentro e fora do pais, de modo a 

disponibilizar, para a sociedade brasileira, os mais modernos produtos e serviços 

existentes na comunidade mundial, atraindo, enquanto mercado significativo, a 

instalação, em nosso pais, de empresas que transfiram a melhor e mais avançada 

tecnologia. 

Para tanto, é fimdamental o alinhamento de oportunidades para todas 

as empresas brasileiras, independentemente da origem de seu capital, mas 

igualmente constituídas e submetidas às leis brasileiras, e com sua sede, 

administração e, principalmente, seus negócios no Brasil, o que se almeja com a 

presente Proposta. 
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A emenda apresentada pelo nobre Senador Josaphat Marinho 

pretende regenerar o texto originalmente encaminhado pelo Poder Executivo. t}P 

que se refere ao tratamento preferencial, nas aquisições pelo Poder Público, aos 

bens produzidos e serviços prestados no país, quando em igualdade de condições 

e nos tennos da lei. 

Tal disciplina, que foi excluída do Substitutivo aprovado na Câmara 

dos Deputado~, se configura c.omo pertinente à legislação in:fraconstitucional, e, 

no caso específico, está perfeitamente contemplada no § zo do art. 3° da Lei 

n° 8 .6q6, de 21 de junho de 1993 (Nova Lei das Licitações), verbis: 

§ 2• Em Í!,'Ualdade de condições. como critério de desempate. sera 

assegurada preferência sucessivamente. aos bens e serviços: 

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital 

nacionaL 

II - produzidos n.o pais: 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras." 

Considerando que, sendo aprovada e promulgada a presente Emenda 

ConstitucionaL o inciso I do citado parágrafo estará automaticamente revogado, 

por não mais existir o conceito de empresa brasileira de capital nacionaL a .. ' 

preferência pretendida pelo nobre autor já estará devidamente regulada, na 

legislação ordinária ora vigenfe. · · 
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Coerente com o espírito global da proposição, no sentido da 

desconstitucionalização da matéria, sou de parecer pela rejeição da emenda 

apresentada. 

A emenda apresentada pela nobre Senadora Júnia Marise pretende, 

na parte referente à alteração do § I o do art. 176, determinar a regulamentação da 

matéria por lei complementar, e não por lei ordinária, como consta do substitutivo 

_aprovado na ~âmara dos Dep~tados. -

. A disciplina proposta pela nobre autora, em que pese a relevância do 

tema, · traria procedimento conflitante com o corpo sistêmico de nossa 

Constituição Federal, vez que reservou-se à legislação complementar o conjunto 

de matérias de caràter organizacional- geral ou doutrinária, remetnedo-se à 

legislação ordinária toda a regulamentação necessária aos temas constitucionais. 

Assim. pela coerência do texto constitucionaL além de repetir a 

disciplina já prevista pelos constituintes de 1988, sou pela rejeição da emenda 

apreseqtada. 

· Adicionalmente, cabe especial avaliação da emenda aprovada na 

Câmara dos Deputados, passando a se constituir nq art. 2° da Redação Final 

encaminhada por aquela Casa Let,>islativa. que veda a adoção de medida 

provisória na regulamentação dos artigos na Constituição cuja redação tenha sido 

alterada por meio de emenda promulgada a pártir de 1995. 

Quanto ao mérito, a referida matéria parece"me digna de todo o 

apoio, uma vez que garante ao Congresso Nacional a prerrogativa de 
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regulamentar as matérias que constam da reforma constitucional em andamento, 

bem como as de outras mudanças constitucionais que venham a ocorrer. 

É indiscutível que o proibitivo do artigo 2°, em tela, caracteriza uma 

norma geral de vigência ilimitada no tempo e que se aplica a todo o corpo 

constitucional. Dai, em termos de técnica legislativa constitucional, ser mais 

adequado que o referido artigo conste do Título IX da Constituição, onde estão 

·postas as Disposições Constitucionais Gerais. 

Permito-me, então, apresentar uma emenda de redação em relação 

ao texto do artigo 2°, como segue: 

EMENDA-No 1-CCJ 

"Art. 2" Fica incluído o seguime art. 2-16 no Titulo IX - "Das 

Disposições Constitucionais Gerais": 

"Art. 2-16. É •·edada a adoção de medida provÚória na regulamemação 

de artigo da (" onstituição cuja redação tenha sido alterada por meio de 

emenda promulgada a partir de 1995. "" 

Tal emenda, por não se constituir, s0b qualquer aspecto, em 

pretensão de alteração de mérito, não demandaria, em minha opinião, a 

necessidade de encaminhamento da matéria à Casa iniciadora. 

Finalmente, devemos deixar re5istrado que o processo de reforma 

constitucional, ora em curso, não fragiliza a Constituição Federal de 1988, como 

querem alguns, antes· a revigora imensamente. Isso porque, na medida em que 
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atualiza o texto constitucional, adequando o País legal ao País real, reveste a 

Carta Magna da legitimidade social necessária_ para que seja reconhecida e 

respeitada pelos brasileiros. 

Ao término, não poderia de consignar minhas sinceras homenagens 

ao nobre Deputado Ney Lopes, pelo brilhantismo dos trabalhos de Relataria da 

presente Proposta de Emenda à Constituição, na Câmara dos Deputados,· o que 

inegavelmente; alicerçou e simplificou, de muito, o estudo e· parecer sobre a 

matéria. 

Igualmente consignável e com sincero agradeciffiento, a atuação da 

Consultaria Legislativa do Senado Federª!, nas pessoas de seus Consultores 
/ 

Legislativos, Dr. Fernando Antônio Gadelha da Trindade e Dr. Orlando José 

Leite de Castro, foi da mais alta relevância na pesquisa. no assessorarnento e na 

sistematização de todos os aspectos envolvidos no estudo realizado e no parecer 

ora apresentado. 

III- VOTO 

Pelo exposto, sou a favor rui aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 32, de 1995, ora relatada, com a emenda de redação apresentada 

e pela rejeição das Emendas n° 01 e 02. 
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I- RELA TÓRIO 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Sobre as Emendas n° 03 a 14, 
apresemadas à Proposta de Emenda à 
Constituição n• 32, de 1995 (Proposta de Emenda 
à Constituição n° 05-C. de 1995, na Casa de 
origem), de inicititiva do Presidente da 
República, que "altera o inciso IX do artigo 170 
e o§ r do artigo 176. revoga o artigo 171 e 
inclui artigo na Constituição Federal". 

A Câmara dos Deputados enviou à apreciação do Senado Federal, 
após tramitação e aprovação naquela Casa Legislativa, a Proposta de Emenda à 
Constituição· n° 32, de 1995 (Proposta de Emenda à Constituição n6 05-C, d~ 
1995, na Casa de origem), originalmente de iniciativa do Presidente · d;,1 
República, que "altera o inciso IX do artigo 170 e o § I o do artigo 176, revoga o· 
artigo 171 e inclui artigo na Constituição Federal", ora relatada na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. --

Tendo sido lido o Parecer do Relator, ern reUnião da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em 07 de junho de I 995, haviam sido 
oferecidas, até a leitura, duas . emendas à citada Proposta de Emenda à 
Constituiçãç n° 32; de 1995, de 11° 01 e 02, de autoria do eminente Senador 
Josaph~t Maririlio e da emillente Senadora Júnia Marise, com apoiamento integral 
da bancada do Partido Democrático Trabalhista no Senado Federal, já ·relatadas 
no referido Parecer . 

À Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de 1995, foram 
apresentadas, após a leitura do Parecer, outras doze emendas, de no 03 a 14, de 
autoria do eminente Senador Lauro Campos, com apoiamento integral da bancada 
do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal ,(Emendas n° 03 a 05), do 
eminente Senador Lúcio Alcântara (Emendas n° 06 a 08), de autoria da eminente 
Senadora Júnia Marise (Emendas de n° 09 e 10), com apoiam.ento integral da 
bancada do Partido Democrático Trabalhista no Senado Federal, do eminente 
Senador Darei Ribeiro (Emenda no 11 ), do eminente Senador Ademir Andrade 
(Emenda no 12), e do eminente Senador Josaphat Marinho (Emendas n° 13 e 14). 
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É O RELATÓRIO. 

II-PARECER 

A Emenda n• 03, apresentada pelo nobre Senador Lauro Campos, 
com apoiamento integral da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado 
Federal, pretende dar nova redação ao § 1 o do art. 176, estabelecendo a forma 
contratual como instrwnento de concessão de pesquisa e lavra de recursos 
minerais e apro\\eitamento de-. potenciais hídricos, além de enViar à legislação 
ordinária o estabelecimento de diferenças para cada substância mineral, de 
acordo com suas especificidades. 

Creio que a discussão sobre a conveniência ou não da autorização ou 
concessão para a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 
potenciais de energia hidráulica · se- processar mediante contrato deve ser 
transferida para a legislação infraconstifiÍcional, abrigo mais adequado do que o 
engessamento, no texto constitucional, para exclusividade da citada modalidade, 
cuja avaliação se configura restrita para abrigar todo o cenário de possibilidades 
de atos concedentes. 

Igualmente pertinente às leis ordinárias, o. estabelecimento de 
diferenças para cada substância mineral, de acordo com suas especificidades, 
poderá .ser objétoLde intensá e adequada discussão quando do regulamentação 
infraconstitucional, vez que o texto ora relatado, na forma do substitutiyo 
apresentado pela Câmara dos Deputados, abriga, sem qualquer óbice, tal 
possibilidade. 

Coerente com o espírito global da propos1çao, no sentido da 
desconstitucionalização da matéria, sou de parecer pela rejeição da Emenda 
n• 03, ora apresentada .. 

A Emenda n• 04, apresentada pelo nobre Senador Lauro Campos, 
com apoiamento integral da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado 
Federal, pretende modificar o artigo 3" da presente Proposta de Emenda à 
Constituição, dando nova redação ao art. 171 da Constituição Federal, 
regenerando, como · questões substantivas, o tratamento preferencial, nas 



Jllllho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

aquisições pelo Poder Público, aos bens produzidos e serviços prestados no país, 
quando em igualdade de condições e nos termos da lei, bem como a proteção e 
beneficias especiais temporários para empresas brasileiras cuja participação 
majoritária no capital votante e o exercicio, de fato e de direito, do poder 
decisório para gerir suas-_ atividades seja de pessoas fisicas residentes e 
domiciliadas no País, para desenvolver atividades consideradas estratégicas para 
a defesa nacional, restaurando, para a espécie, o conceito jurídico-constitucional 
de empresa brasileira c;!e capital nacional. 

A primeira disciplina pretendida, que foi excluída do Substitutivo 
aprovado na Câmara dos Deputados, se configura como pertinente à legislação 
infi:aconstitucíonal, e, no caso específico, está perfeitamente contemplada no § 2° 
do art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 (Nova Lei das Licitações), 
verbis: ·· 

§ 2• Em igualdade de condições. como cnteno de desempate. será 
assegurada preferência sÚcessivameme, aos bens e serviços: -

I - produzidos ·ou prestados por empresas brasileiras de capital 
nacional; 

II - produzidos no pais; 
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras." 

Considerando que, sendo aprovada e promulgada a presente Emenda 
Constitucidnal, o inciso I do citado parágrafo estará automaticamente revogado, 
por não mais existir o conceito de empresa brasileira de capital nacional, a 
preferência pretendida pelo nobre autor já estará ·devidamente reiulada, na 
legislação ordinária ora vigente. 

Quanto à segunda pretensão, choca-se frontalmente com o espírito 
geral da proposição ora relatada, cujo objetivo fimdamental ê a eliminação do 
citado conceito. 

Coerente com o espfrito global da proposição, e no sentido da 
desconstitucionalização da matéria, sou de parecer pela rejeição da Emenda 
n° 04, ora apresentada. 

A Emenda n° 05, apresentada pelo nobre Senador Lauro Campos, 
com apoiamento integral da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado 
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Federal, pretende modificar o artigo 4 o da presente Proposta de Emenda à 
Constituição, acrescentando artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que veda a adoção de medida provisória na regulação de 
dispositivos constitucionais que dependam de lei para que adquiram eficácia. 

A extensão do proibitivo ora constante do art. 2° do substitutivo 
aprovado na Câmara dos Deputados a toda a legislação infraconstitucional se 
configura como matéria que suplanta de muito a discussão ora em curso, na qnal 
o assunto aparece de forma supletiva, além do que tal norma refugiria aos marcos 
da reforma constitucional em andamento, que não abrange todo o corpo 
~onstitucional, mas apenas parte · dele, para alcançar toda, a Constituição, 
demandandoimciativa autônorrta pára eficiente e profunda discussão do tema. 

Além disso, conforme já relatado em meu parecer, o proibitivo do 
artigo 2° constitui-se em norma geral de vigência ilimitada no tempo e aplicável a 
todo o corpo constitucional, sendo mais adequado que o referido artigo conste do 
Título IX da Constituição, onde estão postas as Disposições Constitucionais 
Gerais, conforme emenda de relator apresentada no referido parecer, e não como 
dispositivo transitório, pelo .que sou pela rejeição da Emenda n° 05, ora 
apresentada. 

Por oportuno, quero registrar que, quanto ao mérito da proposição 
acessória em questão, sou favorável, estando mesmo disposto a assinar uma 
proposta de emenda constitucional nos seus termos, quando" se poderia, de forma 
substantiva; prover o adequado enquadramento da ordenação infraconstitucional, 
no que· se refere à possibilidade e forma de iniciativa e, processo legislativos, 
excluindo-se o instituto da medida provisória na regulamentação de dispositivos 
constitucionais. 

A Emenda no 06, aprésentâda pelo nobre. Senador Lúcio Alcântara, 
pretende incluir parágrafo da presente Proposta de Emenda à Constituição, que 
objetiva instituir autorização legislativa do Congresso Nacional para a 
transferência de controle acionàrio da União nas empresas que atualmente vêm 
explorando jazidas e recursos minerais. 

Cabe ao Congresso Nacional estabelecer normas que norteiam e 
mesmo vinculam a ação governamental, inclusive quanto a alienação de empresas 
públicas. E há leis nesse sentido, vejam-se, entre outras, a Lei n° 8.666/93 (Lei de 
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Licitações e Contratos) e a 
Desestatização ). 

Lei n° 8.031/90 (Programa Nacional de 

É, pois, da competência do Poder Legislativo estabelecer regras de 
validade geral para todos os casos, remetendo a aplicação dessas regras aos 
casos concretos à competência do Poder Executivo. 

O desiderato da Emenda n° 06, como dito pelo seu ilustre autor na 
justificação, é a apreciação pelo Congresso Nacional de um caso concreto: a 
possível privatização da Companhia Vale do Rio Doce, O· que consideramos 
impróprio cons~ do texto co~titucional. 

Destarte, opi.nalnos pela rejeição da Emenda no 06; ora apresentada. 

A Emenda n° 07, apresentada pelo nobre Senador Lúcio Alcântara, 
pretende dar nova redação ao art. 171 da Constituição Federal, regenerando, 
como questão substantiva, o tratamento preferencial, nas aquisições pelo Poder 
Público, aos bens produzidos e serviços.prestados no país, quando em igualdade 
de condições e nos termos da lei. 

Coerente com o espírito global da propos1çao, e no sentido da 
desconstitucionalização da matéria, sou de parecer pela rejeição da Emenda· 
n° 07, ora apresentada, pelas mesmas razões já discutidas em relação à Emenda 
n°04. 

A Emenda n" os: apresentada pelo nobre Senador Lúcio .:\!cântara, 
pretende incluir parágrafo da presente Proposta de Emenda à Constituição, que 
objetiva instituir autorização legislativa do Congresso Nacional para a 
transferência de controle adonárío da União nas empresas que atualmente vêm 
aproveitando potenciais hidráulicos para geração de energia elétrica. 

Referida emenda, conforme afirma o seu ilustre autor na justificação, 
pretende a apreciação pelo Congresso Nacional. de outro caso concreto: a 
possível privatização das companhias de energia elétrica. Destarte, opinamos pela 
sua rejeição. 

Coerente com o espírito global da propostçao, e no sentido da 
desconstitucionalização da matéri~ sou de parecer pela rejeição · da Emenda 
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no 08, ora apresentada, pelas mesmas razões já discutidas em relação à Emenda 
n° 06. 

Em ambos os casos, considero pertinente a ampla discussão do tema 
da privatização, tanto da Companhia Vale do Rio Doce como das empresas do 
setor elétrico, no âmbito da legislação infraconstitucional, especificamente em 
relação à Medida Provisória no 1.021, de 8 de junho de 1995, que trata exclusiva 
e abrangentemente da questão, a qual Medida Provisória vem sendo 
sucessivamente reeditada pelo Poder Executivo, demandando a decisão definitiva 
do Congresso Nacional. 

A Emenda n° 09, apresentada pela nobre Senadora Júnia Marise, 
com apoiattJ.ento integral da bancada do Partido Democrático Trabalhista no 
Senado Federal, pretende que sejam submetidas a referendo as alterações que 
sejam feitas nos arts. 170, 171 e 176 da Constituição Federal. 

Apesar de entender que foi uma grande conquista democrática da · 
Constituição de 1988 a consagração de institutos da democracia direta como o 
plebiscito, o referendo e a iniciativa popular (art. 1°, parágrafo único e art. 14, 
caput), parece-me que tal instituto ·só deve ser utilizado em momentos muito 
especiais, de ampla mobilização nacional, ou quando estão em pauta temas 
excepcionalmente polêmicos. Ocorre que, a bem da verdade, a Proposta de 
Emenda à Constituição, ora em apreço, foi aprovada por ainpla maioria de votos 
na Câmará dos Deputados e vem tendo apoio expressivamente majoritário da 
sociedáde civil brasileira. Por conseguinte, não estão presentes os pré.-requisitos 
necessários para que o Congresso Nacional convoque o povo para que o titular 
de todo o poder decida diretamente a questão. 

Pelo exposto, sou pela rejeição da Emenda n° 09, ora apresentada. 

A Emenda n° 1 O, apresentada pela nobre Senadora Júnia Marise, 
com apoiamento integral da bancada do Partido Democrático Trabalhista no 
Senado Federal, pretende incluir parágrafo da presente Proposta de Emenda à 
Constituição, que objetiva impedir a transferência de controle acionário das 
empresas cuja maioria do capital votante esteja, em caráter permanente, sob a 
titularidade direta ou indireta de entidades de direito público interno e que 
atualmente vêm explorando jazidas e recursos minerais. 

• 
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Coerente com o espírito global da proposição, e no sentido · da 
desconstitucionalização da matéria, sou de parecer pela rejeição da Emenda 
n° IO, ora apresentada, pelas mesmas razões já discutidas em relação à Emenda 
n° 06. 

Também nesse caso, considero pertinente a ampla discussão do tema 
da privatização no âmbito da legislação infraconstitucional, especificamente em 
relação à citada Medida Provisória n° 1.02I, de 8 de junho de I995. 

A Emenda n° 11, apresentada pelo nobre Senador Darei Ribeiro, 
_pretende moclp:icar o artigo 3~ da presente Proposta de Emenda à Constituição, 
dando nova redação ao art. I 71 da Constituição Federal, regenerando, como 
questão substantiva, a proteção e beneficias especiais temporários para empresas 
brasileiras cuja participação majoritária no capital votante e o exercício, de fato e 
de direito, do poder decisório para gerir suas atividades seja de pessoas tisicas 
residentes e domiciliadas no País, para desenvolver atividades consideradas 
imprescindíveis para o desenvolvimento econômico e para a defesa nacional, 
restaurando, para a espécie, o conceito jurídico-constitucional de empresa 
brasileira de capital nacional. 

A pretensão do ilustr~ autor choca-se frontalmente com o espirita 
geral da proposição ora relatada, cujo objetivo fundamental é a eliminação do 
citado conceito. 

Coerente com o espirita global da proposição, e no sentido da 
desconstitucionalização da matériii, sou de parecer pela rejeição da Emenda 
n° 1 I, ora apresentada. 

A Emenda no·l2, apresentada pelo nobre Senador Ac!emir Andrade, 
pretende incluir parágrafo da pres~nte Proposta de Emenda à Constituição, que 
objetiva instituir autorização legislativa do Congresso Nacional para a 
transferência de controle acionáriq da União nas empresas que atualmente vêm 
explorando jazidas e recursos minerais. 

Coerente com o espirita global da proposição, e no sentido da 
desconstitucionalização da matérifl, sou de parecer pela rejeição da Emenda 
n° I2, ora apresentada, pelas mesmas razões já discutidas em relação à Emenda 
n°06. . 
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A Emenda n° 13, apresentada pelo nobre Senador Josaphat Marinho, 
aditiva em relação ao texto ora relatado, pretende incluir inciso no art. 170 da 
Constituição, que estabelece, como princípio nórteador adicional da ordem 
econômica, o incentivo para desenvolver e absorver tecnologias de ponta, 
imprescindíveis ao desenvolvimento do País e às atividades consideradas 
estratégicas para a defesa nacional. 

A pretensão do ilustre autor apresenta ca.r$;er acessório em relação 
ao espírito geral da proposição ora relatada, buscando restaurar disciplina 
atualmente constante do art. 171 da Constituição Federal, em seu § 1°, I, cuja 

.revogação se pretende com a Proposta de Emenda à ConstituiçãO· ora relatada. 

Do ponto de vista conceituai, a disciplina pretendida encontra-se 
suficientemente abrangida pelos princípios constantes do art. 170 da Carta 
Magna, notadamente aqueles referentes à soberania nacional, à redução das 
desigualdades regionais e sociais e à busca do pleno emprego. A referência ora 
existente està vinculada ao caráter de tratamento especial concedido à empresa 
brasileira ·de capital nacional, cujo "éonceito se busca eliminar do texto 
constitucional. 

Assim, coerente com o espírito global da proposição, sou de parecer 
pela rejeição da Emenda no 13, ora apresentada . 

. A Emenda n° 14, apresentada pelo nobre Senador Josaphat Marinho 
preten~e modificar· o artigó 1° da presente Proposta de Emenda à Constituição, 
dando nova redação ao § 1° do art. 116 da Coii.Stiiuição~Federal, regenerando, 
como questão substantiva, a exclusividade de pesquisa e lavra de recursos 
minerais e aproveitamento de potenciais hidràulicos para geração de energia 
elétrica, quando tais atividades forem efetuadas em faixa de fronteira ou terras 
indígenas, para empresas brasileiras cuja participação majoritária no capital 
votante e o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas 
atividades seja de pessoas tisicas residentes e domiciliadas no Pais, restaurando, 
para a espécie, o conceito jurídico-constitucional de empresa brasileira de capital 
nacional. 

A pretensão do ilustre autor choca-se frontalmente com o espírito 
geral da proposição ora relatada, cujo objetivo fimdamental é a eliminação do 
citado conceito. 
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Coerente com o espírito global da proposição, e no sentido da 
desconstituciomrlização da matéria, sou de parecer pela rejeição da Emenda 
n° 14, ora apresentada. 

III- VOTO 
Pelo exposto, sou pela rejeição das Emendas no 03 a 14. 

Sala das Comissões, em 14 de junho de 1 995. 

ASSINARAM O PARECER DA PEC 32/95 OS SEGUINTES SENHORES SENADORES: 

!RIS REZENDE - Presidente 
RAMEZ TEBET - Relator 
JliDER BARBALHO 
~CIO l~L VARES 
LAURO CAMPOS , J....W.d.., w..... cücf,,, ·,o, cú. ~o I,. 
ADEM IR ANDRADE , 'JJ.u.c.<.k 
JQSAPHAT MARINHO,"~~ 
BERNARDO CABRAL 
LUCIQ ALC~NTARA 
JOS!õ: BIANCO 
GUILHERME PALMEIRA 
ROBERTO FREIRE 
EDISON LO~O 
LUIZ ALBERTO 

· JOS!õ: IGN~CIO 
JUN IA ~R I SE , """' c.1d.. 
NEY SUASSUNA · 
FRANCELINO PEREIRA 
RONALDO CUNHA LIMA 
JOS!õ: FOGACA 
ESPERIDIJI:O AMIN 
JEFFERSON PERES 
ROMEU TUMA 
BENEDITA DA SILVA 

ASSINARAM NOS TERMOS DO ART. 356, § Ünico,do REGIMENTO INTERNO. 

GILBERTO MIRANDA 
GERALDO MELO 
MAURO MIRANDA 
BELLO. PARGA 
JONAS PINHEIRO 
JOSE. ROBERTO ARRUDA 
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.;-t:d~ c6::; /~ 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTlÇA E CIDADANIA 

FOLHA DE VOTACÃO 

PROPOSIÇÃO· ft-C N• 5 :Z de 199')...-. 
PMDB 

TITULARES SIM NÃO ABS SUPLENTES SIM NÃO ABS 
IRIS REZENOE JAOER BARBALHO 

RONALOO CUNHA LIMA X PEDRO SIMON 

ROBERTO REQUIAO 'X GU.VAN BORGES 

JOSE FOGAÇA 'X CARLOS BEZERRA 

RAMEZTEBET -,< . GILBERTO MIRANDA 

NEY SUASSUNA .,, CASU.OO MALDANER 

PFL 
GUILHERME PALMBRA -,._ CARLOS PATROCINJO 

EOISON LOBAO < ANTONIO C. MAGALHAES 

JOSEBIANCC ' HUGO NAPOLEAO 

ELCIO ALVARES '( JOSE AGRIPINO 

FRANCEUNO PEREIRA "' FREITAS NETO 

JOSAPHAT MARINHO " ROMEROJUCA 

PSDB 
JOSE JGNACIO FERREIRA ' SERGIO MACHADO 

LUCIO ALCANTARA ~ BENIVERAS 

JEFFERSON PERES ( ARTUR DA TAVOLA 

PPR 
ESPERIOIAO AMtN I ' I I • 1 EPITACIO CAFETEIRA I I I 

PT 
LAURO CAMPOS J I ":< I f BENEOIT A OA SILVA L I I . . PP 
BERNARDO CABRAL I I I I ANTONIO C VALAOARES ~ I I I 

PTS 
L.UIZ ALBERTO OLIVEIRA I ,• I I I ARLINDO PORTO I I I 

PDT 
OARCY RIBEIRO I I I ' JUNIA MARISE I I X I 

PSB 
AOEMIR ANDRADE I I 'X I I EDUARDO SUPLICY L I I 

PL 
ROMEUTUMA I " I I I I I I 

PPS 
ROBERTO F~EIRE I '< I I I I 4 I I 

SALA DA COMISSÃO, EM I i.( -- -t ........ Ll..{) DE 1gÇ· ':>-
~ --~ ~ 
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENADOR LAVRO CAMPOS AO 
RELATÓRIO DO SENADOR RAMEZ TEBET NA PEC N° 32/95 

Com a devida vênia do nobre Senador Ramez Tebet, registro, nesta 
oportunidade, que o Partido dos Trabalhadores discorda e, portanto, vota 
contrariamente ao relatório da PEC no 32/95, oferecido por Sua Excelência à 
apreciação desta Comissão. 

O preclaro Representante do Estado do Mato Grosso do Sul nesta 
Casa infelizmente não comprendeu a necessidade de, em sede de revisão, 
ser modificada a proposição sob exame, tal como advinda 'da Câmara dos 
Deputados. 

Em primeiro lugar, lamentaJllos não ter o ilustre Parlamentar 
concordado com a restauração do conceito de empresa brasileira na esfera 
constitucional. A ressurgência desta definição -- mantida originalmente pela 
proposta enviada pelo Senhor Presidente da República ao Congresso 
Nacional e suprimida pela Câmara áos Deputados - mereceria prosperar. 
Paradoxalmente, é o PT quem acompanha o Executivo no descortínio de 
dever ser esta conceituação matéria a constar do texto constitucional. 

É bem verdade que a definição que ora se expunge da Carta Magna· 
há muito está disposta na legislação orcfmária. Acertadamente lembra o 
Senador. Ramez Tebet que o Decreto-Lei no 2627/40, nossa primeira 
legislação ·sobre· sociédãdes anónimas, já dispunha se_r empresa brasileira 
aquela organizada sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no 
Pais. Esta disposíçao foi posteriormente ratificada pela Lei no 6404/76, atual 
Lei das S/As. 

A questão está em averiguar se este conceito· deve, ou não, ser objeto 
de consideração do legislador constituinte, originário, ou derivado. A 
resposta não se encontra na técnica legislativa, até porque a evolução do 
constitucionalismo nos faz crer que a diferenciação doutrinária entre normas 
material ou formalmente constitucionais tende a desaparecer. .,. 

A matéria é objeto de inscrição constitucional, em razão de sua for-ça 
para cativar "mentes e corações", a ponto de transmutar-se, na feliz 
expressão do emiitente Professor WASHINGTON ALBINO PELUSO DE 
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SOUZA. "em ideologia constitucionalmente adorada" (Díreuo Econômíco. 
São Paulo, Saraiva. 1980, pp. 335-336). Da Constituição de 1967 constava 
o conceito que ora se pretende suprimir (art. 168). Nem por isso o regime 
militar fechou-se em copas ao capital estrangeiro. Ao contrário, após a 
promulgação daquele Texto Constitucional é que, coincidentemente, os 
agentes econômicos estrangeiros encontraram ambiência favorável aos seus 
investimentos no País. 

A retirada desta conceituação do corpo da Constituição é uma virtude 
para o eminente Relator. No seu entendimento, parece acertada a medida, tal 
como deliberada pela Câmara· dos Deputados, "na medida em que 
desconstituc'ionaliza matériá que, pela dinâmica do próprio ordenamento 
econômico, cada vez mais veloz, deve ser totalmente tratada na legislação 
infraconstitucional, cujo rito de alteração é mais simples, enquanto as 
nonitas constitucionais, pela necessidade de serem revestidas de maior 
estabilidade, têm seu processo de alteração mais dificultado". 

É a exata compreensão de ser a estabilidade constitucional um valor 
maior, nevrálgico para a manutenção áa própria soberania nacional, que nos 
leva à conclusão de ser imperiosa a manutenção de uma defirução que, por 
si, já é benfazeja ao capital estrangeiro, Recordamos, nesta oporturudade, 
por necessário, como grave advertência aos que imaginam estar os 
interesses nacionais devidamente assegurados pela simples existência de 
legislação ordinária a dispor sobre o conceito de empreSa .nacional, a sempre 
oportuna lição de HAROLDO V ÀLLADÃO: . . 

"Não identificamos, asszm, a lei da consmuição com a lei do lugar da 
conszituição, pois não é impossível que uma pessoa Jurídica se constitua 
num luf(ar de acordo com a fez de outro. havendo exemplos na prática 
comparada (/ráfia.· arr. 230. f ·1': do anuxo ( 'údiJ<o ( 'omercral. arr. 2505 
do arual Clidzxo ( 'ivz/). Nem zdenrzjicamos a lei da consmwç·ào com a da 
nacionalidade. não só porque pode ser a fez. pcir exemplo de um E~rado
memhro. como o E~tado pode não con.Hderar nacwnazs só as que se 
orgamzarem se~mdo sua lei. exigmdo outros reqwsitos (no Braszl. 
Decreto -Lei n" 2627, de /9-10. art. 60). ou dz.\pensar se tenha organzzado 
por sua lei (no Brasil, Decrero n" 93. de /935. arr. 26. n" 2) -Direito 
Internacional Privado, Volume lll . Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 
1978, pp. 15-16". 

Os dois exemplos listados pelo renomado mestre, retirados da própria 
legislação ordinária brasileira; bem comprovam a maleabilidade que a 
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nonnatização em nível infraconstitucional permite na regulação desta 
matéria. Isso pode, inclusive, tomar ineficaz o ·comando constitucional 
norteador de nossa Ordem Económica e Financeira, insculpido no inciso I 
do art. 170 da Lei Maior. 

Ao contrário do qu~ supõe o nobre Relator, os tempos atuais não são 
de surgimento de novas ecambiantes formas de integração económica. As 
mais recentes tensões entre o Japão e os EUA quanto à reciprocidade de 
abertura dos respectivos setores automobilísticos; as incursõesdo governo 
norte-americano, no sentido que.paises do Terceiro Mundo adotern regras de 
proteção patentária rebaixadas em relação ao estipulado' no âmbito do 
GATT, reforçam a tese de estarem as economias centrais passando por urna 
quadra de exacerbação do protecionisrno quanto a seus mercados internos e 
da agressividade na. conquista, ou manutenção sob jugo, do que 
poderiamos chamar de periferia económica. "Nada de novo sob o sol", 
diriam os franceses. 

Está, evidentemente, em cursO"·úrna trajetória neoliberal. 

Cremos que as condições para un:i desenvolvimento sustentado a 
longo prazo inviabilizam-se sem a preocupação, a nível constitucional, com 
aspectos-chave para a alavancagem da economia brasileira. A referência que 
havíamos proposto em relpção à empresa de capital ~acional, não acatada 
pela Relataria, tinha por objetivo preservar parcelas da estrutura produtiva 
atual; ince1,1_rivar. a capa<;i!ação para inovar; e dar ênfase ao rnerclulo intt:mo 
corno locus privilegiado de valorização do capital. A desconsideração de 
tais elementos constitui,· no nosso entendimento, fator desestabilíiador da 
próprià segurança nacional. ·· 

Por tais motivos', votamos contrariamente a() relatório oferecido à 
PEC no 32, de 1995. 

Sala da Comissão, I 'i de junho de 1995 

;;~ e---.Í'," 
Senador LAURO CAMPOS (PT/DF) . ---....._ __ __ 

Membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -
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PARECER N° 394, DE 1995 

DA COMISSÃO DE CONS17TUIÇÜJ. 
JUSTIÇA E CIDADANIA sobre u 
Proposta .de Emenda à Coi!Slllllição n" 
33. de /995 (Proposta de Emenda à 
Co11Slituição n• 075-C, de /995, na Casa 
de origem). de iniciativa do Presrdeme 
da República. que "altera o artigo 178 
da <:onstituição Federa/ e dispõe sobre a 
adoção de Medidas Provisórias". 

Relator: Senador·JEFFERSON PERES 

1- RELATÓRIO 

. A Cáxmrra dos Deputados enviou à apreciação do Senado Federal, 
. . . . - -

após tramitação e aprovação naquela Casa Legislativa, a Proposta de Emenda à 
Constituição h0 33. de 1995 (Proposta de Emenda à Constituição no 07-C. de 
1995, na Casa de origem), originalmente de iniciativa do. Presidente da 
República. que "altera o artigo 178 da Constituição Federal e dispõe sobre a 
adoção de Medidas Provisórias", ora re1atada na Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania. 

A proposta ora analisada, composta de dois artigos, pretende: 

- alterar o art. 178 da Constituição Federal. dando redaçào destinada 
a remeter à legislação ordinária a ordenação· dos transportes aéreo. aquático e 
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terrestre, devendo. quanto à ordenação do transporte internacional, observar os 
acordos tinnados pela União, atendido o principio de reciprocidade e. quanto à 
ordenação do transporte aquático. o estabelecimento das condições em que o 
transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos 
por embarcações estrangeiras: 

-incluir artigo na Constituição Federal, vedando a adoção de 
Medida Provisória na regulamentação de seus artigos, cuja redação tenha sido 
alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995. 

A Proposta de Emenda à Constituição em pauta foi encaminhada por 
Sua Excelência o Senhor Presidente da República ao Congresso Nacional, por 
intermédio da Mensagem no 195, de 16 de fevereiro próximo passado. 

Na respectiva ExposiÇão 1e Motivos, assinada pelos Senhores 
Ministros de Estado da Justiça, da Fazénda, do Planejamento e Orçamento, da 
Previdência e Assistência Social, da Administração Federal e Reforma do Estado 
e dos Transportes. está registrado que: 

"A proposta consubstancia eiforço no semido de· escoimar da Carta 
Magrta matérias citja regulação re.Ytaria melhor disposta em norma 
ilifracmt\'tilucional. A corutitucionali:ação de temas como a utilização 
de barcos, de pesca. o transporte de grané.ts. a predominância de 
armadores nactonais, navios de bandeira e regtstro braSileiros no 
comércio intemacional ou mesmo a definição de embarcações 
nacionais. manifesta-se. à evidência. imprópria. " E adenda-se 
"Conferir-se a· disciplina--da matéria - inclusive da navegação de 
cabotagem e a imerior - à legislação ordinária afigttra-se 
indispensável medida corretiva. " 

Recebida na Câmara dos Deputados, conforme dispõe o art. 64. 
caput. da Constituição Federal. a matéria foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação para análise de admissibilidade, nos termos 
do art. 102, caput, do Regimento Interno daquela Casa. O Relator designado para 
apreciar o assunto, ilustre Deputado Almino Afonso, apresentou parecer 
favorável à admissibilidade que foi aprovado pela Comissão, tendo a matéria. · 
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seguido à Comissão Especial constituída para o exame do seu mérito, conforme 
dispõe o art. 202, § 2°, do citado Regimento. 

Instalada a Comissão Especial, com o fim de debater a matéria, 
foram realizadas audiências públicas de que participaram representantes de 
diversos setores interessados da sociedade civil e de organizações estatais, com 
posicionamentos diversos sobre o tema. 

Ao tina! dos trabalhos. concluiu o relator de mérito, designado o 
ilustre Deputado José Carlos Aleluia. pela aprovação da proposição em pauta. na 

. forma de substitutivo, com a 33-provação total e parcial de emendas apresentadas 
naquela Casa 'Legislativa. 

· O parecer final apresentado pelo nobre Relator foi acolhido na 
Comissão Especial e enviado ao Plenário da Câmara dos Deputados onde, no dia 
I 7 de maio último. foi aprovado em pririiéiro turno e, no dia 3 I subseqüente, em 
segundo turno, vindo agora ao Senado Federal para discussão e votação. 

Consoante o rito especial previsto para as Propostas de Emenda à 
Constituição;- no art. 356 do Regimento Interno do Senado Federal, foi a 
proposição ora relatada encaminhada a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal, a qual cabe emitir parecer sobre a matéria, num 
prazo de trinta dias. a se encerrirr. no próximo dia 30 de junho. tendo o ilustre 
Presidente da Comi-ssão. nobre Senador Íris E,ezende. nomeado o signatário como 
relator: 

À Proposta de Emenda à Constituição no 33, de 1995, foram 
apresentadas duas emendas, de no O 1 e 02, de autoria do eminente Senador Lúcio 
Alcântara e do eminente Senador Lauro Campos. com apoiamento integral da 
bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal. 

É O RELATÓRIO. 

II-PARECER. 

Primeiramente. deve-se observar que a proposição em pauta cumpre 
os requisitos de admissibilidade previstos no art. 60 da Constituição Federal. 



Junho de !995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Com efeito. a Proposta de Einenda Constitucional no 33, de I 995, foi 
apresentada pelo Senhor Presidente da República. conforme previsto no inciso H 
do artigo supracitado: não incide nas vedações circunstanciais inscritas no seu 
§ 1°, uma vez que não estamos sob a vigência de intervenção· federaL estado de 
defesa ou estado de sítio, e nem nas limitações materiais que constam do seu§ 4°. 
já que não tende a abolir a torma tederativa de Estado: o voto direto, secreto, 
universal e periódico: a separação 9e poderes: ou os direitos e !:,'"ll!'antias 
individuais. · 

Por outro· lado, a proposta de que se cuida busca alterar dispositivo 
que consta do Capítulo I- "Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica", do 
Título VII- "Da Ordem Econômica e Financeira" da Constituição Federal e que 
compõem a assim chamada Constituição Econômica, ou seja, a paite da Lei 
Maior que trata dos temas econômicos e que, na Carta de 1988, pela primeira vez 
em nossa história constitucional, foi posta em um título específico que se divide 
em quatro capítulos: o Capítulo I, acima referido, o Capítulo II, que dispõe sobre 
a política urbana, o Capítulo III, que trata da política agrícola e fundiária e da 
reforma agrária e o Capítulo IV, que firma as bases do Sistema Financeiro 
nacional. ..-

Com relação à juridicidade da matéria, vejamos" inicialmente, para 
efeito de entendimento e análise, seqüencialmente, o texto atual do -arr .. 178, a 
proposta enviada pelo Governo e o Substitutivo apr~vado. na Câmara dos 
Deputados: 

I- Texto atual da Constituição: 

"Art. i 78.A lei disporá sobre: 
I~ a ordenação dos transportes aéreo, marítimo e te"estre; 
II- a predominância dos armadores nacionais e navios de 

bandeira e registro brasileiros e do pais exportador ou importador; 
III- o transporte de granéis; 
IV- a utifi=ação de embarcaçlies de pesca e outras. 
§ i" A ordenação do Iranspone imemacwnal cumprirá os · 

acordos firmados pela (ln ião. atendido o principiO de reciprocrdade. 
,, .. ; 2" Serão hra,·i/eiros os armadores. os proprrettinos. os 

comandantes e doi.\' terços. pelo meno.\". do.\' tripulante.\· de emharcaçôes 
11acionais. 

§ 3f' A navexação de cabotagem e a uuerior são pnvativas de 
em.han:açfles lta,·iollais. .\uivo caso de 11ecessidade pública, .\Y!J:rU!ldo 
di.\puser a lei. " 
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II - Proposta original do Executivo 

"Arr. 1" f.: confenda nova n!dação ao arr. l 7 fl da ( 'onsmuiçào: 
"Arr. l.7 8.A ler disporá sohre a ordenação dos rransporres 

w!reo. aqutitico e terrestre. devendo a ordenação do transporte 
internacunuz/ oh.\·en·ar os acordo.\· .firmados pela { Jnião. atendido o 
prmcipw da recrprocrdade. 

Parágrafo único. A lei drscrplmará a naregaçcio de cabotagem. 
e de interror." 

Art. 2" Enquamo não se editar a lei de que cuida o parágrafo único do 
arr. 178. a navegação de cabotagem e a interwr permanecerão 
privativas de-_ embarcações nacionais. salvo casà de _necessidade 
publica. 

Art. 3" Esta Emenda Constitucional entra em •-igor na data de sua 
publicação. " 

Assim, pela proposta do Governo, são efetuadas as seguintes 
alterações ao texto vigente: ..-

a) suprime-se o dispositivo que trata da predominância dos 
aiD!adores nacionais e navios de bandeira e registras brasileiros e do país 
exportador ou importador; 

b) retira-se a previsão de que a lei disponha sobre o transporte de 
granéis e sobre a utilização de embarcações de pesca e outras: 

c) suprime-se o dispositivo que estabelece a- obrigatoriedade da 
nacionalidade brasileira para .os aiD!adores, os proprietários, os comandantes e 
dois terços, pelo menos, dos tripulantes de embarcações nacionais: 

d) suprime-se o dispositivo que fixa a privatividade de embarcações 
nacionaís na navegação de cabotagem ·e na interior, salvo caso de necessidade 
pública, segundo dispuser a lei: 

e) por outro lado, se estabelece que, enquanto não regulamentada 
por_ lei, a navegação de cabotagem e a interior pei-manecerão privativas de 
embarcações nacionais. salvo caso de necessidade pública. 

A alteração especificada no item !:1. quer significar apenas que. da 
Constituição Federal. não constará maís tal previsão de regulamentação, não 
tendo qualquer si!:,'Ilificado maior. pois. logicamente, a lei se!:,'l!irá podendo dispor 
sobre o transporte de granéis e sobre a utilização de embarcações, inclusive as da 
pesca, mesmo porque. a previsão genérica do caput do art. 178 já engloba tais 
matérias. 
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De outra parte, as alterações arroladas nos itens ª' ~ e 4 parece-nos 
indicar que se pretende, além de desconstitucionalizar as matérias neles tratadas, 
pôr fim às restrições de caráter protecionista ali anotadas. 

Por fim, a adição que consta do item l< implica- em dispositivo 
trans1tono que busca assegurar que, até a devida regulamentação legal, a 
navegação de cabotagem e a interior pennanecerão privativas de embarcações 
nacionais. salvo caso de necessidade pública. 

III -Substitutivo aprovado na Câmara 

"Art. 178 . ..f. lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, 
aquáTico e terresTre. devendo. quanto à ordenação do transporte 
intemacional. observar os acordos firmados pela União. atendido o 
principio da reciprocidade. 

Parágrafo único. Na ordenação do tramporTe aquático. a lei 
estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na 
cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações 
estrangeiras. 

Art. 2" É vedada a adoção de Medida Provisória na regulamenTação 
dos artigos da ConsTituição cuja redação tenha sido alterada por meio 
de emenda promulgada a partir de 1995." 

As modificações efetivadas pelo substitutivo aprovado na Câmara 
dos Deputados com relação à proposta original do Governo são ·as seguintes: 

. a) pequena mudança meramente de redação no caput do art. 178 que 
em nadç altera· o se; mérito:- · _ 

b) enquanto o paràgrafo (mico da redação pretendida para o art. 178 
pelo Governo dispõe que a lei disciplinará a navegação de cabotagem e a de 
interior, o dispositivo equivalente do Substitutivo da Câmara dispõe que, na 
ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o 
transporte de mercadorias na cabotagem e a navegaçã6 interior poderão ser feitos 
por embarcações estrangeiras; portanto, há aqui uma indicação no sentido de que 
a lei deverá finnar condições na presença das quais as espécies de transporte e de 
navegação retro-referidas poderão ser praticados por embarcações estrangeiras: 

c) o Substitutivo da Câmara inclui artüw (art. 2°) vedando a adoção 
de medida provisória na regulamentação dos artigos da Constituição cuja redação 
tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995; 

d) de outra parte , o substitutivo suprime o disposto no art. 2° da 
proposta original que 'contém dispositivo transitório que visa a garantir qu~. até a 
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devida regulamentação legal, a navegação de cabotagem e a interior 
permanecerão privativas de embarcações nacionais, salvo caso de necessidade 
pública: 

e) por fim, o substitutivo suprime o art. 3° da proposta do governo 
que dispõe que a emenda constitucional de que se cuida entrará em vigor na data 
de sua publicação (cláusula de vigência). 

Quanto a essas alterações a minha opinião é a seh'llinte: 
-a registrada no item ·ª, conforme já dito acima, é meramente 

redacional, sem qualquer implicação quanto a qualquer questão substancial ou 
mesmo formal: 

- no que diz respeito ao item Q, na medida em que se diz - no 
substitutivo - que serão estabelecidas em lei as condições em que o transporte de 
mercadorias· na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por 
embarcações estrangeiras, se depreende que, no caso do transporte de 
passageiros na cabotagem, não haverá essas _condições, sendo essa modalidade 
de transporte de cabotagem liVre ás eml:iarcações ·estrangeiras, de acordo 
inclusive com a intenção das emendas ·acolhidas pelo relator da proposição na 
Câmara dos Deputados e também como o seu próprio parecer: 

- quanto ao item f, a vedação que se pretende obter nos parece digna 
de apoio pois objetiva resguardar a competência do Congresso Nacional para 
regulamentar as matérias que constam da reforma constitucional em andamento, 
bem como as de outras mudanças constitucionais que venham· a ocorrer a partir 
de agora, providência que, se questionável sob a ótica sitêmica do corpo 
consti~cional,' se impõe peta realidade dos abusos existentes no uso das medidas 
provisórias; 

- por outro lado, no que diz respeito ao item 4, a supressão do 
dispositivo da proposta do Governo que garante às embarcações nacionais a 
privatividade de toda a · navegação de cabotagem e a de interior, até a 
regulamentação legal pertinente, está relacionada co~ o item Q, que pretende 
abrir imediatamente a embarcações estrangeiras de navegação de cabotagem 
referente a transporte de passageiros; 

- finalmente, a revogação da clátrsula de vigência de que trata o item 
S< está revestida de toda a razão, pois a melhor técnica legislativa recomenda que 
emenda constitucional só deve conter tal cláusula se o começo de sua vigência 
não coincidir com o da sua publicação. o que não é o caso presente. 

Dessa forma. relativamente à juridicidade da proposição em apreço. 
na forma do substitutivo adotado pela Câmara dos Deputados. não há reparos a 
fazer. 
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De pronto. devo deixar claro que, em minha opinião. não procede a 
preocupação de muitos Senadores, compartilhada por alguns setores da sociedade 
brasileira. de que a aprovação da presente proposta de emenda à Constituição 
desguarnecerá o País de instrumentos jurídico-constitucionais que garantam a 
defesa dos interesses nacionais contra o eventual abuso do direito de empreender 
por parte de interesses estrangeiros. 

Remanescem vigentes sobre a matéria. os art. I i2 e 174. capw. da 
Lei Maior. verbis: 

"Art. I 72. A lei disciplinará. com hase no imeresse nacronal. os 
investimentos de capital estrangerro. incemivará os reirwestimentos e 
regulará a remessa de lucros. " 

"Art. I 7-1. Como agente normauvo e regulador da auvidade económica. 
o Estado exercerá. na forma da lei. t.JS .fímções de fiscali::açào. 
mcemrvo e planejamemo. sendo este determinante para o setor público 
e indicativo para o setor prrvado. " 

Portanto. a Constituição Federal permanece dotada de instrumentos 
jurídico-legais que permitem resguardàr o exercício normativo e regulador da 
atíyidade econômica, em defesa dos interesses nacionais, papel que o Estado 
brasileiro deve fundamentalmente deselllpenhar. 

· No qu~ se refere à questão econômica, em- gerai, e, especificamente, 
à desconstítudonalização da. ordenação dos transportes, parece-nos que ela deve 
ser recebida da, melhor fonna, dentro. de um contexto de modernidade e inserção 
no cemlrio mWldial. 

Sobre a questão, considero extremamente adequados e pertinentes, 
de principio, os argumentos apresentados pelo eminente Deputado José C~los 
Aleluia, em seu Parecer na Câmara dos Deputados. 

Argumenta Sua Excelência que: 

1;· assem e que a amal l 'arta A.fagna acolheu maténas que 
tecnu:antente estarram 111eihor aÜJ]ada..,· 110 campo da leKislaCr·ào 
iJifracmrstiwcimral. 

Recomenda a hoa téc:nrca que sú as matérias essencrai.'i c.i 
definição dos limites do Estado e à garanua dos direuos indrviduars 
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sejam elevados ao uivei de normas c:onsutucionais. Por esse 
mecanismo. os elementos mÍnimos necessários à definiçào dos ilnlizes 
do E1·1ado e à cidadama ficam protegrdos. ar é pelo quorum qualrficado 
exigido para a.\' emenlfas à ( "on.\·tuurção. " 

E continua o ilustre relator: 

"Para JitRir ú práur;a reiteradq do casuismo e da m.wahrlidade 
legrsfaum. o consll/U(J/11! de 19/iX descohrm a possrhrfidade de grafi:rr 

na C 'arta Maior nu.ut!ria.\· que normalmente ai niio cabem. Aofa=e-lo- i! 
aqw se uu .. :lw Jlleqwvocamente a,,· parrzculartdades re/all\'!l.\' á 
navega~r·do - cria. ·de ~erro. prohlema maror do qw!, aquele que JUIJ:ara 
superar a petr~ficaçãp de uma norma. d{ficulrando O.'·i lyustes 'fUI! a 
nawre=a da maréna exrge. ·· · 

·Trata-se, assim, de ordenação juridica cujo efeito, longe de 
efetiváinente resguardante dos interesses nacionais, antagoniza a captação de 
investimentos externos de risco, extremamente necessários ao desenvolvimento 
nacional e que, ao contrário do que defendem alguns, não vem ferir a soberania 
nacionaL c sim, contribuir para cri2;ção de empregos, geração de receita 
tributária. crescimento econõmico e soCial, acréscimo · de qualidade e 
produtividade, avanço tecnológico e satisfação do ·consumidor, entre outros 
aspectos que podem ser aqui referidos, 

Na avaliação da presente Proposta de Emenda à Constituição, a 
internacionalização da economia não pode ser desconsiderada e a competição 
tem papel · preponqerante na oferta dos mais modernos produtos e serviços 
existentes na cómunidade mundial, bem corno atraindq empresas que transfiram a 
melhor e mais avançada tecnolo~:,ria para o nosso país. , 

Adicionalmente, nossa inserção regional nos acordos do 
ivfERCOSUL vai, também, exigir significativa . agilidade jurídica para 
atendimento aos tratados do Cone Sul, que será inegávelmente beneficiada pela 
desconstitucionalização da matéria. 

Assim, resguardados os interesses nacionms, inclusive . aqueles 
inerentes à segurança, e Importante a conVIvencia com as novas técnicas de 
transportes, já utilizadas a nível internacional, para garantir sua absorção por 
nossos setores correspondentes, bem como por seus ·reflexos na diminuição de 
custos de frete. fator preponderante na economia de um pais continentaL corno é 
o Brasil. 
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A emenda apresentada pelo nobre Senador Lúcio Alcântara pretende 
incluir paragrafo no attigo I 78, conforme redação do substitutivo aprovado pela 
Câmara dos Deputados, permitindo o "tratamento jurídico diverso do previsto 
nesta Constituição em matérias tributárias, fiscais e trabalhistas, visando à 
competitividade e ao estímulo à navegação marítima, a de cabotagem e de longo 
curso, e a navegação fluvial internacional". 

Tal disciplina, no que se refere aos aspectos tributários e fiscais, se 
configura. ainda que meritória em sua essência, como pertinente à le!,,>islação 
infrac()nstil:ucionaL e, quanto aos aspectos trabalhistas, como merecedora de 
profimda avaliação de seu al<;ance e de seus limites, antes de· qualquer decisão 

. sobre a mesma, que também deveria ser remetida à le!,>islação ordinária . 

. Coerente com o espirita global da proposição, no sentido da 
desconsritucionalização da matéria, sou de parecer pela rejeição_ da emenda 
apresentada. 

A emenda oferecida pelo nobre Senador Lauro Campos, de caráter 
. substitutivo ao texto ora relatado, P.!'!tende alçar a legislação necessária à 

ordenação dos transportes ao nível de lei complementar, bem como, além de 
disposições já contempladas no texto, conceder proteção e beneficias especiais 
temporários para as embarcações nacionais. Igualmente, a emenda apresentada 
visa abranger. na vedação ·de adoção de medida provisória para· sua: 
regulamentação, toda a legislação infraconstitucional, .e não apenas aquelas 
matérias decorrentes de emendas· constitu.ciop.ais a serem promulgadas a partir de 
1995 .. 

Pelas razões já expostas no presente parecer: relativas aó processo 
de desconstitucionalização.ora em curso no Congresso Nacional, considero ser a 
matéria da referida emenda perfeitamente enquadrável no conjunto de normas 
infraconstitucionais, sendo asquestões referenciais substantivas, nela presentes já 
perfeitamente cónfell1pladas no substitutivo aprovado ria Câmara dos Deputados. 

Assim, sou pela rejeição da emenda apresentada. 

Finalmente, cabe avaliar a emenda aprovada na Câmara dos 
Deputados, que veio a se constituir no art. 2" da Redação Final encaminhada por 
aquela Casa Le1,>islativa, que veda a adoção de Medida Provisória na 
regulamentação dos artigos na Constituição cuja redação tenha sido alterada por 
meio de emenda promulgada a partir de 1995. 
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Quantq ao mérito,· à referida· matéria parece"me digna de todo o -
apoio. uma vez que garante ao Congresso Nacional a prerrogativa de 
regulamentar as matérias que constam da reforma em andamento, bem como as 

'de outras mudanças constitucionais que venham a ocorrer. 

Caracteriza-se. outrossim, o proibitivo do artigo 2°, em norma geral 
de vigência ilimitada no tempo e que se aplica a todo o corpo constitucionaL 
sendo mais adequado que o referido artigo conste do Título IX da Constituição, 
onde estão postas as Disposições Constitucionais Gerais. 

Permito-me. então. apresentar uma emenda de redação em relação 
· ao texto do aitigo 2". como segue~ 

EMENDA N° 1-CCJ 

"Art. 2" Fica ·incluído o seguinte art. 2-16 no Título IX - "Das 
Disposições Constitucio!~ais Gerais": 

"Art. 2-16. É vedada a adoção de medida provrsórra na regulamemação 
de arugo da CoiiStituição cu;a redação tenha sido alterada por meiO de 
emenda promulgada a partir de 1995. "" 

Tal emenda, por não se constituir, sob· qualquer aspecto, em 
alteração de mérito, não demmJ.Ciaria, em minha opinião. ·a necessidade de 
encaminhamento da matéria à Casa iniciadora. 

Ao término,' não poderia deixar de consignar minhas homenagens ao 
nobre Deputado José Carlos Aleluia, pelo brilhantismo dos trabalhos de Relataria 
da presente Proposta de Emenda à Constituição, na Câmara dos Deputados, o 
que inegavelmente, alicerçou e simplificou. de muito. o estudo e o parecer sobre a 
matéria. 

III- VOTO 

Pelo exposto, sou a favor da aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 33, de 1995, ora relatada, com a emenda de redação apresentada 
e pela rejeição das Emendas no OI é 02. 
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· I- RELATÓRIO 

, ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Sobre as. 
Emeildas n" 03 a 07, apresentadas ú 
Propos1a de Emenda à Consrimição n" 
33, de 1995 (Proposla de Emenda à 
Consrimição n" 075-C. de 1995. na C<L~a 
de orrgem). de imciativa do Presidente 
da República. <pie "altera o artigo 17!/ 
da Constituição Federal e dispõe sobre a 
adoção de Medidas Provisórias". 

A Câmara dos Deputados enviou à apreciação do 
Senado Federal. após tramitação e aprovação naquela Casa Legislativa, a 
Proposta de Emenda à Constituição no 33. de I 995 (Proposta de Emenda à 
C onstituíção no 07 -C de I 995. na Casa de origem). originalmente de iniciativa do 
Presidente da República, que "altera q artigo I 78 da Constituição Federal e 
dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias". ora relatada na Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania. 

Tendo sido lido o Parecer do Relator, em reunião 
extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cic:\adania, em 08 de junho 
de I 995, haviam sido oferecidas, até a leitura, duas emendas à citada Proposta 
de Emenda à ·constituição i1" 33, de 1995, de no 01 e 02. ?e autoria do eminente 
Senador Lúcio Alcântara e do eminente Senador Lauro Campos, com apoiamento 
intebrral da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal, já relatadas 
no referido Parecer . 

À Proposta de Emenda à Constituição no 33, de 
1995, foram apresentadas, após a leitura do Parecer, outras cinco emendas. de n° 
03 a 07, de autoria da eminente Senadora Júnia Marise (Emendas no 03 e 04), 

com apoiamento integral da bancada do Partido Démocrático Trabalhista no 
Senado Federal, e do eminente Senador Josaphat Marinho (Emendas n° 05 a 07). 

É O RELATÓRIO. 

493 



494 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

II-PARECER 

A Emenda no 03, apresentada pela nobre 
Senadora Júni.a Marise, pretende acrescentar a expressão "garantida preferência 
às embarcações nacionais" no parágrafo único do artigo 178, conforme redação 
do substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados. 

Tal disciplina se configura, ainda que bem 
intencionada em sua essência, como inaplicável na prátit:a, vez que a preferência 
estará sempre vinculada ao arbítrio do usuário contratante, . sem qualquer 
possibilidade de interferência por terceiros, nem determinação legislativa. A 

· legislação infraconstitucionaf aplicável à matéria deverá, isto sim, estabelecer 
condições rigorosas para a participaÇão estrangeira. coibindo o eventual 
"dumping" e outras práticas desleais. 

Pelo exposto, sou de parecer pela rejeição da 
Emenda no 03, ora apresentada. 

A Emenda n° 04, também apresentada pela nobre 
Senadora Júnia Marise, e a Emenda no 06, apresentada pelo nobre Senador 
Josaphat Marinho, de caráter substitutivo ao texto ora relatado, pretendem alçar a 
legislação necessária à ordenação dos transportes, bem como a legislação relativa 
às condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação 
interior poderão ser feitas por · embarcações estrangéitas, ao nível de lei 
complemerítar, 

Pelas razões expostas no Parecer já oferecido. 
relativas ao processo de desconstitucionalização ora em curso no Congresso 
NacionaL considero ser a matéria das referidas emendas perfeitamente 
enquadrável no conjunto de normas infraconstitucionais ordinárias, sendo as 
questões referenciais substantivas, nelas prese~tes, já perfeitamente contempladas 
no substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados. 

Adicionalmente, cabe considerar que a legislação 
ordinária também se reveste de suficiente rigor legislativo, pela avaliação 
profunda e conseqüente das duas Casas do Congresso Nacional, e ainda sujeita a 
veto presidencial, para que não se considere a norma dessa espécie como 
desprovida de representatividade e qualidade. 
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Assim, sou pela rejeição das Em~nâas n° 04 e 06, 
ora apresentadas. 

A Emenda no 05, apresentada pejo nobre Senador 
Josaphat Marinho, de caráter substitutivo e aditivo ao texto .. ora relatado. 
pretende alterar o parágrafo único do substitutivo apresentado pela Câmara dos 
Deputados, substituindo o termo "aquático" por "marítimo" e renumerando-o 
como § I 0 , vez que pretende aditar um § 2°, destinado a destinar às embarcações 
nacionais, com exclusividade, o transporte fluvial e lacustre. 

Consoante o espírito geral da propos1çao, 
conforme já explicitado em meu Parecer, serão estabelecidas em lei as condições 
em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão 
ser feitos por embarcações estrangeiras, o que considero mais adequado do que 
engessar. no texto constit].Icional. a citada exclusividade, cuja avaliação apresenta 
caráter conjuntural. demandando maior agilidade para sua atualização legislativa . 

.. -
Assim. sou pela rejeição da Emenda no 05, ora 

apresentada. 

Finalmente, a Emenda no 07., também apresentada 
pelo nobre Senador Josaphat Marinho, de caráter modificativo ao texto ora 
reiatadÇ>, preténde transforinar em disposição transitória o art. 2o da Redação 
FÍilal encaminhada por aquela Casa Legislativa, que veda a aqoção de medida 
provisória na regulamentação dos artigos na Constituição cuja redação reiiha sido 
alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1995. 

Em minha opinião, e conforme já relatado em meu · 
parecer, o proibitivo do artigo 2° constitui-se em norma geral de vigência 
ilimitada no tempo e aplicável a todo o corpo constitucional, sendo ~pais 
adequado que o referido artigo conste do Título IX da Constituição, onde estão 
postas as Disposições Constitucionais Gerais, conforme· em~nda de relator 
apresentada no referido parecer, e não como dispositivo transitório, pelo que sou · 
pela rejeição da Emenda n° 07, ora ~presentada. 
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III- VOTO 

P~o exposto. sou pela rejeição das Emendas n• 03 a 07. 

Sala dÍJS Comissões, em 14 de junho de 1 995. 

ASSINARAM O PARECER DA PEC 33/95 OS SEGUINTES SENHORES SENADORES: 

!RIS REZENDE - Presidente 
JEFFERSON PERES - Relator 
JADER BARBALHO 
GUILHERME PALMEIRA 
HUGO NAPOLEJ!:O 
JOSE FOGAÇA 
ROBERTO FREIRE 
FRANCELINa PE!iEI~Or(/ , 
LUIZ ALBERTO rA. o-u (!.{JU)<.. 

ADEMIR ANDRADE 7 v.AM<.>d... 
JOSE IGNJI'CIO 
ROMEU TUMA 
LOCIO AL~TARA 
ED ISDN LOB)(O 
JOSt BIANCO 
ESPERIOI)(O AMIN 
NEY SUASSUMA 
EL C I O JI'L VARES · 
BENED ITA DA SILVA J """"' &.~_~ &,.. VJo. 
RAMEZ TEBET · 
RONALDO CUNHA LIMA 

Junho de 1995 

ASSINARAM NOS TERMOS DO ART. 356, § Ünico,do REGIMENTO INTERNO. 

GILBERTO MIRANDA 
GERALDO MELO 
MAURO MIRANDA 
BELLO:PARGA 
JONAS PINHEIRO 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

FOLHA DE VOTACÃO / ~ 
PROPOSIÇÃO:fl'-C N" c/:5 3 de 1995"" 

PMDB 
TITULARES SIM NÃO ABS SUPLENTES SIM NÃO ABS 
!RIS REZENOE JADER BARBALHO X 
RONALDO CUNHA LIMA X PEDRO SIMON 

ROBERTO REQUJAO GIL VAN BORGES 

JOSE FOGAÇA X CARLOS BEZERRA 

RAMEZTEBET X GILBERTO MIRANDA 

- NEY SUASSUNA .)( CASILOO MALOANER 
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GUILHERME PALMEIRA X CARLOS PATROCINIO 

EOISON LOBAO x· ANTONIO C. MAGALHAES 

JOSEBIANCO X HUGQ NAPOLEAO 

ELCIO ALVARES >< JOSE AGRIPINO 

FRANCEUNO PEREIRA X FREITAS NETO 

JOSAPHA T MARINHO ROMEROJUCA 

PSDB 
JOSE IGNACIO FERREIRA .>< SERGIO MACHADO 

LUCIO ALCANTARA X BENIVERAS 

JEFFERSON PERES _)( ARTUR OA TAVOLA 

PPR 
ESPERIOJAO AMIN I '< I I I EPIT ACJO CAFETEIRA I I I 

PT 
LAURO CAMPOS I I _1_ j_ BENEDITA DA SILVA . I I I 

... . . . PP 
SERNAROQ CABRAL · I I I I t\NTONJO c. VALADARES I I I 
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LUIZ ALBERTO OUVEIAA I :-<t I I ___I ARLINDO PORTO I I I 
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AOEMIR ANDRADE I I )( I f EDUARDO SUPUCY I I I 
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ROMEUTUMA I X I I I I I I 
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ROBERTO FREIRE I X I I I I .. I I 

~~/e-~RESIDENTE 
SALA DA COMISSÃO, EM /-f DE 199S- , - ' -- ·~ ~ -



498 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

DECLARAÇÃO DE VOTO DA SENADORA BENEDITA DA SILVA AO 
RELATÓRIO DO SENADOR JEFFERSON PERES NA PEC N° 33.195 

O Partido dos Trabalhadores, não obstante a posição assumida por 
sua Bancada n9 Senado Federai de procurar contribuir para o 
aperfeiçoamento da proposição em apreço, vota, pelos motivos a seguir 
aduzidos, contrariamente ao relatório oferecido pelo eminente Senador 
Jefferson Peres. 

Porém, antes de eiencarrnos as razões que nos levam a divergir do 
insigne Representante do Estado do ~onas, manifestamos nossa 
concordância com sua assertiva de ser despicienda a previsão de que a lei 
disponha sobre o transporte de granéis e sobre a utilização de embarcação 
de pesca e outras, porque "a previsão genérica do caput do art. 178 já 
engloba tais matérias". Esta mesma orientação, aliás, está implícita em nossa 
emenda substitutiva que, infelizmente, não foi acolhida pelo nobre Relator. 

As alegações formuladas pelá.Relatoria, para que nossa contnbuição 
não fosse acatada, impelem-nos à discordância da peça que ora se converte 
em parecer desta Comissão. 

O fundamento para a rejeição do substitutivo do PT foi o de exaltação 
do "processo de desconstitucionalização ora em ·curso no Congresso 
Nacional", cerne de toda a linha de argumentação desenvolvida ao longo do 
relatório. . . . . . .. -- . . · 

Cumpre observar, em primeiro lugar, ser esta urna premissa 
equivocada. O exame, por exemplo, da proposta de emenda à Constituição, 
de autoria do Presidente da República, que trata da reforma da previdência 
milita em desfavor da tese sustentada pelo ínclito. Senador Jefferson Peres. 
Ali se verifica, a título de ilustração, que, ao invés de suprimir a referência 
ao beneficio "~ário~farnília" (art. 7°, XII, CF), o Autor preferiu modificar o 
dispositivo éÓnstitucional, de forma a Iirnitar-llie a concessão aos que 
denomina "trabalhadores de baixa renda". Ou seja, quando se trata de 
compressão de direitos sociais, as forças governistas não evocam a tese da 
desconstitucionalização; ao contrário, tratam de constitucionalizar urna 
interdição, para impedir que a legislação infraconstitucional regule este 
objeto de forma equivalente ao que já tenha sido consagrado por urna norma 
da Lei Maior, eventualmente suprimida. Essa mesma PEC, ora sob exame na 
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Câmara dos Deputados, chega ao supra sumo de inobseiVância da boa 
técnica legislativa, ao propor, manifestamente, a elevação de uma medida 
provisória ao plano constitucional! 

Destarte, vão se praticando perigosos vezos que, a par de causar 
arrepios aos que lidam com a doutrina constitucionalista, alicerçam as bases 
do trabalho legiferante assistêmico, irresponsável - e o que é pior -
contrário aos interesses da nacionalidade. 

Por outro lado, a natureza desta atividade empresarial faz com que as 
cautelas dos artigos 172 e 174, tão acalentadas pelo nobre Relator, sejam 
insuficientes para guarnecer os interesses brasileiros. A máxima de que 
"marinheiro tem um amor em cada porto" bem espelha a volubilidade do 
empreendimento naval e, por óbvio, a dificuldade em disciplinar as 
inversões .de capital externo no setor. Ademais, bem anteviu o Senhor 
Ministro da Marinha, em depoimento prestado recentemente à Comissão de 
Assuntos Econômicos, que para cá virão as sucatas dos armadores 
internacionais, ·considerada nossa posição marginal no fluxo do comércio 
por vias aquáticas. Resta indagar, se o Poder Público, contínua e 
progressivamente desmantelado em suas estruturas, terá capacidade para 
atuar como agente fiscalizador das operações realizadas por embarcações 
avariadas de todo tipo ou calado. 

Ousamos dissentir do·· eminente parlamentar que relata a IÍlatéria, 
quando apregoa a desconstitucionalização como fator de modernidade e 
inserção no cenário mundial. JOSÉ AFONSO SILVA, em comentário 
conclusivo sobre a temática do objeto, conteúdo e·. elementos das 
constituições, em incursãono campo do que SANÍI ROMANO chama de 
"direito constitucional geral" (Principios de Direito Constitucional Geral. 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 1977, p. 17), assevera: 

"as constituições contemporâneas apresentam-se recheadas de normas 
que incidem sobre matérias de natllrl=za as mais diversas, 
sistematizadas num todo unitário e organizadas coerentemente pela 
ação do poder constituinte que as teve como fundamentais para a 
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coletividade estatal" (Curso de Direito Constitucional Positivo, 7" 
edição. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 43). 

A inclusão, ou não, de determinado elemento no texto constitucional 
prende-se, pois, hodiernamente, à importância atribuída pelo poder 
constituinte à questão, a ponto de provocar a atenção e ação do Estado na 
observância do tema suscitado. Esta orientação política vem repercutindo na 

doutrina, no sentido de se questionar a distinção conceituai tradicional entre 
as normas constitucionais materiais e as normas constitucionais formais. 

Hoje, o Congresso Nacional caminha, celeremente, no dizer do 
Senador Jefferson Peres, para "desconstitucionalizar", entre outros objetos, 
a navegação interna e de cabotagem -- matéria inserta nas constituições 
brasileiras, desde nosso primeiro Estatuto Político Republicano, de 1891, 
que veio a ser, a propósito, o mais sintético e hberal de nossos textos ..... -
constitucionais. 

Novamente, a desmentir que aqui esteja sendo aplicado, 
sensatamente, o princípio. da desconstitucionalização, o te;xto oriundo da 
Câmara dos Deputados conseguiu piorar a proposição .orginária, 
constitucionalizando o entregmsmo, o abocanhamento desse mercado pelos 
estrangeiros .. Com efeito: a redação atribuída ao art. 178 da Carta Magna, 
pelo· Poder Executivo; remetia à lei ordinária a regulação da navegação de 
cabotagem e de interior. O texto aprovado pela Câmara Baixa introjeta, 
desde logo, na própria Constituição a faculdade de embarcações estrangeiras 
operarem navegação de cabotagem e de interior. 

A Maioria Governista, açodadamente, busca a inserção do Brasil no 
cenário mundial, de forma subordinada. Não atenta para o fato de que, como 
bem lembrava o saudoso Embaixador PAULO NOGUEIRA BATISTA, o 
"Terceiro Mundo que está dando certo é aquele que não seguiu as 
prescrições neoliberais. do FMI e do Banco Mundial" (O Consenso de 
Washington - A visão neoliberal dos problemas latino-americanos, in 
"Cadernos da Dívida Externa". n° 6. São Paulo, PEDEX, 1994, p. 4 I). Da 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

mesma forma, ignora, solenemente, o fato çle que as economias centrais, 
paradigmas de sua visão de modernidade, admitem a navegação de 
cabotagem e de interior tão somente aos sellll nacionais, como sói acontecer 
nos EUA, na Alemanha e no Japão. 

Salientamos, por derradeiro, termos feito estas criticas com a 
tranquilidade de quem, tendo sugerido, alternativamente, a regulação da 
matéria por lei compleme~tar, em consideração, sobretudo, a nossa História 
Constitucional, o fez com o escopo de buscar uma solução politicamente 
equilibrada .. E assim proceçiemos sob o ensinamento abalizado do ilustre 
constitucionalista português. JORGE MIRAl'qDA que, bem. compreendendo 
a amplitude do direito constitucional, ministra que este ramo do direito é 
preenchido "primeiro por normas formalmente tidas por constitucionais e 
assentes no documento ou texto chamado Constituição e, depois, por 
normas de outras categorias que àquelas dão imediato complemento e delas 
se tomam indissociáveis" (Manual de Díreno Consmucional - Tomo I. 2a 
edição. Coimbra, Coimbra Editora, 1982, p. 22). 

Pelo exposto, guardando o devido re~peito que merece o Senador 
Jefferson Peres, o Partido dos Trabalhadores vota contrariamente ao 
relatório de Sua Excelência, entendendo que a normatização constitucional 
que se prete~de s~ja dada: à matéria vai de encontro aos interesses nacionais. 

Sala da Comissão, ·1 <f de junho de 1995 

~ 
Senadora BENEDI1lA DA SILVA (PTIRJ) 

Membro da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania 
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O SR. PRESIDENTE (J~ Samoy) Os parecetes vão à 
publicação. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, peço a 
palavm, pela ordem. 

O SR-PRESIDENTE (JoséSamey)-Tem V. Ex' a palavm. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pela oroem. 

Sem revisão oo oraclor.)- Sr. Presidente. pediria a V. Ex• e aos 
Srs. Scmdores par.> que seja tetifiea& a publicaçio feita com=
peito à autorização ~ à Ptefeitura ~e São Paulo pars emitir, par 
meio de ofertas públicas, l..elras do Tesouro. Houve um em> de 
datilogralia: o00e constava 31/05/95, saiu publicado 01105/95. 
Peço, poitanto, que a data~· ro:tifu:a~. 

O SR. PRESIDEN1E (José Samey)-A Asoessala~Mesa iD
famacpe JXOCI'd<u à vmfic:açiio do<qUÍV<XO !!lCI!!jmado pa: V. Ex". 

Na realidade, o Diário do Congresso Nacional oo dia 
10106'95 publica a ~ de 01105/95, quauoo o oficio oo B8llco 
CeDbal. que consta oo processo.~ de 31105/95. 

Se Dio houver ol>jeçio oo Pleoário, a tetificação será feiti, 
JJ.OS termos oo art. 325 oo Regimento Jntemo. (Pausa) · 

. Aprovada a retifxcaoão. • · 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - EsgolaOO o tempo 

destiuado ao Expediente. 
Passa-se à 

Colocação 

3-7-95 

1"-8-95 

1"-9-95 

Vencimento 

I" -7-1998 

1"-8-1998 

1"-9-1998 

T'rtulo 

691094 

691096 

691096 

Data-Base 

3-7-95 

1"-8-95 

1"-9-95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas., nos ter
mos~ Resolução n• 565, de 20-9-79, oo Banco Centml; 

i) antorização legislativa: Ilecreto n• 27.630. de 26-1-89 
3. Como se sabe. as operações de crédito interno e externo 

de interesse dos Munidpioo e de suas entidades~ assim como do 
intetesse das demais esferas de govemo. estão disciplinadas :na 
Resolução n• 11, de 1994, oo Senado Fedeial. 

4. De acordo com o Parecer do Banco Cenoa1, a presente 
solicitação de autorização pars rolagem de divi~ mobiliária está 
denlrQ .dos IiPrit~ e condições estabeleciOOs nos artigos 3" e 4" ~ 
~ Resolução. A propósito, vale ressaltar que a rolagem sob 
exame alon~ o perl"d ~ dí~ mobiliária do Municipio de São 
Paulo. ampllan<lo pars 29.2% o pOn:entual de títulos vendveis em 
1998 e pars 14,62% os ven<:ÍVeis no aoo 2000. Assim. além de re
duzir o pcrccntual veDável neste exeiclcio de 1995. mantém inal
lem®sosde 1996,1997 e 1999. 

5. Por ootro lado como a emenda Constitucional n° 3. de 
ORDEM DO DIA 1993 estabeleceu em sen art. 5", que até fins de 1999 os Estados e 

Item 1: Munic!pios poderu> emitir títulos somente pars o giro do "princi
pal devidamente atualizado", o Banco· Central .OOtou o fatoc de 

OFÍCIO N"S/34, DE 1995 correçio pars cletermiDação oo priDcipal 00. titulas a setem rola-
(Emregime de urgência, nos tennos oo dos, conforme estabelecido, por esta Casa. no parigrafo 6" oo aru-

art. 336, b, do Regimento Intcmo) go 15, ~referida Resolução n• 11194. que estabe!eoe ln fine: "de
vende o Senado Fodetal denif1r o pereentual de refiUaiiCÍameilto 

Oficio n• S/34, de 1995, atiavés do qual o B8llco ..- adequa® às condições pi6prias de ca~ solicitanre". 
Central encaminha solicitação ~ Pre!eiturs Mlmi<:ipal 6. Por fim. cabe lembrar que a =trição imposta pelo Sena
de São Paolo pars que possa emitir Letns Fmanceiias, oo Federal pars o resgate de dívi<la mobiliária de Estados e Muni
cujos recw:sos serão destMacfos ao giro da Divida Mobi- clpios, contida no § 2° do artigo 27 daRes. n° 11194. não se aplica 
Iiária do Município, vencivel noZ' semestte de 1995. a este pleito, potqU.into não se trata de ''dívida mobiliária que não 

(Dcpendenoo de parecer ~ Comissão de Aswn· possa ser objeto de rolagem segun® as llOmlliS legais vigentes." 
tos Eomômicos) As Letms Financeiras do Tesooro do Municlpio de São Paulo a se

rem roladas enquadmm-se nas DOtDJBS vigentes. especialmente o 
rendímento idêntico aos das IFTs oo governo f~ e a forma de 
colocação, attav& ~ oferta públka, conforme determina a Res. n• 
565/79, do B8llco Central oo Bmsil. 

Nos tennos do art. 140, allnea a, ~o Regimento Jntemo, de
signo o nobre SenaOOr Gilberto Mirancla pars proferir parecer, em 
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. GILB~TO MIRANDA (Par.~. proferir parecer.) -
Sr. Presidellle, SI" e Srs. Senadores: . _ . 

I. O Sr. Presidente do Banco Cenoa1 oo Brasil encaminha a 
esta Casa, atravAs do Oficio 118" n° 34, de 1995, o podido de emis
sl!o de l..elras Fmanceirns oo Tesouro oo Município de São Patdo 
-I.FI'M"SP, cojos recmsos serão destinados ao giro de sua Dívida 
Mobiliária., vencível no ~ se:I:DCStre deste exetefcio. 

2. As condições e car.ICteósticas ~ preten<licla operação são 
as seguintes: · 

a) quantidade: a ser defini~ na ~ de resgate 00. títulos 
a serem substiblídos, mediante aplicação ~ Emenda Coostitucio
nal n• 03, e das coodiçlies estabeleciclas pelo SenaOO F~; 

b) modalidade: nominativa-transfeóve~ 
c) rendimento: igual ao das letras F"manceirns do Tesouro 

-LFr, criadas pelo De=lo-Lein"2376, de 25-11-87; 
d) prazo: 3 anos; 
e) valor nomioal RSI,OO; 
f) caraelerístlc:as dos titulos a serem substltuldos: 

1~ A ÍilStiUçáo processual. em nosso entendimento, satisfaz. 
as exigências contidas no art. IS da já citada Rcs. n° 11194. 

8. Em face oo exposto, somos pela aprovação oo pleito, nos 
temJ.os do seguinte: ,_ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 74. DE 1995 

Autoriza a Prefeitura do Muniápio de São 
Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de São Paulo -destinadas ao giro ~ Divi
~ Mnbiliária daquele Município, vencívd no z• se
mestre dé 1995~ 

O S....OO F~ resolve: 
Art. I" É a Ptefeitura oo Município de São Paulo autoriza~ 

a tealizar opetllção de credito intcmo, mediante a emissão de Le
tns Fmanceiru oo Tesouro oo Município de São Patdo -
LFTMISP, cujos recursos serão destinades ao giro ~ Dívi~ Mo
biliária do Municipio, venclvel no segunOO semestre de 1995. 

-- ·-Art. 2" A opetllção .de a6dito referida no caput do artigo 
-"""'"------""'!!;!!!!~"----"-!!.!!!!!!!!!!!!!"------~anterigr_ se@..realizada.ll3S seguintes condições e caracterlsticas: 

a) quantlda<le: a ser definida na ~ de resgate 00. titulos 
a serem substituídos. atualizacios nos tentJOS do § 6" oo art. 15 ~ 
Resolução n• 11194. correspondenOO a 100% dos titulos a serem 
substituldos. 

Titulo Vencimento Ouaotidade 

691080 1"-7-95 22.467.026342 

691079 1"-8-95 27.709.185.()()6 

691095 1"-9-95 276.063.409.928 

g) P1""'i<ão de c:olocação e venàmento dos títulos a se
rem emitidos: 

b) modaHdade: nominativa-<ransfeóve~ 
e) rendimento: igual ao dás Letns FinaDceir.ts oo Tesouro 

-IFT, criadas pelo De=to-Lei n• 2376, de 25-11-87; 
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d) prazo: 3 anos; 
e) valor u.ominal: R$1,00; 
f) características dos títulos a serem substituidos: 

Titulo Vencimento Quantidade 

691080 01-07-95 22.467.026.342 

691079 01.()8-95 27.709J85.006 

691095 Ol-Q9.9S 226.063.409.928 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 

Colocado Veuçimento Título Data·Base 
03.()7-95 Ol.Q7-1998 591094 á3.Q7-95 

Ol.QS-95 Ol.QS-1998 691094 01..()8..95 

O!.Q9-95 Ol.Q9-1998 691094 O!.Q9-95 

h) forma de colocação: através de ofertas: públicas. nos ter
mos da Resolu)áo n• 565, de 20-9-79, do Banco Centml; 

i) autonzação legislativa: Deaeto n•27.630, de 26-1-89. 
Art. 3• O prazo ·p:ua o exercicio da pí"esente autorização 6 

de 270 dias contados da vigência desta resolução. . 
Art. 4• Esta Resolução eniia em viga< m ilata de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- O parecer conclui 

pela apresentação do Projeto?<; Resolução n• 7'!1'J5. qu~ autoriza a 
Pmfeitura de São Paulo a emitir Lettas FlllJlilCeliaS, ai.JOS recursos 
seriio deslinados ao giro da dívida mobiliária do Município, vencí-
vel no segundo semestre de 1995. - -:~ = --

Completa-se, assim, a fase de instrução da matéria. 
Em discussão o projeto, em turno único. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa

lavra, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Eduardo Supliey, para discutir a maléria. 
V.Ex• dispõe de !O minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf -SP. Para discutir. Sem 

revisão do orador.)- Sr. Presidenre,Sr's eSrs. Senadores, o nobre 
Relator apresenta ao Plenário o segoime parecer. . 

A Prefeitura do Município de São Paulo encaminhou ao 
Banco Cenlral solicitáção, de rolagem de sua_ dívida mobiliária, 

· oyencfvel no segundo semestre do ano, equivalente a R$326,24 mi
.Jhões. O parecei- do Banco Central ressalta que "diante da sarma
.ção do mercado de títulos estaduais e mllilÍcipais, seria salutar a 
utilização de qualquer disponibilidade de receita do Município 
para amortização dessa dívida. o que contnõuiria. pam a superação 
das dificuldades observadas nesse mercado.· bem como pata o 
equilibrio das finanças munieipais". O cálculo realizado pelo Ban
oo Centcú, com base na Resolução 11/94, do Senado Federal, in
dica a disponibilidade de receita suficiente para o resgate de 
21,41% da dívida em análise- (por estar tr.unitandoemxegime de 
urgêneia, não temos conhecim.Dto do conteúdo do parecer do Re
lator, mas alguns pontos reforçam a recomendação do Banco Cen
lral no easo específico da dívida do Mnnicfpio de São Paulo). Te
mos salientado que a política monetária do ~vemo tem levado ~ 
Unidades da Federação a uma situação de quase inadímplência, o 
que rem obrigado, inclusive, a ações do Banco Central no sentido 
de trocar títulos Estaduais por Federais, dada a indisposição do 
mereado em absorver novas quantidades de títulos Estaduais. Tal 
poutiea deteriora também o Orçamento Federal, levando o Gover
no a gastar mais com pagamento de jn:os e amortização do que em 
gastoS sociais como saúde. habiti~ e merenda escolar. por 
exemplo. Porém, não se pode coofundir as pressões sobre a dívida 
pública caus:~.da -pela elevação das taxas de juros com o compro-

metimento de receita provocada por gastos excessivos por parte de 
algumas Unidades Federativas. como: é o caso do Município de 
São Paulo, cuja dívida mobiliária sa!too de US$658 milhões, em _ 
janeiro de 1993, para US$2,5 bilhões, em abril de 1995, oo seja, 
Ulll crescimento de 288% no pezíodo (Boletim das Dívidas Esla
duais e Municipais - Banco Centrnl. Isso representa incrementos 
m6dios de US$70,35 milhões ao mês na dívida mobiliária do Mu
nicípio. ou US$2,5 milhões por dia. O Senado Federal tem que se 
colocar, aqui, oomo Instituição xeguladora da dívida das Unidades 
da Federação em defesa da sociedade, que teri: que pagar futura
mente pelo descontrole na fomta de elevação de impostos, xedução 
de gastos píblicos nas áreas sociais ou mesmo aumento inflacio
nário de preços. Por estes motivos, o Senado tem que se ater às re
comendações do Banco Central_ no sentido de aprovar a rolagem 
de 78,59% dos títnlos da Prefeitura de São Paulo. vencíveis no se-

gundo semestre. do a!or da dí "da ~·"~- do OBS: Não está complt~_ g_o v Vl moul.üi:U..la 
Município relativa a abril de 1995 a autoriução do Senado p:ua 
emissão de R$600 milhões em títulos p:ua pagamento de precat6-
rios judiciais. pois estes - confOIIDe. outro dia. menc:ioncu o Pre
feito Paulo Ma!uf, reiterado pelo Senador Gilberto Mii:mda- ain
da não foram colocados no mercado. 

Eu gostaria de esclarecer alguns pontos sobre essa questão. 
As autorizações do Senado para rolagem de dívida mobiliá-

ria de São Paulo são, em verdade, de duas naOJrezas: 
-para rolagem da dívida vencível. que é o caso atual; 
-para pagamento de preeatórios. 
Quauto ã emissão p:ua rolagem é preciso respeitar, pelo 

menos isso foi decidido pelo Senado. a Resolução D.0 11/94. o que 
não é o caso da emissão pata pagamento de precatórios. 

Nem sempre isso tem sido colocado de forma clara pelo 
próprio Prefeito~ discussão da mat6ria, aleganc!o qu~ o_pedído 
p:ua emissão de titulos P"l" pagamentos procal6rios fot feito pela 
Prefeita Luíza Erundina. E verdade que isso foi feito ao linal do 
Governo da Prefeita l.llíza Erundina, entretanto, a autorização e 
emissão dos títulos para pagamento do 4° oitavo se deram na ges
tão do Prefeito Paulo Maluf. Foram utilizados indevidamente os 
rec:ursos, al6m de pagamento de J'I"C"t6rios jJdíciais. 

Foram também autorizadas emissões p:ua pagamento do 5• 
e do q- oitavos dos preCatórios. O .~0 oitavo. no valor de R$123 
milhões. foi solieitado e Omitido, in:..gralmente, pelo atual Prefei
to, Paulo Maluf. O 6° oitavo, no valor de R$600 mi1hões. foi soli~ 
citado e autorizado pelo Senado. este. de fato, ainda não foi emiti
do pela Prefeitura. 

O fato de não ter a'índ,a emitido os títulos referentes ao 6° 
oitavo dos precatótios, na verdade, agrav> a situação, pois. quaudo 
forem emitidos, elevamo a dívida mobiliária dos aluais R$2,3 bi
lhões para R$2,9 bilhões. 

· _ Em recente entrevista, publicada na Folha de S.Paulo. o 
Prefeito Paulo Maluf disse que o endividamento da Prefeitura re
duziu-se na sua gestão. Aqui há uma incorreção porque. enquanto 
a dívida mobiliãriá dos Esttdos e Municípios cresceu de 100%, 
entre janeiro de 1993 e janeiro de 1995, a dívida mobiliária de São 
Paulo cresceu quase 300%. Portanto. foi a dívida que mais cresceu 
dentre todas as Unidades da Federação, contando a dívida de todos 
os Estados e Municípios que podem emitir tírulos - no caso, os de 
São Paulo e os do Rio de Janeiro. 

Assim. Sr. Presidente, considero importante la= essas 
ponderações, no sentido de alertar a responsabilidade do Senado 
Federal p:ua o processo de endívidamento de Unidades de Estados 
e Municípios. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPllCY EM SEU DISCURSO: 
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DIVIDA TOTAL DO SETOR PÚBLICO 

DIVIDA MOBILIÁRIA TESOURO 
DIVIDA MOBILIÁRIA BACEN 
RER +CONTRATUAL 
DIVIDA EXTERNA LIQUIDA 
MOB. ESTADUAIJMUNICIPAL 

TOTAL 

JAN/93 
17.378.578 
17.583.133 
8.968.000 

63.428.000 
12.871.091 

120.228.802 

JAN/95 % 
38.127251 119,39% 
25.2e9.100 43,71% 
16.758.000 86,86% 
31.403.000 -50,49% 
25.735.397 99.95% 

137.292.748 14,19% 
R$mll 

Obs: -a dívida externa liquida é o saldo entre a divida externa e o total de reserva externa do pais; 
neste sentido, verifica--se que o aumento daS reservas no ativo do Bacen teve, como contfa;. 
partKfa O aumento da dfvida mobiliária federal no mercado. Esta "troca• de BBCINTN por 

divisas representa um significativo aumento nos custos de rolagem da divida federal. 
Praticamente todo o aumento da dívida do setor público no período deveu-se à evoluçãO 
das dividas mobiliárias estaduais e municipais. 

100.000.000"! 
I 

so.ooo.ooo.i 

Fonte. Boletim do Banco Central· ma~ 1995 

if 'C ESTIMUN 

.OUTRAS 

, [:; BACEN 

=TesouRo_;___ 

Junho de 1995 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua em dis- qual lenho uma relação, todos sabem. de extrema afmidade e cor-
cossio o projeto. (Pausa) clialidade. até acbcu ruim J>OO!Ue eu, justamente, também estava 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente. peço a propondo- e fiz um voto em sepu:ado- na direção da recomenda-
palav:m."""' discutir. ção do Banoo Cenb:al. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Tem a palavm o no- O Senador Gilberto Miranda Dão estava preseule ua vota-
bre Senador Gilberto Miranda. ção. que se realizou mma sessão de sexta·feim - felizmente. te-

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM Paia discu- mos tido quorum em muitas sextas-feiras neste auo legislativo. 
lir. Sem revisão do Oiador.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Senaclatos, Saliento que esta não é uma posição unicamente com relação à ci
o que estianho é que toda vez que se fala em Prefeitura do Estado dada onde moro, capilal do Estado, sobre a qual tenho, obviamen-
dé Sio Paulo o Senador Eduardo Matarazzo SUplioy acredita. ain- le, mainr "'sponsabilidade. 
da, que estamos no segundo tumo das eleições nnmicipajs, da qual Ressalto, ainda, que todas as autorizações aprovadas pelo 
S.Ex"dispnoooomoPrefeitoPauloMaluf. Senado Fedem! tiveram a ...comendação para 100% da rolagem. 

O Prefeito Paulo Maluf, que Dão 6 do meu Partido - sinto- mas a do Rio Grande do SUl tioha uma recomendação de menos de 
me nmito à vontade"""' falar .00... isso-, está fazendo uma ges- 100%, como é o caso, agom, da Prefeituta de São Paulo. Estcu 
tio exoepcional na cidade de São Paulo. Quando se faz obms em simplesmente fazendo um alerta paill o fato de que o Senado tem 
São Paulo, facilita-se a vida do trabalhador, da qual o Senador IeSpODSabilidade, inclusive, de levar em conta as pt6prias reco
~ Suplicy, do Partido dos TI3ba.lhaclo...s,. faz porte. . mendações do Banco Cential. POOjlle obviamcnle, na medida em 

É estianho que o mesmo discurso com tanta veemêllcia não que Unidades da Federação ou as Capitais de São Paulo e do Rio 
acoÜteça com relação à rolagem da dívida do Rio Grande do Sul, de Janeiro estiverem emitindo títulos em uma proporção acima da 
de Mato Grosso, de MiDas Ger.ús, enfim, dos outros Estados. recomendada nmn comportamen!o fmanceiro mais saudável, po-

Com relação ao pagamento dos precat6rios. o 6• e o 8". deremosacabar.maistan!e,teridoproblemas.Eproblemasaconte
abordado pelo Senador Eciwdo Suplioy, tive oporUmidade, por cem. baja vista aqueles que estio sendo enf=tados pelo Govemador 
requerimento .feito por S. &-. na aprovação DO segUndo semestre Mário Covas,. deooacoles de a.....,ntecimentOs nas gestões passadas. 
do ano passa~ de enttegar aqui neste plenário. apro:rimadamen- Quero salientar que. desta vez, não estai apresentando voto 
le, 600 quilos de documentos que o Prefeito Paulo Maluf mandou em SOpailldo. Estoo pondenndo e chatnaD<io a atenção Paia a res-
"""' o ...Jator, provando o pagamento de todos os P"'C"tórios, até ponsabilidade do Senado Fedeta!. Não quero atrapalhar a adminis
aque!e momento. Tal documentação foi aualisada pelo Banco Cen· lraç1io daquele que venceu a eleição em 1992. mas estou alertando, 
ttal, que fez uma auditoria na Prefeitura e deu o 11de acordo". Pas- sim. poxque é respoosabili.da.de minha e de todo o Senado Fedetal 
sei toda documentação, que veio de avião de São Paulo, ao Sena-... O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço a palavra, 
dor Eduardo Snplicy, que a levou para seu gabinete e, até boje. Paia discutir a matéria. 
não trouxe ao conhecimento do Plenário qualquer oonchrsão .00... O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Concedo a pa1avm a 
a exatidãoou não das coo.tas de pn:catórios, ou se havia algum va- V. Ex•, paxadisaJtiramaréria. 
lor diferente. V. Ex" dispõe de !O minutos. 

Seria importaD1e, Senador Eduardo Snplicy, que V. Ex" O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Paia discutir. Sem te-
abordasse, com relação ao pagamento dos precal6rios Dão o 4° oi- visão do omdor.) - Sr. Presidente, Sr's Senadoras e Srs. Seuado-
tavo da Prefeita Luíza Enmdina. mas o 5° e o 6°- toda documen- res.. te.ubo reclamado, da lribuna do ~ do falO de que • .inú-
tação quepasseiàsmãos de V .. Ex• .. · metas vezes. estamos votando a·rolagem da dívida mobiliária dos 

Ag01a, todos os Estados estio rolando 100% da' divida. A Estados sem levar na devi!la conta a dívida que não é mobiliária 
Pid'eitura. de São Paulo não mCieee. não deve, não pode." porque do Estados da Feder:ação br.isileira menos favorecidos CO!Il essas 
estamos ainda no ZO nimo das eleições. . _ . ...comendações do Banco Ceniiai. -

Antes de fazer a exposição sobre a rola.gem da dí~ disse Em nenhum momento. votamos coolra a rolagem também 
ao Senador EdUanio Suplicy que deixasse isso paill lá. Sio Paulo da dívida mobiliária dos•demais Estados. Foi assim com o Rio 
precisa de obras. E como a Prefeitura de São Paulo, todas as. ou- Grande do Sul. foi assim com São Paulo e coin.diversos outros Es
lras, todos os Estados têm necessidade, neste momento, de rolar _ tados da Federação brasileila. 
100% de sua divida mobiliária. O Presidente da República. há 15 No que diz respeito à Capital São Paulo. o que está se pu-
dias. perante os Lide= dos Partidos, no Palácio do Planalto. deu sando é que o Prefeito Paulo Maluf não se valeu desses recursos 
autorização ao Ministro Pedro Maian e ao Dr. Murilo Pormgal da divida mobiliária para endividir a Prefeituta; quem solicitcu 
para que analisassem a dívida dos Estados que tinham prob1ema.s tais recursos foi a cx-Prefeila Lufza ErundiDa. E. em seguida, para 
"""' rolagem acima dos 11%. E o Ministério da Fazenda está fa- o =gate dos J!l""'''6rios, pelos quais o Prefeito Paulo Maluf não é 
zendo isso. responsáveL Dão contribuiu paill que ocor...ssem. apenas está 

Então. pediria a comp«ensão do nob... Senador do PT no cumprindo o seu papel de ~cito, resgatando um compromisso 
sentido de que seja permitida a rolagem dos 100% da dívida da queDãofoiconllaÍdoporS.Ex". 
PrefeitUiadeSãoPaulo. Todos estamos assistindo. encautados realmente -!em ra· 

Muito obrigado. Sr. Presidente. zão O Senador Gilberto Miranda-. à adminic;traçãá admidvel que 
O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, peço a pa· está fazendo o Prefeito Paulo Maluf. 

Javxa paia um breve esclarecimento. por ler sido citado. · O Prefeito Paulo ll!aluf. quando solicita a roiagem dessa dí-
0 SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavxa vida mobiliária, o faz dentro da lei. E quem propôs exatame!lle os 

ao nob... Senador Eduardo Suplicy, por cinco minutos. 100% foi o Banco Central, no Expedienle do dia 5 de junho, assi-
0 SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Para uma explica- nado pelo Presidente Pérsio Arida. Portanto. não se atnbna a Paulo 

ção pessoal. Sem =isão do orador.) - Sr. Presidente, St"s Sena- ll!aluf qualquer manobra que não lenha sido feita por outros Go-
dorns e Srs. Senadores, eu gostaria apenas de escia...cer que, quau- vemos Estaduais e pelo pr(;prio Banco Central 
do da votação da autorização"""' emissão de títulos do Ri9 Grau- No caso do Rio Grande do SuL votamos aqui a rolagem da 
de do SuL ainda recenlemenle, o Senador Pedro Simon, com o dívida, num total de 98,12%. ou seja. quase 100%. E quem ]lit>pÔo-
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esse índice foi o Banoo Central a quem, portanto, cabe dirigir O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa receberá as 
todo esse procedimemo. palavras de V. Ex' como explieações do Relator. permitidas pelo 

O que quero dizer é que não se deve atribuir nada de equi- Regimento. 
vocado ou de errado ao Prefeito-Paulo Maluf. pois S. :Ex- está ape- As citações nomiDais feitas no momeiifo da discussão da 
nas cumprindo o seu papel e o seu dever. Q.lanto aos precatórios. matéria não se referem a um dispositivo xegimental exato que as-
S. Ex0 não é responSáveL como também não o é pelo endivida- segure ao orador o tempo de S minutos quando o mesmo é citado. 
mento. que foi proposto pela ex-Ptefeita Luíza Erundina do PT. Trata-se apenas de uma disalssão. N""ao há como um dos oradores 

Encaminhamos, portanto, Sr. Presidente, favoravelmen- não se referir ao outro omdor e ao Relator. 
te, como o fi.ZeiD.os em relação aos demais pedidos de rolagem Concedoapalavtaa V.Ex-. 
da divida. O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Para uma 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente. peço a pala· explicação. Sem reVisão do orador.).~ Sr. Presidente. Sr's. e Srs. 
vra, para discutir a maléria. Secadores. como o Senador Esperidião Amin se referiu ao J'resi. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra dente da Comissão de Assuntos Bconômico<, s6 gostaria de lhe di· 
ao Senador Esperidião Amin, para discutir a matéria. zer que S. Ex" teria que fazer esse pedido Dlío ao Presidente da Co-

V. Ex• dispõe de 10 mimrtos. missão, mas aos Lídetes dos Partidos, pois são estes que declaram 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Para discutir. Sem a urgência das matérias. O Presidente da Comissão Dlío tem o po

revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr's e S!S. Secadores, desejo. der de dar urgênela a uma matéria: ele distribui o projeto e aí é 
inclusive na condição de Presidente Naciooal do Partido Progres· smpreendido pelo pedido de urgência. 
sistaRefotmador, que C01lÍa oom o Dr. Paulo MaJu{ como um dos O SR. PEDRO PIV A - Sr. Presidente, peço a palavra para 
seus mais ilustres membros e Presidente de Honra, fau:r aqui duas discutir a matéria. -
colocações. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conoedo a palavra a 

Em primeiro lugar, COD.grataJo..me com o Senador Eduardo V. Exa. por 10 minutos. 
Supliey, pela diligência que mais uma vez mostra. diligênela já as· O SR. PEDRO PIV A (PSDB.SP. Para discutir. Sem revi· 
sinalada pelo Senador Gilberto Minmda, em função desse pleito são do orador.) - Sr. Prosideme, Sr's. e Srs. Secadores, oomi> Se
da Prefeitura de São Paulo. Tenbo certelll. de que o Senador nador eleito por São Paulo e pelo PSDB. cabe-me defender essa 
Eduardo Suplicy vai votar a favor. Não tenho dúvida nenhuma de proposição do Prefeito Paulo Maluf. que não pertence ao meu Par
que S. "Ex0 vai votar a favOl", até porque não registrou SeU võiO tido. Mas não bá como negar a nenhuma prefeil:ura de toda b_ Bra
contrário~ e Dão regisll'OU voto contrário a pleitos análogos que por sil pedidos dessa ordem. 
aqui têm transitado até com maiOI' velocidade. .. Penso que a disrussão a respeito de quem é o aula do projeto, 

Tenbo certeza de que o seu espírito de justiça isonânioo. de qual o Estado, de qual a prefeilura cu de qual o Partido é estmie in-
eqüitativo, vai conduzir certamente o seu voto favorável à aprova- ccoveniente. Sim.p1esme:nte temos que aplOVar pedidos. pcxque dizem 
ção do projeto de resolução aqui oferecido pelo Senado< Gilberto respeilo a pequenas e a gr.mdes prefeitmas e COIIOSpOOdem aos anseios 
Mi.tanda. .. ®povo e das Jocalkl•des de onde se originam os pedidos. Temos que 

Quero aqui fai.er um segundo registlt). Não há como mistu- votar essa matéria. apOOmdo o pedido do Prefeito P.Wlo-Mamr: -
rar ou confundir esse projeto de resolução que versa sobte emissão Obrigado, Sr. Presidente. 
de títulos para rolagem de limlos anleriores, confcmne assinalou o O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não havendo mais 
Senador Edison Lobão, e aqueles que versam sobre autorização quem peça a palavra.. encerro a discussão. 
para emissão de tímlos para cumprir precal6rios. posto ·que estes Em votação. . 
da segunda espécie são regidos pela p<6pria Constituição Federal Os Srs. Secadores que o aprovam queiram pennanecer sen-
nas suas Disposições Transi\OOas. • . . . tados. (Pausa.) . . . .. -

De sorte que, como Dlío se estabelecen. na verdade. nenhu- AprovadO. (A matéria vai à Comissão Diretora para roda-
ma pendéncia, Dão há nenhuma discussão. O que existe é uma ção ímal (Pausa.) 
preocupação. Quero apenas assinalar que voo acompanhar o Sena- Sobre a mesa. redação final que será lida pelo Sr. I' Secre. 
dor Eduardo Suplicy. Vou continuar fiscalizando. vou votar a fa- tário em exercício. Senador Ney_Suassuna. 
vor, como S. Er, e espero que a Comissão de Assuntos Econômi
cos- aí me dirijo ao Senador Gilberto Miranda- espero que o Sr. 
Presidente permita que a Comissão aprecie processos dessa natu
reza antes da sua tramitação aqui no Plenário. 

Estamos exod>itando um pouco nas urgências. em projetes 
dessa oatureza. Não é o caso de se travar a votação desse projeto 
em questão, mas a Comissão deve apreciar os próximos projetos 
sem retardar a sua votação, para que o Plenário possa distinguir o 
mérito das questões. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, por eu 

ter sido citado, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex' jã usou da 

palavra para discutir. 
O SR. GIT..BERTO MIRANDA- Sr. Presidente. a matéria 

estava em discussão, e eu estava prestando esclarecimentos ao Se
nador Eduardo Suplicy. Como fui citado nominalmente pelo Sena
dor Esperidião Amin. gostaria de fazer uso da palavra. 

É lida a seguinte: 

PARECERN'39S,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação 6oal do Projeto de Resolução n° 74, 
de 1995. 

A Comissão Diretora apreseuta a redação ímal do Projeto 
de Resolução DCt 74, de 1995. que autoriza a Prefeitura do Munid
pio de São Paulo a emitir Letras Financeiras do T~ do Muni
cípio de São Paulo - destinadas ao giro da dívida mobiliária da
quele Município, vencível no segundo semestre de 1995. 

.Sala de Reuniões da Comissão. 14 de junho de 1995.-José 
Samey, Presidente- Júlio Campos, Relator- Antônio Carlos 
VoJadores- Ney Suassuna. 

ANEXO AO PARECER N" 395. DE 1995 

Redação rmal do Projeto cJe Resolução no 395J -
de199S. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOWÇÃO N• DE 1995 

Autoriza a Prefeitura do Muniápio de São 
Paulo a emitir Letras Finan~iras do Tesouro do 
Muoiclpio de São Paulo- destinadas ao giro da dívl· 
da mobiliária daquele Munlciplo, vencível no s<gun· 
do semestre de 1995. • 

O Senado FedeJ:al resolve: 
Art.. 1° É a Prefeitwa do Município de Sio Paulo autorizada 

a :realizar operação de crédito intemo, ~ediante a emissão de J...e... 
tras Fmancciras do Tesouro do llluDiclpio de São Paulo -
LFIMSP, cujos =os seriio. destinados ao giro da dívida mobi
liária do Município, vencível no segundo semestre de 1995. 

Art. :2? A operação de a6dito referida no artigo anterior será 
reali.zada nas seguintes condições e camcteristicas: 

a) qnantldade: a sér definida na data de =!ate dos liullos 
a serem substitufdos. atualizados: nos tennos do art. 15. § 6°, da 
Resolução n• II, de 1994, do Senado Federal. comspondendo a 
100% (cem porcento)dos litulos a seremsobstitnidos; 

b) modalidade: nominativa-transferlve~ 
c) rendimento: ignai ao das Leàas Fmanceirns do Tesouro-

IFr, criadas pelo I:lo=lo-Lei n• 2.376, de 25 de novembro de 1987; 
d) prazo; aes anos: 
e) valor nomiual: R$1,00 (um real); • 
I) características dos lilulos a serem substituídos: 

de iuiciativa do Presidente da República, que revoga o 
art. 4• da Lei n• 2.410, de 29 de janeiro de 1955, que 
proíbe a importaçllo de autan6veis e bart:os de passeio 
de luxo, tendo 

Pamcer favcávei. sob n° lCYl, de 1995, da Comíssio 
-de Assuntos Ecoaômicos. 

(Em virtude de adiamento.) 
A maléria OODStou da Ordem do Dia da sessio ool.inária do 

dia 17 de maio passado, quando teve sua votação adiada para boje. 
Em votação o projeto. em nnno único. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sen~ 

rados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A maléria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"20, DE 1994 
(N" 204191, na casa de origem) 

(De iniciativa do l'resideme da República) 

Revoga o art. 4° da Lei D0 2Al0, de 29 de jaiiei
ro de 1995, qae pro~ a importação de automóveis e 
barcos de passeio de luxo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l°Ficarevogado o art. 4°da Lei n°2.410. de 29 de ja

neiro de 1955, que prot'be a importaçllo oo inlrodução, sob qual. 
quer título. de automóveis e bareos de passeio ~tados de luxo. 
cujo preço no men:ado de origem seja superior a 3.500 dólares, 

-------------------~·-computados no preço os respectivos equipamentos. 
Titulo VenámE:Dto OuaDtkbde 

691080 01-07-95 2í.467 .D26.342 

691079 01-08-95 27.709J85.006 

69!096 01-09-95 276.063.409.928 

g) previsão de aJI.ocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 

Colocação Vencimento T"llulo Data-Base 

03-07-95 01-07-1998 691094 03-01-95 

01-08-95 01-08-1998 691096 01-08-95 

01-09-95 0!-09-1998 691096 01-09-95 
h) forma de colocação: através de ofertas públicas. nos ter

mos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Cenlia! do Bmsil; · 

i) autorização legislativa: Decreto n• 27.630, de 26 de ja
neiro de 1989. 

Art. 3° O prazo para o exercício da autõrlUçãç ~ ~ duzen
tos e setenta dias a contar da vigência desta resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra cm vigO!" na data de soa f'lblicação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em discussão are-

dação rma1. (Pausa.) 
~ao havendo quem peça a pala VIa, eDCell'O a discussão. 
Em votação. 
OS Srs. Senadon:s que a aprovam queiram pCrmanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
o projeto vai a promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 2: 

Votação, em rumo Óoico, -oo Projeto de.Lei da 
Câmara o• 20, de 1994 (n• 204'91, na Casa de origem), 

ArL 2° Esta lei entra em vigor na dl,ta de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sm:ney)-ltem 3: 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmata n• 14, de 1995 (n• 3.844/93, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 
equipamento de radjcxxwmmji:açãoem locomcxiv~ tendo 

Pa=er favaáve~ sob n• !99, de 1995, da Comissão 
_-de ~de lnfm·Estrulura. 

.. _ A discussão da maléria foi enc:=ada na ~ ool.inária do. 
dia 8 de maio de 1995. 

O projeto está em fase de votação. 
- Em votação o projeto, em turno único . . 

Os Srs. SeDa~ que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A maléria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°14,DE 1995 
(N" 3.844193, na Casa de Origem) 

D~ sobre a obrigatoriedade do uso de equi· 
pamento de radiocomunicação em lOOlmotivas. 

O Congresso Nacionai de=ta: 
Art. 1° Todas as locomotivas em operação no Sistema 

Fenoviário Nacional devem ser aparelhadas com equipamento 
de rádio que permita intercomunicaçãO com as estações controla
doras de tnifego e com as demais locomotivas em operação nO 
mesmo tred:J.o. 

Art. zo O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (noven<a) dias a partir de sua publicação. 

Art. 3° Esta lei enb:a em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° RevogamMse as disposiçõesemcoo.trário. ,.,

1 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 4: 

Votação. em blmo único. do Requerimento D0 

816, de 1995, do Senador Ademir Andrade, solicitando. 
nos termos do art. 258 do Regimento Intemo, a tmmita
çio conjunta dos Projeto< de Lei da Câmam n .. 147, de 
1993, e 123, de 1992. por aatarem de malirias que ver
sam sobre crime de racismo. 

Em votação o rcquerimemo. em tomo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queimm peananecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 5: 

Votação, em turno úniro, do Requerimento n• 
820, de 1995. de iniciativa da Comissão de Constituiçio, 
Justiça e Cidadania, solicitando, nos t=nos do art. 335, 
item 3, do Regimento lntemo, o sobrestaiDellto da Pro
posta de Emenda A Constituição n• 7, de 1995, que ~~teca 
o art. 159 da Constituiçio Fedecal. 

Em votação o requerimento, em tumo tíDico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queimn pettDliiiOCer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matma IOtcana à Comissão de Constituição, Justiça e Ci

dadania. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 6: 

Discussão, em turno IÍDi<O, do Projeto de Lei da 
Câmam n• 23, de 1993 (n• 2.706/89, na Casa de ori
gem). que dispõe sobre a remessa para o exterior dos 
:mld:imentos do trabalho assalariado e dos valores rece
bidos 001110 bolsas de estudo e auxilio, aos beneficiários 
de bolsas de estudo ou auxilio no exterior coocedidos 
por agências govemamentais, tendo 

i'ar«:eJ:es, sob Jt's 160 e 328, de 1995, da Ccmissiio 
- de Assuntos Econômicos:: t• pronuoàamen· 

to: favorável ao Projeto;. z• pronuuciam.ento: cOOttário 
à emenda apiosentada perante a Mesa •. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exm:!cio, Senador Ney Snassuna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 914,DE 1995 

Requeiro, nos termos do art. 255, inciso.R,letm c, n• 12. do 
Regimento ln1emo do SenadO Federal, que o PLC 23/93 (n• 
2.706/89, na Casa de origem), que "dispõe sobre remessa para o 
exterior dos rendimentos do trabalho assalariado e dos valores re
cebidos como bolsas de estudo e auxílio, aos beneficiários de bol
sas de estudo ou auxilio no exterior conoedidos por agências go
vemamentais", além do despacho inicial, seja também apreciado 
pela Comissão de Educação. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1995.- Senador Esperi· 
dlãoAmin. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votaçio o ,_ 
querimento. 

Os S:m.. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissio de Educação para receber 

parecer. 

O SR-PRESIDENTE (JO>éSaruey)-ltem 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmam n• 140, de 1993 (n• 49/91; na Casa de origem), 
que institui o "Ano dos Tr.msplant.es"y tendo 

Pazec:eres sob nOs 206 e 350, de 1995, da Ccmissão 
- de Educação: 1° pronunciamento: favocl.vel. 

com emenda que apresenta; 2° pronunciamento: favo
rável às emendas n .. I e 2. apresentadas per.mte a Mesa. 

Em discussão o projeto e as emendas, em tumo ánico. sem 
prejlizo das mesmas. (Pausa.) 

___ -~ -~-~~~~-qoem peça. a pala~ CDCell'O a disa:lssão. 
-- Em voraçio o projeto,-em turno 1lnico. 

Os Srs.. Senadores que o aprovam qaeiram pennanecer sen· 
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 140, DE 1993 
(N• 491!11, na Casa de origem) 

Institui o • AnO dos Transplantes" e dá outras 
providêoclas. 

o Cong=so Nacional decreta: 
Art. 1° É dencminado "Ano dos Transplantes" o período 

compreendidoentte l 0 dejaneiroe31 de dezembro de 1993. 
Art. 2" No pedodo a que se refete o artigo anlerio<S<lio adola

dasmedidas que visem. por meio de campanha infoanativa, mobilizar 
a opiniio pública. criar estúmJ1os e cooscieDI.izar a sociedade quanto à 

'importância da doação de á:giiO& para fms de ttansplante. 
Art. 3° Para o planejamento, a mganizaçio e a execuçlo da 

campanha a que se refere o artigo anrerior, será. formada comissão 
especial, com a participaçio da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral, dos Municipios e de represemantes da sociedade civiL 

Art. 4• No pmw de 30 (trinta) diBs será, expedido deeiOto 
pam I<gulamentar o disposto nesta lei. 

.Art. 5° Esta lei entnt. em vigor na data de sua publicação. 
Art.. 6° Revogam-~ as disposições em contrârio. 

___ O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, ,. _ 
querimento que será lido pelo Sr. J• Seaetário. 

É lido o ~guinte: 

. REQUERIMENTO N" 915, DE 1995 

Nos tennos do art. 311. alínea b, do Regimento Intemo, re-
queiro preferência para as Emendas n•s I e 2 de plenário ao Proje
to de Lei da Câmara, n• 140/93 a fJm de ser votada antes da Emen
dan0 1°-CE. 

SaladasSess?>es, 14dejuDhode 1995.- Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)-, Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
-Aprovado. 

Fica concedida a preferência solicitada. 
O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Com a coocordincia 

do Pkmlrio, possa-se à votaçl!o em globo das Emendas n•s I e 2. 
Os SIS. Sena.dot'es que as aprovam queitam permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
Fica prejldicada a Emenda n• I-CE. da Comissão de Edu

caçio. 
Será 01mprida a dOiibOraçio do Plenário. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 
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EMENDA N" I AO PLC N" 140, DE 1993 

Dê..se ao~art. 1° a seguinte reda.ção:: 
Art. 1 o E denominado '1Ano dos Transplantes" o período 

compreendido entre I • de janeiro e 31 de dezembro do segundo 
ano civil seguinte ao da publicação desta lei. 

Justificação 

O projeto da Câmara é de 1991. A demora na tramitação le
gislativa impõe que se-ãpreSen.te esta emenda, que mantém o mes
mo espírito da proposição original: oferecer um ano, pelo menos, 
de ~ção para um evento que, certameilfe~-deve mcmcerespe
cial alenção de todos nós. 

EMENDA N" 2 AO PCL N" 140, DE 1993 

Substitua-se, no art. 3°, a express:ão "com a participação da 
União" pela seguinte: ''pala a qual serão convidados repre
senta:ntes: da União,". 

.Justificação 

A lei federal não pode obrigar que Estados, Muniápios, 
Distrito Federal e entidades civis participem de uma comissão. 
Deve-se fazer o convite; que, certamente, será aceito devido à rele
vância do tema tratado. 

O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- IU:m n•9. 

O Congresso Nacional decreta:.-· 
Art. 1° A Junta de ConcíJ.?ção e Julgamento de. Benjamin. 

Constant da 11 .. Região da Justiça do Trabalho? criada pela Lei n° 
7.729, de 16 de janeiro de 1989, fica transferida para Manaus 
(13"), Capilal do Estado do Amazolll!S. . 

Art. 2" Ficam assim defiojdas as áreas de jurisdição das 
Junlas de Coociliaçilo e Julgamento de Manaus e de Tabatinga; 

I- Manaus: o respectivo município; 
II - Tabatinga: o respectivo município e Os de Alalaia do -

Norte, São Paulo de Olivença e Benjamin Coostant 
Art. 3° Esta lei enb:a em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em coo.trário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- It.:m o• 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 188, de 1993 (n• 2.718192, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do President.: da RO?lblica, que con· 
cede isenção de impostos aos bens destiD.ados ao prosse
guiroento da exea~ção do Progrnma Nacional de Comu
nicações Domésticas por Satélite, tendo 

Pareceres sob n"s 84, de !994, e 158, de 1995, da 
Comissão 

- de Assuntos Econômicos~ 1° pronunciamen
to: favorável ao Projeto, com emenda n° 1-CAE. que 
apresenta; 2° pronunciamento: contrário à emenda de 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Plenário. 
Câmara n• 39, de 1995 (n• 3.682/93. na Casa de ori· (Em · d de diatn ) 
gem) de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho ~ e a ente. 
que cÜspoo sobre a transferência de Junta de~ A maléna """'!"" da sessão onlinária_ de 17 de maio ôlti-
e Julgamento criada pela Lei n• 7.729, de 16 de janeiro,.- mo, quando_ teve sua disaJssãoadiadaparahoje. 
de 1989 da 11' Região da Justiça do Trabalbo Estado Em discnssão o pro.JOIO • as emendas, em tumo único. (Pausa) 
do ~. define jurisdições e dá outJ:as ~dên- N"ao have~.do quem peça a palaVIa, encetro a discussão. 
cias tendo ---- Em votaçao. 

• ' Parecer favorável, sob no 334. de 1995, da Comissão • Sobre a_. D:lesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
- de Constituição, Justiça e Cidadanja. tário em exerclcto, Senador Ney Suassuna. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, peço a pala- É lido e aprovado o seguinte: 

vra pela ordem. . REQUERIMENTO N" 916, DE 1995 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex' tem a 

palavra. 
O SR. HUGO 'NA!'$) LEÃO (PFL-PL )'~la ordem.) - Sr. 

Presidente. creio que antes: há o Item n° 8, que Dão foi apreeiado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A Mesa informa 

ter ocorrido uma inversão. f3nl seguida, s:erá apreciado o Item 
n° 8 da pauta. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito obrigado, Sd'residente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em discussão o !X'<>-

jeto. em turno único. (Pausa.) - -
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disaJssão. 

---- -Em vora·;ãn. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirai:ii permanecer sen-

tados. (Pausa.) · -
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 39, DE 1995 
{N° 3.682, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribonal Superia- do TI3balbo) 

Dispõe sobre a transferência de Junta de Con~ 
cillação e Julgamento criada pda Lei n• 7.729, de 16 
de janeiro de 1989, da 11'. Região da Justiça do Tra· 
balho, Estado do Am.azon~ define jurisdições e dá 
outras providências. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315 do RegimeDlo Interno, requeiro o. 

adiatnento da votação do Projeto de Lei dá Câmara n• 188. de 1993, a 
fnn de que a mesma seja feita na sessão de 10 de agosto de 1995. 
· Saladas Sessões, 14&junhode 1995.-SenadorEido Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requeri· 
mento a matéria fica adiada por 30 dias e voltará à Ordem do Dia 
na -data estabelecida pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- It.:m n• 10: 

----_---DiscuSsão. em turno único, do Projeto de Decrew 
Legislativo n• 24, de 1993 (n• 230/92, na Câmara dos 
Deputados), qué aprova o texto da Coovenção Int=e
.ricana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades 
Mercantis, concluída em Montevidéu. em 8 de maio de 
1979, tendo 

Parecerfavotáve~ sobn°330. de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Económicos. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavza. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Sr:s:. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora par.t redação rmai._ 



512 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item n•U 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"29, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
§ 4• do art. 91 do Regimento Interno.) 

Discu-ssão. em tomo único, do Projeto de Decreto 
Legjslativo n• 29, de 1995, apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pare
cer n• 111. de 1995, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a alierurr leiillS de propriedade daquele Estado. 
até o limite de_8.735 (oito mil. setecentos e trinta e cin
co) hectares. à Companhia de Seguros Aliança da Bahia. de 
accxdo cem o proc:esso administrativo fl)r'Dlalizado, tendo 

P"""'"' sobn°331, de !995, da Comissão 
- de Assuntos Ec:onômicos, contrário ao Substi

tutivo apresentado perante a Mesa.. 
Em discussão o pl'Qjeto e o substitutivo~ em turno único. 

(Pausa.) 
~ao havendo quem peça a palavn. enceirO a discussão. 
Em votação o projeto. em turno único. - _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam quettam peiiW1IleCei' sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, fica prejudicadc o substitu_tivo. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação r mal. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 12: 

O SR. PI!.ESIDENTE (José Samey)- Item n•13 

Discussão, em turno único,. do Parecer da CotJlis.: 
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a 
MellSOgem n• 82, de 1995 (n• 280/95, na origem). do !O 
de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da: República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Ronald l.eslie Moraes Small, Ministro de Pri
meÍia Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulati
vamente cem a função de Embaixador do Brasil junto à 
Coxl:nmidado da Austtália, exercer a função de Embaixa
dordo Brasi!junt<> à República de Vanuatu. 

A matéria coostante do Rem 13 .cia Ordem do Dia da pre
sente sessão, nos temlos do parágrafo único do art. 383 do Regi
mento Intemo, deverá ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias, a 
fim de que seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão transfo'Tma-se em secreta às 16h46min 
-----e wlta a .ser púbüca àS 16h54min.) 

O SR. PRESIDEN'IE (José Samey)- Estã reaberta a sessão. 
Sobre a mesa, redações fmais que, nos termos do art. 320 

do Regimento Interno, se nãO hoover objeção do Plenário, serão li· 
das pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuoa. 

São lidas ~ se_guin~: 
PARECER N• 396, DE 1995 

(Da Comissão Diretora) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 137, DE !992 

e" Redação final das Emendas dn Senado ao Pro-

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, L do Regimeoto Intimo.) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei do 
Senado n• 137, de 1992. de autoria do Senador Almir 
Gabrie~ que fJXa norma de formaçãO de recursos huma· 
nos na área de saúde, regulamentando o inciso m do art.. 
200 da Constituição Federal, tendo 

Pareceres da Comissão 
-de Assuntos Sociais: 1° pronuodameoto: pro

ferido em Ple!Wió, Relaior: Senadot Lucídio Portella, 
favorável ao Projeto; 2° pronunciamento: sob D0 343, 
de 1995, favorável à emenda oferecida petante a Mesa. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exerclcio, Senadcr Ney Sua.ssuna. 

É lido o seguinte: 

!lliQUERIMENlO N". 917, DE 1995 

Requeiro, nos termos do art. 255, inciso ll,letta. c, D.0 12. do 
Regimento Interno do Senado Federal. que o PLS n• 137/92 que, 
"Flxa normas de formação de recursos humanos na área de saúde, 
regulamentando o inciso m do art. 200 da Constituição federal". 
Além do despacho ini~ seja também apreciado pela Comissão 
do Educação. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1995.- Senador Esperi
diãoAmin. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação ore· 
querimento. 

Os Srs. Senadores que aprovam a audiência da Comissão de 
Educação queir.rm permanecer senta<içs. (Pausa.) 

Aprovada. 
O Projeto vai ã. comissão para receber parecer. 

jeto de Lei da Câmara n° 140, de 1993 (n° 49, de 
1991, oa Casa de origem). 

A Comissão DiretOia aP="'lta a reilação fmal das EineriC 
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara.n•J4Q, de 1993 (n• 
49, de 199!, na Casa de origem), que institui o "Ano dos Tràni. 
plantes" e dá outras providências. 

Sala de Rewüões daComi~siio,l4 de junho de 1995.-José 
_ ~~~' ~ideote ~ Ao.tonioCarlos Valadares, Relator - Ney 
Suassuoa.::Juiiõ·campos.-- · - -- ·-- · 

ANEXO AO PARECER N• 396, DE 1995 

Institui o." Ano dos Transplantes" e dá outras 
providências. 

EMENDAN" 1 
(Corresponde à Emenda n•l, de _Plenário) 

Dê-se ao art.l0 a seguinteredação: 

"Art. l0 É denominado "Ano _dlgs_Transplantes" o. 
periodo càmpreendido enlre J• do janeiro e 31 de de
zembro do segundo ano civil seguinte ao da p.~blicação 
desta lei." 

EMENDAN"2 
(Corresponde à Emenda n• 2, de Pienáiior 

SrióStitua-se, nõ art.:--3°, a·expreSSãO';cOm-·a· paiticipaçâo-da 
União" pela seguinte: "para a qual serão convidados repre
sentantes da União". 

PARECER N" 397, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

·- Redaçâo fmal do projeto de Decreto Legjslali
vo o0 24_, de 1993 (n° 230, de 1992, na Câmara dos Deputados.) - - - . -- - · 
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A Corilíssiío Diretora apnimta a redação fmal do Projeto de 
Decreto Legislativo n' 24, de 1993 (n' 230, -de 1992. na Cãma,a 
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Interamericana 
sobre Conflitos de Leis em Matéria de Sociedade Meroantis, con
cluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979. 

Sala de reuniões da Comissão, em 14 de junho de 1995.
José Sa.rney, Presidente, Antonio Carlos Valadares, Relator
Ney Suassuna- José Eduardo Dutra. 

ANEXO AO PARECER N'397, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,--, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48. item 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N', DE 1995 

Aprova o texto da Coovenção lnteramericaDa 
sobre Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades 
Mercantis, concluída em Montevideú, em 8 de. maio 
de 1979. 

Art. zo Este DeCreto Legisbtivo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Saxney)- Os pareceres vão à 
publicação. 

Sobre a mesa. requerimento, pedindo a imediata apreciação 
da redação fmal. que será lido pelo Sr. 1° S~o em exercício, 
Senador Ney SuasSUDa. 

É lido e aprovado o seguillte: 

REQUERIMENTO N' 918, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento furemo, requeiro dis

pensa de publicação, para imediata discussão e votação. da reda
ção fmal das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 
140, de 1993 (n' 49/91, na Casa de origem), que institui o "Ano 
dos Transplantes" e dá outras providências. 

Sala das Sessões. 14 de junho de 1995.- Bel! o Parga. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o Iequeri-
0 Con~ Nacional decreta: -- mento, passa-se à imediata apreciação da redação fmaL 
Art. 1° É aprovado o texto da. Cooveção Inteiamenricana Em discussão. (Pausa.) · 

sobre Conflitos de leis em Matéria de Sociedades Mercantis, con- Wao havendo quem peça a: palavra. encerro a discussão. 
cluídaem Montevidéu,ems de maio de 1979. Em votação. 

Parágrafo único. São sujeitos à- apieciação dO Congresso Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen~ 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão desta Convenção, ta.dos. (Pausa.) 
bem como quaisquer modificações qUe, nos -teiinos do art. 49. I, Aprovada. 
da Constituição Federa~ acattelem encargos ou compromissos Aprovada a redação fmal. o projeto volta à Càmara dos De-
gravosos ao patrimônio nacional. - __ __ _ pulados. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de,' O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, re-
sua publicação. querimento que secl.lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena-

pARECER N' 3!18, l>E 1995 dor Ney Suassuna. 
(Da Comissão Diretocif- - É -lidO e aprovado o seguinte: 

Redação final do Projeto de D"""'to Legislati- REQUERIMENTO N' 919, DE 1995 
vo o0 29., de 1995. 

A Comissão Dlretora apresema a redação fmal do Prqjeto 
de Decreto Legislativo n° 29, de 1995 que au~ o governo do 
Estado da Bahla a alienar terras de propriedade deste Estàd<), até o 
limite de 8.735 (oito mil, setecentos e trinta e cinco) hectares. à 
Comp:mhia de Seguros Aliança da Bahia, de. =x-do com o proces-
so administrativo formalizado. _ _ 
. SaladeRÓUniões daComissão,14 dO junho de 1995.-José 
Sarney, Presidente; Ney Suass1ma; Relator- Antônio Carlos 
Valaclares -José Eduardo Dutra. 

ANEXO AO PARECER N' 398. DE 1995~ 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo, e eu, Presi
dente do Senado Federal. nos termos do art. 48. item 28, do Regi
mento Intemo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 1995 

Autoriza o governo do.Estado da Bahia a alie
nar terras de propriedade deste Estado, até o limite 
de 8.735 (oito mil, sele<:entos e trinta e cinm) hecta
res, à Companbia de Seguros Aliança da Bahia, de 
acordo com o processo administrativo formalizado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O Congresso Nacional, à vista do pedido que lhe foi 

dirigido e devidamente instruído, autoriza o governo do EstadO da 
Bahia a alienar tenas de propriedade deste Estado, até o limite de 
8.735 (oito mil, setecentos e trinta e cipco) hectares, à Companhia 
de Seguros Aliança da Bahia, de acordo com o processo.a.dminis
trativo formalizado. 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento furemo, requeiro dis

pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 24, de 1993 (n' 
23G'92. na Càmara dos Deputados), que aprova o texto da COn
venção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Socie
dades Mezt:antis.concluidaemMOiltevídéu, em 8 de maio de 1979. 

Sala das Sessões. 1'4 de juDbo de 1995. - Senador Júlio 
Campos. . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri-
mento, passa·se à imediata apreciação da redação fma.L 

Em discussão aredação fmal. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, enCCiro a disa~ssão. 
Em votação. · _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram. permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada a redação fmal. o projeto vai à publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Samey) - Sobre a mesa, re

querimento que sení lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena
dor Ney Suassuna. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 920, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento furemo, requeiro dis

pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 29, de 1995, que 
autoriza o Governo de Estado da Bahia a alienar terras de proprie-
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dade deste Estado. até o limite de 8.735 (oíiO mil. setecent05 e 
~ta e cinco) hectares. à Ca:npallbia de Seguros Aliança da Ba-
hla. de acooio com o processo administrativo fOríiihlizado. · 

reZa ~e~ que foi apresentado na Câmara, e esperamos contar 
ca:n o apoio dos nobres Senadores. 

Muito obrigado. Sr. Presidenle. 
Sala das sessões. 14 de junho de 1995. - Senador Valmir 

Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (J~ Samcy)- Aprovado o requeri-

DlD'tmle o discur.ro do Sr. José Eduardo Dutra o 
S': J?sé ~· Presidente, deixa a cadfiTt: da pre'n
dbrcia, qut: e ocupada pelo Sr. Antônio Carlos Valada
res~Suplenze de &crerárto. mento, passa-se à imediata apreciação da redação final 

Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavia. enoetro a discussão. ~ A SRA. MARINA SR.V A- Sr. Presidente. peço a palavra 
Em votação. para uma cor:mmicação inadiável. 
Os Srs. Senadotes que a aprovam queiram penmneoer sen- O SR. PRESIDENTE (AniÕnio Carlos V aladares) - Con-

tados. (Pansa.) _ _ ~~ cede a palavra à nobte Senadoia Marina Silva. 
Aprovada. . - .· ~CASRA.~ASR.VA(PT-AC.Paracomunicaçãoina-
Aprovada a redação final. o projeto vai à promulgação. diáveL Sem revisão da orulola.) -Sr. Presidente. Sr's e Srs. Sena-
O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- Volta-se à lista de dotos. tive~ audiência boje peia manhã com o Dr. Raul Jung-

orador:os. ~- ~ - · ~Presidente do lbama. a quem manifestei algumas preocupa-
Concedo a palavra ao Senador J~ Eduardo o,;trá p0m çoes qu~ tenho com a polltica pana a Amazllni• Tratam05. ainda. 

uma OOmunicação 1!1"8'Jlte por cinco minutos. • ~ ~ dos v~ problemas '!!'.e di»= respeito àquela região. Frisei a 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT .SE •. Para uma oo- necesstdade de uma polltica pana a bomlcha. poiqUe hoje uma das 

municação urgente. Sem revisão do mador.) - Sr. Presidente, sn :llla.Zelas ptC: vem c:ausando ~~ prejuíZO$ sociais àquela JX'PU• 
e Srs. Senadores, o ob,P.ívo desta comunicação inadiável é relatar lação, principalmente aos sennguenos. é a ausência de uma políti
um falO acontecido hoje em Aiacajl. Sergipe. e que, 3CI1:dil0 me- ca coneta pana a bomlcha. 
reça uma refle<ão por parte dos Srs. Senadotes. • ~ O Presidente do Ibama manifeston o desejo de coiaborar 

Quando da greve dos petroleiros. div= Senado<es procn- ""'l?ilo que estiver ao alcance da instituição. o que me motivou a 
I3I3Dl fazer gestões políticas no sentido de se encontrar uma solu- ~l&I' um .!ax a S. s•, suge:rindc>-Ihe que faça nos dias 7, 8 e 9 de 
ção negociada para a<jllele epis6dio. A greve foi encerrada oom as julho=~ de trabalho com os responsáveis pela setor da bar
avaliações de parte a parte, mas existe um fato decorm:lte de uma racha e as eotidades representativas dos seringueiros. 
posição do Tn"bunal Superior do Trabalho. que, caso seja efetivada Minha sng~tão ~ baseada muna reunião de IJ:abalho que ti
na prática, poderá setVir pam extinguir, por completo, 0 Sindicalo··'" vemos com a Ftdênaa c1:> Basa, a qual deu origem a um doeu
de Petroleiros em todo o BrasiL ~ .. mente que ~OJO es~ sendo I!Ilplementado naquele órgão. no senti-

Acreditamos que esse não é objetivo do Gov<riio~Fodei'al. ~<I? de amp~ o numero dos beneficiados por esse fundo constitu-
cam.o também não é o objetivo desta Casa e do Parlamento e tam- ciooaL Envt.et .o ~mento ao Dr. Raul Jungmann e espero que 
bém não deve ser o objetivo de nenhum dos delllOCiã.tas. .hr:evemente seJ!l milizada uma tmnião de trabalho no Estado do 

O que. na prilica. pode provocar a extinção desses sindica- Ar=. com a participação de auiOridades dos Estados que lidam 
lOs é exatamenle a multa cobrada por decisão do TST de R$100 com o problema da boaadla e dosrepoesentantes dos ttabalhadores. 
mil per dia de cada sindicato que continuava em greve.. . Enviei também um documento ao Sr. lvlilton Dallari, Secre
. ~Iu.sive. no dia de hoje. no Estado de Set)lÍpe. em Araca- tário de A~~nto Ecooêmi<:o do Ministério da Fa:renda. 
JU, no Smdipet de Sergipe-Alagoas, por pcuco. não acontece um ~e tomei conhecnnento de que S. s• terá. um encontro com 0 

epis6dio lamentável em ftmção da _presença do.OflCial de Justiça Presidente do lbama. no qual será discnlida a politica de prew 
que foi fazer o levantamentõ dos bens do Sindicato pam penbotá- pata: a borracha. Saliento nesse documento a necessidade de rea:-
105 no sentido de viabilizar o pagamento da multa. o SindicaiO JUSte para os preços da borracha nativa. o que não ocotre há mais 
~vocou diversas personalidades políticas dos mais diversos Par- de um ano e~ levando os seringueiros a m~ de fome. En
~ para estaren: ~:'""na sede do SindicaiO.jostamenle par. ~10 um quilo de borracha é vendido JlOl" R$0.70. uma lata de 
CVItar que aquela inietaliva fosse segUida:·o OflCial de Justiça. in- leite em I'? custa R$3.50. portanto. o eqwvalente a Skg de bona
closive. esteve naquele Sindicato acompanhado da Polícia pua po- cha. Coosiderando que um seringueiro bastante aplicado produz 
der efemar o levantameniO. Felizmente. a traiÍqüilidade dos traha, apenas 5~ de borrad!a!ano. ~ f1í<;il calcular quantas latas de lei
lhadores e a presença de persooalidades políticas. evitaram um te ele poderia COtnpElll" com o dinhenu que gauha darante um ano 
epis6dio de proporções mais graves. Considerando-se que na Câ- de IDUliO ~o e muito esforço. 
mara dos Deputados já existe um projeto. de iniciativa do Deputa- A~ tamliém. de enviar um fax sugerindo a urgêocia de 
do Luciano Zica. propondo a anistia dessa dívida cobrada pelo uma polltica de preço para a borracha. mediante o coubecimento 
TST, entendemos que talvez fosse necessário iniciativa-semelhante que ot::tive de que o Ibama estará levando uma proposta de reajus
JJeSta ~ no sentido de que. independentemente das avaliações te. F~ questão de ~ este registro. poiqUe tenho ttabalhado 
que os diversos segmentos envolvidos na queslão fazem daquela exausuv~te no ~tido de buscarmos UIQa altcmativa para a 
greve. o Congresso Nacional tome posição pa.m reverter aquela bon'acha natiVa;. ~to ser e:ste o momento oportuno na medida 
multa absurda. que não tem llCDbuma cotrelação com a capacidade e!»' ~e a ~ nao está maJ.S querendo fomecer apenas a maté
de pagameniO dos diversos sindicaiOs. É preciso evitar que essa na-pmna. mcluSIVe estão querendo trabalhar os arte fatos de borra
~ absurda seja efetivamente cob:3da e venha. na prática. provocar cha. ~to. agre~ o valor a sua matéria-prima. Mais do que 
a ex.til:Lção dos divecsos sindicatos de petroleiros do Brasil. Em. nosso ~ exiSte a oportnnidade de a bottac:ba nativa voltar a ser parte 
enrepdjmento, essa foi mais uma ~do Poder Judiciáiio na li- mtegra.Dte da nossa economia regional oom muita força. 
vreorganização sindical. utilizando.se dopoderecoollmioo ~Era o que tinha adi=". Muito obrigado. Sr. Presidente. 

Infom10 a esta Casa que esuúnos. inclusive, estudando a ~ ~ ~ ~ DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. MA-
possibilidade de apresentar um projero de arustia. da me'snia natn- RINA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO:~~ 
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Prezado Presidente, 
Primeiramente gostaria de manifestar a minha satisfação 

com o excelente resultado de nossa reullião neste dia. 
Na oportunidade venho fotmalizar o convite a V. s• para 

uma Vista à Amazônia, especificamente o Estado do Acre? para 
traçarmos em conjunto com as comunidades e governos locais 
uma estratégia paxa fOimulação e implemenlaçlo de forma eficien
te de uma política para a borracha, especialmente na AmazAnia 

Estoo tomando a liberdade ele propor os dias 7, 8 e 9 de ju
lho do conente. paxa realizarmos um workshop euvolvendo os 
Estados produtores de bomicba na Amaz&úa. Iilformo que já oon
tata.mos organizações govemamentais e não-governamentais no 
Estado do Acre e Rondônia. 

Eu e minha assessoria estamos à disposição para. em oon
junto, !""pararmos a pauta do referido evento. CoDtatos para esse 
fim podem ser feitos rom o meu assessor. Sr. N"do DiDi;l; (~~ 
06I-31!-2Igs, 86,87 e fax 06!-323-4969). 

Certos: de mantennos um pexmanente diálogo e cooperação 
para. esse e outros assuntoS da área ambiental e do desenvolvimen
to sustentável, aguardo um breve posicionamento. 

Um forte abraço,- Mariua Silva, Senadom. 

Convidada que fui pelo diretor do Hospilal UDivexsitário 
Clementina Fraga Filho, da UDiv=ídade Federnldo Rio de Janei
ro. lá estive no dia CJJ/06195 e pude consla.tãr Os -bons serviços 
prestados por esta instimição. Este Hospicil, inaugurado em 1978 
com nome de Hospilal UDiv=it.ário do Fundão, liDha uma capaci
dade Jli"Vista de 1600 leitos. No entanto, metade de sua estrutma 
f'ISica nunca foi ativada e mesmo a metade que funciooa tem três 
de seus quatmze audares completamente desalivados. Neste mo
mento. o Hospital funcioo.a com 530 leitos abertos aos pacientes 
do SUS. Ateode em seus ambulatórios 26.000 pacientes ao mês, 
realizando 500 cirw:gias das mais variadas especialidades no mes
moperiodo. 

No tocante à cirurgia eardJaca- e este é um grave problema 
de saúde públi<:a do Estado do Rio de Janeiro- naquele hospilal se 
realizam vinte cirw:gias cardíãCas por mês, em um serviço que tem 

. doze leitos de enfCIIDaria, qualro de cn e uma equipe médica al
tamente qualificada. 

Quero alertar os senhores da re&iidade epidemiológica do 
meu Estado no referente às doenças canliovasc:ulares: Dão é neces
sário dizer que são elas as causadorns do maior iDdice de mortaJi. 
dade em todos os países do mUndo. No entanto, quero salientar 
que no Estado do Rio de Janeiro·existe a necessidade de se realizar 

Brasilia, 14dejunhode i99S cerca de 700 c~ eardJacas por mês, contudo apeuas 30% 
Ao destes pacientes conseguem atendimento adequado e a maioria são 
Sr. Milton Dallari aqueles que tém recursos para serem ateodidos por erapzesas de 
Secretaria de Aoompanhamell!O Econõmi<:o medicina de gmpc, seguros-saúde, coopetativas médicas etc. Os 
MiDistério da Fazenda cm:a de SOO pacientes/mês do SUS, que I!Íio t!m acesso a este tr.L-
Brasília-DF tamento e nem pO.spectiva de resolução para seus problemas, tém 

Senhor Secretário. .... um caminho trágico a pereorret: ou DlOI1'eiil enquanto aguardam 
Refiro-me à política de preços da borracha oriunda dos se- nas íllas :intennin.áveis paza ciJ:uQ;ia, oo entram em ~f'lcio. para 

riDgais da Amazônia. Tenho informação de que uma proposta de . ~ INSS, quando conseguem. oo se apcsentam pela Jli"VIdênaa, se 
• d · ---•·-'· pe1 lbama, tiverem sorte. reaJUste os preços vigentes. .,..~ o CDCODtra-se 0 . de . . -~'-•-'-'- de eh 

paza análise e decisão de V s• sel'VlÇO CttUigla .....u.u.wLV"-~ na pessoa seu e-
N "do • · de · fe. o Prof. João de Deus e Brito e a cfireção geral do Hoepital Uni-

este senb , gostaria manifestar, oomo uma repre- ... ~ daU · ~~"- uede-'doRiodeJ · do dos trabalhadores · • da ..;:r... Con Verst~<U!O mve1~ r, 1.41. aneirO, na pessoa 
sentaDte sermgue.IIOS reb"""' no gresso Prof José AIIanias Fllh .._....._,_;...~.,...~ .... de minha · · 
Nacional, a minha apreensão com relação aos l:Wxos preços e a · . 0 • na ".fo"'o''o~ VJ.Srta, apre
falta de uma política coosistente e adequada paiã- o selar, desde sentaxam um pro.Je!" ~e me senstõ~. capaz de dar~ a 
muito tempc. ~ ~ esta ~ IepiUIUda <Je,stes P;'<'entes ~e aguardam Clllliglll, 

Como é do oonbecimenlo de V. s• esses problemas vêm se para usufruírem de melhor qualidade de vida e retornarem ""'i. 
agravando com en01llleS prejuízos-"sociais e eeonõmicoG pam as seus Crabalh~ _ 
regiões produ tons da Amazônia. Apenas para ilustror, o i""Ç' de . ~ projd.O apoo_ta !""" a ocupaçao ~ um ~e~es ~ 
um quilo de boaacba natuml não paga sequer um quarto de: litro desativ ~ com a cnaçao de est:mblra fíSICa .e a~ de~
de leite. pamentos, instalando 60 novos leitos de enfermana e IS de Unida-

Em recente audiência com: o Dr~ Raul Jtmgmann, ~ de de- T~ia. ~i v?- Este .. cenJm do coração teoí capacidade 
d 1ba dem discutir delaJb bl máti para realizar ISO CllUiglaS can:!Jacas por mês. o ma. !"' os em e a pro e ca. o que me Qu lembrar alé dos · lÍlé<fi ,__,_ 
motivou a registrar e fotmalizar essa preocupâÇão, além de solici- ero que, . m SCIVlÇOS cos pres~ o 
tara vossa especial atenção com relação ao assuil1o.. centro ~volveiá pesqu~ _nesta ~-e sení re~vel pela 

Certos de que a decisão de V. s• estará de acordo com o f~: ~os proriSS~-~dos no at;n~to a 
priDcípio de que a AmazôDia não ó problema e sim parte da solu- este ~ paaente. O hospital já dispõe de centro ~ ~ 
ção do desenvolvimento nacional, oolooo-me à disposição para 0 condições de a~der esta demanda, -~ '!" semços de apoto 
que se fizer necessário, aguardando a vossa manifestação. quer na área ~ca, quer na ãre:' _administr.Ltiva. . 

Atenciosamellte. Mariua Silva, Senadora PT- Act1>. ~ Este pro.JCto, com possib~~ de respcsta em se':' meses 
apenas, requer um montante de mvestimento realmente baixo. São 
necessários somei:tte quatro milhões de reais, sendo que um milhão 
sem a contrnpartida do piÕpliohospilal UlÚVCISitário. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Sr. Pn:sidente, peço a 
palavta para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares)- Con
cedo a palavra a V. Ex•. 

A SRA. BENEDITA DASll.VA (PT-RJ.Pronunciao se
guinte discurso.) -Sr. Presidente. SI's e Srs. Senadoies, gostaria 
de compartilhar com V ..Ex.&s não apenas a prcccupa.çio com um 
relevante problema de saúde pública, ~volvendo o Hospital Uni
vetsitário da maior Universidade Feder.l.l do País, mas também as so
luções de baixo custo financeiro e alta respoota social que proponho. 

Gostaria de contar com o apoio das diversas bancadas oo senti
do de sensibilizar o Governo Federnl pam a liberação desle recurso, 
que sem dúvida trar.lmais alegria para os lares de nmitos B:msileiros. 

Era o que liDha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, peço a pa

lavta oomo Lider. 
O SR. PRESIDENTE (Anl<loio Carlos Va!adares)- Tem 

a palavta o nobre Senadoc. 
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V.Ex"dispõedevinteminutoo. O SR. ADEMIR ANDRADE- Pois não, nobre Senador 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Lldcr. Pro- Lúcio Alcântara. 

mmcia o seguinte discUiso.) - Sr. Presidmle, Sl's e Sts. Senado- O Sr. Lúdo Alcântara- Ouço eom muita satisfação o dis
res, daqui a alguns dias, o Cong=so Nacioo.J terá em suas miOs curso de V. Ex". O Senador Valmir Campelo e eo - e passivei
a incumbência de decidir a questão da Defensaria Pública Brasilei. DleJlle cutros Canpallheiros também-, em mais de uma oportuni
n. ALeiComplementarn° 80, que zegulamentae orgaDiza.aexis-- -dade, e agora. V. Ex .. , com a veemência e o briJho de sempre, te
tência do 61-gão, =ebeu oada menos do que 25 vetos do Poder moo trazido à discussão e ao conhecimeDio da Casa o que está se 
Executivo. Este grande número de vetos significou um obstáculo passando com a Defensaria. Na verdade. há um defensor.: Dr. Ju
ua.lDta pelo camprimeoto dos direitos comtitucionais no Brasil. randir ~orto, que está investido inclusive de um maDdato. Há uma 

Sem qualquer compromisso diante do ~e prescreve a lei com todos esses veres que mutilaram gravemente e, o que é 
Constituiçio federal, o ex-Presidmte da República Itamar franoo pi<X, há uma depeod&cia coostru>gedora da Defensoria em rela• 
pr.llicamente invalidou o espírito fundamental em que se inspirava ção à questilo flllliDCeira. Não há -to. Já tomei conhecimen
a lei. Refm>-me especifu:ameote ã cassação do dispooitivo que ... to de que há difiCUldades pam o estabelecimento de dotações pam 
segum o direito da iseoçáo, da autonomia, da indepeodlncia da o p!ÓXiDlO exerácio, que se avizinha. Evidelltemente, é um des=
Defensoria Pública, que nós classificamos como o mais absurdo peito à p!i>pcia Constituição. Como V. Ex" frisou muito bem, o que 
dos vetos. acon~ é_ que milhares de btasileiros que não __ têm condiçl)es eco-

Afinal de contas tmta-se, acima de tudo, do cumprimento nômicas estio desateodidos, uma vez que Dilo dispõem da Defen· 
de uma detmninação constituciooal qt;~e JKopõe prover os cidadã. soria Póblica para postular seus direitos no que se refere a matéria 
os mais caremes do legítimo acesso à justiça-. ~ assistência que tramite na Justiça Federal. POI' isso. o pronunciamento de V. 
jurídica gmwita à população ocónomicam::nte :D:lctlOS favomcida é Ex• é oportuno. O Govemo tem que eocarar essa. questão e tem de 
dever insubstituível dos Estados democraticameu.te coostituidos. dotar a Defensaria de ccrvJições mínimas parn. o funcionamento. 

E o Brasil teve esse direito reoonbecido quando n6s, os Par- Ela hcroou apenas um cpadro depessool das antigas auditorias mi
lameotares ConstituinteS de 1986, redigimos, neste mesmo eon. litares. Portanto, ua maÍ<lr parte dos Estados, não existe Defensoria 
g=so NacioDl1l, o art. 134, que declara: "A Defensoria Póblica é Pública fedeml Conseqüentemeole, essa população que Dilo tem 
instituição essencial à fuDção j.uisdiciaW do Estado, incumbindo- . coodições econômicas não tem quem patrocine suas causas junto ã 
lhe a orientação jurídica e a defesa,. em todos os graus. dos neces-- Justiça Fodcml. Por isso~ quero me associar ao prontmciamento de 
sitados. na fODJJa do art. 5°~ LXXIV." _________ Y. &-.para pedir que o Govemo :resolva essa questão de uma vez 

Entretanlo, em função das altenções radicais do Governo por todaa. 
no projeto encaminhado pcio Poder Legislativo, os 25 vetos se O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço o seu aparte. Se
prestaram, de fato, a aniquilar com os JXOP6silos c:onstiluciooais ··' nador Lúcio AlcâlltarL Considero exllomamellte importaD<e a po
de se implantar uma instituição de fundamelll.alituportinciapama sição de V. Ex" como um homem do PSDB, cano um homem do 
estabilidade da democracia no País. Os prej.úzos são incalculáveis govemo. Espero que possamos, juntos. convencer as lideranças na 
pam o processo de resgate da credibilidade do estado de Direito no CUoam dos Deputados a rejeitarem os vetos posto< pelo Presiden· 
Brasil. caso o Congresso concorde com tamanha abcmlçlo. te passado. para que o povo hiasileiro veoha a ter de fato mna [)e... 

Sr. Presidente, nossa mobilizaçlo em tomo da rejeição dos fensoria e o direito ao advogado pago pelo Estado para defender 
vetos e pela permanência integral do projeto original deve ser in- os seus direitos. 
transigente. ~ao há meios termos na discussão. ~ao há justificati- O Sr~ Humberto Lucena-: Concede-me V. Ex•um aparte? 
va plausívellple sustente a necessidade dos vetos como. condição O SR. ADEMIR' ANDRADE -~ com satisfação, 
indispensável à existência da Defensoria Pública. Senador Humberto Luceni.. · 

Pelo cootrário,numa atitude muito suspeita, a oposição eles- O Sr. Humberto Lw:eoa- Desejo levar também o meu' 
ses vetos corresponde a 1IIÍia menSagem -muit6 clara: o Govemo apoio a V. Ex•. Seu daqueles que estão lutando justamente pelare
não se interessa pela regulamentação do dispositivo constituciooal. jeição desse veto profimda._mente in}lsto pam essa categoria. cuja 
nem quer ver o cidadão comum munido de um instrumento politi- ~no quadro de recursos humanos do País e de cada Estado 
co tão valioso~ Nas entrelinhas, pcxlemos cmstatar as vexdadeíl:as é fi100!'menral, principalmente para aqueles que carecem da justiça 
intenções desp6ticas do Governo. . .. . . .. _ gtatuita pam defender os seus direilos individuais e sociais. 

Isso é um autêotico atentado conlr.l os l'fCCOilos de cidada- O SR. ADEMIR ANDRADE - Muito obrigado, Senador. 
nia que !imdamentam os princípios da Carta Magoa. E, portanto, Espero também que o PMDB co_...,cta isso e que todos nós 
merece não s6 nossã. desconíumça e nossa CIÍtica comõ também possamos,. fmalmente. fazer valer um direito que a Constituição 
nossa. mais veemente manifestação de repúdio. ihchliu a portir de 1988. 

Isso deve ser materializado na fonna mais transparente de Não podemos admitir evasivas na definição da Defensoria 
rejeição aos vetos impostos à Lei Complementar n° 80. Quando Pública. O entemliment.o deve ser claro. Sua implementação con
for colocada em votação no Congresso Nacional. a matéria vai vertçu-se em C9IDpromis$0 iDa.;rcdável de todos aqueles que se 
suscitar- teDho certeza- a nossa mais profimda mdignaçãn. pois sentem C(>respoosáveis pelo processo de humanização desre País. 
seu excessivo reta1bamento, executado pelo ex-Presidente Itamar Nada que possa impedir ou baJ:rar sua instalaçio poderá ser aceito 
Ftanoo, despreza os propósitos mais esseociais da Lei. pelos Cong=sislas. 

Apesar de aparentemente extensos, os cento e quarenta e O Govemo federal e alguns velados de comunicação de 
nove artigos da Lei Complemeolar n• 80, em sua Integra, repre- massa deste Pais chegaram a alegar, por ocasião do amíncio dos 
sentam a formalização legal mais aoertada pam o fimciOllamento vetos, em janeiro de 94, que os cortes se justificavam pelo exage. 
da Defensoria Pública. De sua instalação dependem milharés de cicia. _ .rado detalhismo do projeto, além de uma supoota ação corporati
dãos T:nsileiros caremes ou desp:ovidos de recux:ios suficientes pata vista por parte de alguns membros da magislratura e de 61-gãos de 
se defenderem ou = represeotados em ações jm!dicas e ji<Iiciais. classe dos advogados lnsileiros. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Pemúle-me V. Ex" um pennite N'ao podemos admitir evasivas na definição da Deíensoria 
aparte, nobre Senador Ademir Andtade? _ _ __ · ____ Pública. O entendituento deve ser claro. Sua implementação con-
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verteu-se em compromisso inarredável de todos aqueles que se Completamente equivocado. esse primeiro veto-deJnonstra, 
sentem co-responsáveis pelo processo de humanização deste País. sozinho, a visão incorreta, inconsistente e detw:pada que predomi
Nada que possa impedir ou barrar sua instalação poderá ser aceito nou durante todo o processo de interpretação de um texto tão 
pelos Congressistas..____ exaustivamente debatido no Congresso NacionaL Fica evidente 

O Govemo Federal e alguns veiculas de comunicaçio de que o Governo Fedetal não fez o menor esforço para extrair do 
massa deste País chegaram a alegar. por ocasião do anúncio dos: texto origirial uma leitura apurada. Com isso. perdeu-se a perspec
vetos. em janeiro de 94, que os cortes se justificavam pelo exage- tiva global. a compreensão integral da matéria. 
Iado delalhismo do projeto, além de uma suposta ação oorporali- Em todos os vetos percebe-se a mesma incongruência. No 
vista por parte de alguns membros da magistr.itma e de 6Igãos de art. 4', que relaciona as funções institucionais da Defensaria Pul>li
classe dos advogados lxasileiros. - ca. o Executivo não se cooteve e suprimiu nada menos que dois 

N"ao podemos admitir evasivas Da defmição do. Defensoria incisos e dois parágrafos. Incompxeeusivelmente. foi suprimido o -
Pública. O entendimento deve ser-claro. Sua implementação con- inciso I que dizia: 
verteu-se em compromisso inanedável de rodos aqueles que se A defesa da criança e do adolescente cahenl, espeeialmente, 
sentem co-responsáveis pelo processo de humanização deste País. nas hip6teses previstas do§ 3', do art. 2ZI da Coostitnição Fedecd. 
Nada que possa impedir ou bamr sua instalaç:OO poderá ser aceito ~ é inadmissível a restrição hilposta ao princípio da inte-
pelos Congressistas. - gtalidade da assistência jnidica.! Vedar a quem tem o dever de pa· 

O-GovernO Fedeta.l e alguns vefculos de comunicação de trocínio da criança e do adolescente a defesa de seus interesses e 
massa deste País ehegar.>p1 a alegar, por ocasião ;lo anúncio dos direitos difusos e coletivos é reStringir, indevidamente, a tutela 
vetos, em janeiro de 1994, que os Coites se justificavam pelo ex;~- deste segmento desassistido da população brasileira, com de~ 
gerado detalhismo do projeto, além de uma suposta ação coq>Oia- peito ao art. 5 da Constituição Federal 
tivista por parte de alguns membros da magisll'atUr.l e de óxgãos de Mais grave ainda, deve:se denunciar que é falso que o Mi-
classe dos advogados brasileiros. nistério Nblico tenha exclusividade da legitimação ativa da Ação 

Tudo isso poderia ter sido reduzido a um patético anazoa- · ~ Civil Nblica, pois a 110m1a do§ 1', do art. 129, da Constituição 
do, se não fosse pela força ressonante que exerceu junto a alguns Federal, diz exatamente O· contrário, ou seja. que sua legitimação, 
setores da politica nacional, que preferir.un inteipretar o projeto nesses casos, "não impede a de terreiros'' Trata-se da chamada )e
original como demasiadamente ambicioso. Sem se importarem gitimação c:oncorTeDte, pois o esprito da lei é o de ampliar o )e
com o abismo que ainda separa. de um lado, as camadas sociais que de tutela dos direitos coletivos das camadas mais desprotegi
desfavorecidas ~ de outro, a Justiça no Brasil. esses mesmos seto- ~ da. população. 
res., consciemes ou não, cmrobor.un o sentimento de aparthei<l... Do mesmo modo, o veto ao§ ! 0

, do art. 6, smpreende a to-
que parece anavessarclissinn1ladamente todo o t.eJ:rit6rio 1:nsileiro. dos nós pela forma autoritária com que o Executivo quer impor a 

Pior do que isso, naturalmente, foi e continua a ser o desca- sua vontade política. O texto suprimido emmciava que: 
so com que os meios de comunicação abordam a questão. A indi· 
ferença tem sido gritante em relação à necessidade inadiável de sere- A exooeillção, de Oficio, do Defensor Nblioo 
tomar agora o debate sotre o funciooamenroda Defensoria Nbllca. Gexal, por iniciativa do Presidente da República, deverá 

Sr. Presidente, se fôssemos analisar hoje, pooto por ponto, ser precedida de autoriZação de maioria absoluta do Se-
os vinte e cinco vetos impostos à l.ei. não restariam dúvidas sobre nado Federal, em sessão secreta. 

o aspecto nitidamente prepotente can que o Estado divide suas m- Ao eJI3l'~ novatnf;nte .. pe~ incoerência. 0 Executivo deixa 
lações de poder em nossas democracia. Longe de ~r a De-
fensaria Nblica comg um serviço que amplia os horizomes e fmca de aplicar, no caso de exorieração de Defensor Nblico-- Gexal, por 
as raízes de nosso frágil''contrato social", o Estacio a vê como uma iniciativa do Presidente da República. 0 mesmo tratamento que e 

, h · tradom hi · defini dado ao Procuradoc-Geral da República quando de sua exooera-
am.eaça. a egemoma. concen que storicamente tem - ... 'iro sob as mesmas. coodi.....,._. Remmciando ao .,..;~0 ::.-'-'~"co do 
do sua identidade. r-"" ~ r----r~ ~ 

Certamente, não nos vai faltar oportunidade para exeroer- pualelismo das fa:mas, OOillete-se uma desigualdade lujustificável. 
mos 0 poder de levantar suspeitas sobre cada. um dos artigos 00 Tal como a Constituição cuida de zelar a ÍJ.glli'a da Procma
parãgrafos vetados. No entanto, mesmo sem désejalmos nos preci- dor-Ger.d cootra abusos e distoições casuísticas do Executivo, este 
pitar nessa discussão. considero importante iniciar uma apreciação dispositivo da Lei Complementar é emanado do mesmo propósito. 
crítica sobre alguns dos vetos que, a meu ver, são absurdos.. Se o Procurador-Geral da República. cuja nomeação exige as mes-

Como já dissemos, ·o mais ulttajante dos vetos consistiu na mas fOIID.a.lidades previstas para o Defensor Público-Geml da 
supressão do parágrafo único do art. 3o da lei. Liter.llmente, nele União, e s6 pode ser destituído com anuência eXpressa do Senado 

Fedentl, o mesmo deve acontecer em relação a este último. se expressava que; 

À Defensaria Pública é assegurada autonomia ad
ministrati:Va. e funcional". Ora,. a supxusão do parágrafo 
implica necessariamente o esvaziamento da idéia central 
contida no enunciado do§ 30? cuja D.OIDJ.a ptevê que se
jam " ••• princípios institucionais da Defensaria Pública a 
unidade. a i:o.divisibilidade e a independência funcionaL 

Percebe-se neste veto uma contradição de sentidos de difícil 
compreensão. pois independência funcional pressupõe. obviamen
te, autOD.omia administrativa e funciooal. Confesso que não consi
go acompa.char o raciocínio que norteou os assessores ·bcroctatas 
do Executivo encarregados ae ana.lisar a lei 

Ainda no mesmo art.6°, suprimiu-se o§ Z'.,onde se lia: 

O Defensor Plíblico-Getal da União terti as prer
rogativas de Ministro de Estado-

Ao mrepio da lei máxima e do bom seoso, temos aqui uma 
parcialidade aviltanle por parte daqueles que analisaram, julgaram 
e redigiram os vetos. 

COmo é JXlSSÍVel fimdamentar esse veto, Sr. Presidente, sob 
a alegação de que tal status não seja concedido ··nem mesmo ao 
Advogado-Geral da União? Quanla asneira! No descuido de sua 
análise, o Executivo se esqueceu de que as preaogativas de Minis
tro de Estado lhe forun concedidas pela Lei n' 8.682, de 14 de ju
lho de 1993~ em seu art. 1°~ par.ígrafoúni.co~ao estabelecer que: 
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O cargo de Advogado-Geral da União confere ao 
seu titular todos os direitos, devetes e pl'titogativas de 
Ministro de EStadO. beiii assim o tratamerito a este dis-
pensado. 

nossa lão sofrida sociedade, e atender ao espírito da Carta de 88. A 
baDdeira da Defensaria Pública é, sem dúvida. um símbolo de resis
t&lcia dos ideais de liberdade. igualdade e justiça em Jl05SO País. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

DumnJe o discurso dq Sr.l\demir Andrade, o Sr. 
Portanto. esse é maiS um deslize :im:sponsáveL Antônio Carlos Valadares, Suplente ck Secretário, deixa 
Sr. Presidente, por último. não satisfeito com ooretalhos a cadeira da preSidência, que i ocupada JMlo Sr. Ney 

que fez: nos artigos que introduzem a Lei Complementar,'? Gov~- SWJSsuna. Supknte de Secretário. 
no do ex-Presidente Itamar Franco resolveu por bem mterfcnr 
também no domínio da fixação da remuneração dos Defensores Dumnze o dirClU'So do Sr. Ademir Andrade, o Sr. 
Públicos da União. Ao vetar o§ 1° do art. 39, que dispõe sobre a Ney Suassuna, SzpknJe de Secretário, <kixa a cadeira 
paridade dos vencimentos com as carreiras da Magis~ e do dapresidlncia, que i ocupada ~lo_ Sr. JejforsonPires. 
Ministério Público. desacata as cliretrizes expressas na eonstitui· . o SR. PRESIDENTE (JeffeiSOO Pé=)- concedo a pala· 
çio Fedem!. . vra ao Senador Romero Jucá. (Pausa.) 

A I3Zâo do veto mverte. na verdade, as funções dos Poderes Coocedoa palavra ao Sr. Senado< Josap,at Marinbo. (Pausa.) 
Constituíilos, pois veda ao Legislativo criar uma norma legal pelo Coocedoa palavra ao Sr. Senado<RobcrtoRequião. (Pausa.) 
fato do Judiciário ter dado uma íDterpretação diver.;a 1 iSO)lomia COilcOOO a palaVIa ao sr. Senado< Eduardo Suplicy. (Pausa.) 
devencimcntos:entreasmencionadascaneirasjurldicils.Ora.._des- o SR. EDUARDO SUPLlCY (PT...SP. Pronuncia o se-
se niodo, antes de criar a lei. o Poder Legislativo teria de consultar guinte discu.rso. Sem revisão do orada'.) - Sr. Presidente. o Go
a jlrisprudência. Que ÍiqUe bem claro: o Judiciário intetpretá. a lei. - vemo baixou ontem medida pn?Visória reduzindo em 2% a alíquo
mas quem a faz é o Legislativo. . , . . ta do Iinposto de Importação para div= tipos de equipamentos, e 

Contra isso- .Sr. Presidente -. cabe a nós a !DalS lúcida VI· modida provisória que também lmta das impodações de au~eis. 
gilância em tomo do e(plih'õrio dos poderes. Pois, do meu ponto Essa nova medida provisória., em verdade. constitui mais 
de vista. o quC está em jogo na matéria Dão é apenas a -rejeição oo um expediente do Govemo para preservar uma política cambial 
não dos vetos apostos à Lei da Defensaria Pública.. mas sim OS que contém muito de artificialismo. Insistir nesse grau de artificia
princfpios de independência e respeito múbJo às suas atribuições. lismo, usando-se a taxa cambial como vem sendo u~. é algo 
quedevemexistirnoLegislativo.ExecutivoeJudiciário. que não bá precedentes na história brasileira nos óltimos vinte e 

Desejo ainda alertar para o fato de que se ~cannos os seis anos. 
vetos, ca:remos o sério risoo de sermos os xesponsáveiS pela des- • A valorização acumulada desde julho alcança nada menos 
II10l3lização de nossa Carta Magna. Se ttansfomwmos .• ~nsti- •· que 30% em termos reais. quando se utilizam índjces de preços ao 
tuiçio Federal em letra morta ela perderia seu ~ pnmário d;e coosumidor pata deflacionar o câmbio nonünal. E dificil condu:Or 
fonte condutora e noanatizadota das ações entre os c~~~ de fa:ma satisfatória a política eca:tõlriica com tal grau de desajus-
leiros em sociedade. E sabemos bem que, no ablal mo~to_po~~- ___ te em um dos preços fundamentais do sistema econômico. 
co que vive o País. qualquer descaso com os ~pios ~~tu- ____ Quais são as principais conseqüências, as vítimas, dessa su-
cionais poderia ocasiaoar cooseqúências desastrosaS por.> toda a pervalorização cambial? A primeira é o próprio balanço de paga· 
sociedade. mentos; a segunda, a credibilidade da potitica de abertura comer-

Agora. o mais grave é que fica a il:npl'essãó de qüe os S~ cial. pois está sendo arra:cbada pat aumentos drásticos de tarifas de 
vemos trocam de compromissos politicas com a mesma tranqüili- importação em alguns setores e uso de cotas para. outros. 
dade como trocam de roupa. A criação da Defensaria Ptíblica da Obviamente. são vitimados os setores da economia com 
União na Carta. de 1988 ~gnificaya, naquela época pelo menos.. forte vínculo com o comércio exterior, sujeitos às dificuldades 
uma conquista inestimávei" par.l o amadui:eciiD.ênto do processo crescentes da clgida política cambial. ainda que na forma da ban
deniocráúco bnisileiro. Quase sere anos se passaram. e o qoe po- da, e das bruscas muda.nça3 que ocorn:m ccm.as bmeiras ou aber
demos coostatar é que foi embora juDro oom eles o interesse do tnras, dependendo do segmento, se pata impoctações 00 pata ex· 
Executivo em implementar o que maDCla o texto constitucional. pottações. 

Assím seudo, Sts. Senadores, oomo é que poderemos acre- Em sucessivos proonnciamentos, em 1993 e ainda dunmte o 
ditar nas reais intenções que movem o Exe<;ntivo atual. quando primeiro semestre de 1994. alertamOS pãra os riscos que ~
este inSiste- em que sua plataforma de govemo exige necessaria- riam para o balanço de pagamentos de um programa de estabiliza
mente refonnas drásticas em nossa Constituição? Os vetos coloca- ção ancorado no câmbio. Mas a pxevisão que não foi feita pOr 
dos na Lei Complementar da Defensaia Pública lmlsileira de- qualquer economisla, que eu me lembre, ou por qualquer autorida· 
J:llODSti'am no papel a sua incoerência, o contraste que há entre a de. é que 0 Govemo procuraria anteceder a estabilizaç:ão do câ.m
prática e o discurso do Govemo Foderal. bio nominal. com uma forte apreciação, em.re julho e setembro do 

Antes de o Governo executar as mudauças que j:mende. é ano passado, criando dilemas de dificil solução. 
muito mais mgente e coerente que dê prioridade ã regulamentaçio A combinação desta política cambial com o acelenunento 
das dezx:nas de dispositivos constitucionais que> ãfé hoje eslão na abertura das importações geroo um desequilíbrio perigoso nas 
aguardando as leis complementares. Assím determina,~- contas externas do Pais, sobretudo nos últimos meses de 1994. A 
te. o bom senso. mas. infelimlente, não é O que tem ~Valec1do crise mexicana e seus desdobramentos fu:eram acelerar o impacto 
nos com><lo= palacianos. E, para IJ!nto, cumpre resgalar o espiri· das impruclêDcias na condução da política ecQnômica brasileira. 
to supremo da Constituição de 1988, que inspirou, por exemplo, a Nessas coodições, uma revetsão da polítiCa de abertura de impor-
existência da Defeosoria Pública da União. tações- e. em particular, ouso de quotas- era até inevitáveL 

Esse, certamente. é o papel que nos cabe agora. Temos que Há economistas defensores da abertura comercial Iápida, 
rejeitai" todos os vinte e cinco vetos impostos à Lei Complementar outros. que são favoráveis ao gradualismo. Raros são, entretanto, 
que foi proposta pelo Coogresso NacionaL Manter na- ínregra o os economistas que defenderiam a possibilidade de combinar uma 
projeto original significa, antes de tudo, respeitar os amei<>< de libern!ização Iápida das importações com um processo de valori-
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zação cambial aceritnado e pexsistente. como o que tem caracteri
zado a condução da política econômica. 

A ta.z.ão é que essa combinação costuma produzir déficits 
extemos insustentáveis. Sendo assim. a abertura comercial acaba 
sendo sacrificada, pelo menos em pane, em nome da preservação 
da âncora cambiaL 

Uma questão que tem sido objeto de preocupação 6 a do 
emprego no setor autcmobilístico. Aqui cabe indagar se a rroteção 
e os incentivos fiscais conCedidos pol' esta medida provisória hoje 
publicada tiveram como contrapartida algum compromisso das 
montadOiaS em matéria de defesa oa ampliação do nlvel de empre
go no setor. Pelo menos ati: o presente. não temos conhecimento 
desta contrapartida. 

Medidas de controle das importações e de conleDÇão da de
manda agregada podem ser vistas como complementares e não 
substitutas de uma coneção gradativa do desajuste cambiaL A in· 
sistência do Gove.tDO em manter uma banda cambial estreita e: ÍIXa 
em termos nominais, política :reiterada ainda ontem pelo novo Pre
sidenie do Banco CeD1Ial. Gustavo Loyola, em seu pfummciam.en
to de posse, podetá levar à multiplicação ineficiente de medidas 
setoriais de controle das importações ou de incentivos à exporta
ção, além de forçar o (jpve:mo a manter juros intemos excepcio
nalmente elevados. 

Portanto, medidas como as publicadas hoje não são na dire
ção de resolver adequadamente o dilema boje enfrentado por uma 
política cambial tão rígida que tem tido por conttapartida a política 
de taxas de juros extremamente elevada. 

Muito obrigado, Sr. l'Iesideule. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Os Srs. SeuacJo. 

res Mauro Miranda. Carlos Bezerra e Júlio Campos enviar.ml dis
curso à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimeuto Intemo. 

S. Ex's setão aleudidos. 
O SR. MAURO MIRANDA (PDMB-GO. Prommcia o se

guinte discurso.) - Sr. Presideme, SI's e Srs. Seuadores, as JXl!lUia· 
ções de Valparalzo e do Novo Gama vão às umas amauhã pam de
cidir o seu futuro. Em plebiscito aguardado com ansiedade pelos 
seus 70 mil habitantes, esses dois distritos de Luziânia deveriio gu
Dhar a sua emancipação política através do voto majoritário~· abrin
do camiDho paxa a superação dos seus atoais dr.unas sociais. A vo
tação, administrada pelo TÍ:ibunal Regional Eleftoml de ~ 
será feita cqm o Uso. de comp.Itada:es na coleta e no processamen
to, numa experiência pioneira. que só foi adotada até agora no izl:te-
rior de Santa Catarina. O sucesso do pleito poderá levar à generali
zação da prática nas pri5Xim.as eleições municipais, fato que au-
menta o valor de seu significado político. . 

Ao lado de ootros senadores da região Centro-Oeste. tenho 
insistido na necessidade de valorizar as JXl!lUlações do chamado 
"Entorno" de Brasília. A ocupação desoxdenada da periferia do 
Plallo Piloto vem aumentando o ciiJlliJ:ão de miséria que agride a sen
sibilidade dos homens públicos que se rreocupam com a região. 

A independência política de Valparalzo e do Novo Gama 
não será a sohição pam toaos os males do Eutomo, mas pode sig
nificar um bom começo para a reconceituação adrrrinistrariva das 
desigualdades que se multiplicam nas proxilrtidades do poder. Es
tancar essa paisagem de coo.flitos sociais, nnma geografJa tio res
trita no espaço quanto poderosa ua força política. é um dever im
perativo que exige a união de vontades. Para mim. está aí estampa
do em toda a sua crueza um grande desafio que não comporta 
omissões. 

O Govemo de Goiás está cumprindo a sua parte ao criar e 
colocar em fimcionamento a Sectetarla do Entomo. Mas é indis
pensável que ela receba todos os estímulos de ardeulaçiio ·com o 

Governo Fedetal e com o Govemo de Brasília. o que já ocorre. 
embora em escala ainda tímida. 

A interface administrativa entre os tres govemos viria com
pletar a integração fcmnal que já existe uo plallo social. Para citar 
apenas o exemplo das duas cidades que buscam a sua emancipa
ção, as interdependências são notórias. São cidades-dormit6rios 
para os chefes de famllia, que, na gumde maioria, trabalham DO 

Plano Piloto, mas é lá que f=m as bases existenciais dos depend
entes. como o abastecimento, as escolas e os hospitais. embora ca
rentes em volume e em qualidade de atendimento. 

Pesa tam~ na necessidade de Valparaízo e Novo Gama 
buscarem as suas piÓprias opções polídeas a depeud6ucia de Lu
zi.§nia. que tambi!m íá vive os gr.mdes problemas do inchaço po
pulacioual derivado do descontrole migmtório. l'Iessionada mais 
de perto pela depeudmcia direta da população urbana da sede mu
nicipal. a prefeiblra perde poder para olhar e resolver as questões 
mais distantes de sua base operativa de atuação. O resultado cruel 
desse distanciamento não delíberado é a falta de saneamento, de 
abastecimento d•água e de ootros serviços essenciais para a saúde. 

A gestão indepeudeute. decidida pela própria popu!açiio, 
em futuros pleitos cllretos. não será uma panacéia para a solução 
de todos os problemas, mas a autonomia política criaiá foro admi
nistta.tivo proprio pam. abrir horizontes. 

Creio ser natural a esperança de que, com a .independência 
política, Valparaízo e Novo Gama possam Ol'ganizar-se para rei
vindicar o apoio de instituições que possam g3..raDt.ir o aparecimen
to de pequenas indústrias, capazes de melhorar o conforto das fa
mílias e íttá-las. Efeito indireto positivo seria a redução das pres
sões sobre o Plano Piloto. 

.. - A readeuação das tendas produzidas DO próprio mnnic:ípio 
serviriam par.t alavancar instrumentos locais de desenvolvimento 
econômico e sociaL O setor de habitação teria reflexos positivos 
jmedjatos, A questão da segurnnça. não íl.Caria fora desse conjunto 
de beneficios, reduzindo-se o quadro de violência que hoje preo
eupa as populações operosas desses dois distritos. 

~ao vejo, sincetamente, qualquer argumento que possa ser 
coofrontado cçm as vantagens da !="'cipação de V alparalzo e de 
Novo Gama. E por isso qile espero a vitória pragmática, realística 
e unânime do "sjm", DO plf:biscito de amanhã. 

Ela o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. CARLOS Bl';ZERRA (PMDB-MT. Prommcia o se

guirite discurso.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Seuac!otes. assemo ã 
tribuna., nesta ocasião, para não deixar passar sem registro um 
evento que deve ser considerado da maior importância para a so
ciedade oo, melliO[' dizendo, pau todos os cidadãos que compõem 
estaNaçáo. · 

Trata-se do Congresso da União Nacioual dos Estudantes
UNE, que estaiá seudo realizado em Bxasilia no períOdo de 14 a 
18 dejuobo de 1995. 

-E por que um evento de classe como esse deveria ser con
siderado essencial para o amadurecimento do País?- dirão alguns. 

Justamente porque é na escola que se começa a aprender a 
impolt!ncia da união e da representatividade de gmpos ua reivin
dicação de direitos que apoutem para uma-sociedade mais justa, 
SI's e SIS. Seuadoces. 

Todos sabemos que é preciso aJrellder, desde cedo, a arte 
do diálogo, como também exigh- e ceder posições na busca do en. 
teudimento, para que se chegue à melhor forma de realização da 
causa comum. 

E é por issc que gmude parte dos representantes do povo 
nesta casa desabrochou paià o ex=lcio da política awaudo ua di
reção de grémios estudantis ou diretórios acadêmicos. É ~ isj<>, 
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também. qu~ durante os negros aDOS do regime-atifórilii:ôó-que- -se bater por causas jlstas: pela anistia geral ampla e irrestrita.. pela 
ati:avessamos, oào faz muito tempo. obserVoo:-se um- hiato na for- autonomia da universidade, pelas J.iberdadc:s democciticas e pela 
mação de lideranças populares. O aiDOidaçamelito da juveulDde coovocação de uma Assembléia Cooslituinle. 
nessa época troUxe um resultado desastroso~ Ao se coibir o exerci- Um novo Congresso da UNE só acontece em 1979. em Sal
cio da liderança nas entidades: representativas dos C$tllda.ntcs, vador, em meio a muitas dificuldades criadas pelo sistema que 
criou-se uma g=ção conl<:mplativa, pooco vokada à ação e à ini- dava sustemação aos donos do poder. (Nessa époCa ainda se rei
ciativa. · · --vindicava a libe<dade pam Aldo Silva Arantes. Altino Dantas e 

Hoje a juventude já despertoU e teve papel ptepODderante Haroldo Lima, presos incrmnnjcáveis no Ptesídio dto Barro Bran-
Da evolução do movimento que culminou Com O im~ti~'?!!!enr_do (5õ.--em Sio Paulo.) Mas a essa altura, os estudantes já contavam 
ex-Presidente Fernando CoUor de Me!io. · ·- ··- · ·cali ci eStlmulo e o apoio de entidades e de politicas empenhados 

Mas é importante saber que a massa não se move ao sabor_ na_ norinali_zação das instituições da vida nacionaL A luta e as ma
dos ventos. Ela pm:iSa de lide= que orientem seildestino. E líde- nifestações em prol da anistia ampla. ge<al e in'estrita, do fundo 
res não nascem prontos· nem SUQlem de estalo ou num posse de regime dita!orial e de maio< hõmlade politica já tomavam conta 
mágica. São :frutos que vicejam cora os I!Utrientes aplJpéados: o de- de um segmento cada vez maior da sociedade 
bale e o e=ácio de alnlção pam as idéias e o-do IIJiindo, A entidade, após o longo periodo de ostracismo a que foi 

Sr. Ptesident<:, SI's e SIS. Senadores, apesar do peri<>de de. C<llldenada pelo regime militar, foi !lOVaiilOnt<: iecoohecida como 
"congelamento" e osttacismo a que est<:ve relegada, a UNE tem eDiidade ofiCial repnosentaliva dos estudanl<:s pelo então Presiden
uma participaçio muito important<: na hist6ria naciorial dest<: sécu· te da República José Samey, a cp1em rendo minhas homenagens 
lo XX, tendo recebido em seus quadros figmos da nmior expres- pela visão 9e hOmem póblico e pela impo1:tincia desse que fci um 
sio, como~ o caso do saudoso Deputado Uly= <luünamcs· dos primeiro< atos da Nova Repóblica. Atitudes como essa é que 

Também este que se dirige a V. Ex's participou ativ8in.ente e~m a cluse politica brasileira. 
do movimento estudBntjl há cetca de quaxenta anos. tendo sido -E longa a lista. de realizações c de lutas da UNE. Deve-se 
fun<!a&:l< e primeiro PreSident<: da União dos Estudanl<:s Secunda- reconhecer a sua respoosabilidad e a importância de suas oon
ristas de Mato Grosso. quisias em direitos sociais para o aptimoramemo do Estado btasi-

Plantada, por assim dizer, em 1938. na Primei:m Reunião do lciro. E a luta deve continuar A UNE é daquelas entidades que 
Conselho Nacional dos Estudantes., germinou um ano depois., ooi:D não aceitam o descamo A sua caracreristica priricipal é a juVentn
a fundação solene da entidade. que contou até mesmo com a pre-- de. Por isso, é cheia de entusiasmo e ousadia,. e não aceita atitudes 
sença do President<: Getúlio Vargas. ozganizando-se, depois, em tímidas. 
Uniões Estaduais dos Estudantes - UEEs, as quais faziam a liga- _ Agam o atual President<: da entidade promet<: que os "caxas-
ção da entidade central com os DC'Es. "" pintadas" vão Voltar às ruas cootra as reformas que se vêm amm-
, Logo a seguir, passou à oposição ao regime imposto pelo ciando, das quais algumas já estão em fase adiarlada de ttamiw,ão 
President<: Vmgas, inclusive pregando a participação do Bruil no no Congresso Nacional, mas a luta maio< deve dar-se com relação 
cooflito armado mundial coolra os component<:s do Eixo. às refC<lllaS que se pret<:nde levar a 1ern10 e que afetam direitos in-

Ainda nos anos 40, dirigida por nacionalislas. a UNE enga- dividuais e sociais. 
jru-senacarnpaoha "O Petróleo É Nosso", que cuiminoo com aLei O Congresso que hoje se iDicia,quadragésimoquartonaor-
u'. 2.004, de 1953, que estabel"""' omooop6lioestataldopetióleo. dem, t<:m uma pauta abrang<nt<: da qual constam itens de suma 

No início dos a.DOS 60, foram fundamentais para o aperfei- .import4nc:ia. como a nova Lei de piietrizes e Bases para a Educa
çoamento do sistema nacional de ensino superior as manifeStações ção (LDB), da qual é Relator o Senador Daicy Ribeiro, a medida 
pela democratização e modemizaçã6 da Universidade, e~!rinuito -~Vis6ria que estabelece prOva no final do curso univecsitário. as 
refcxçadas pela Juventnde Univeciitária Católica- JUC. O t<:ma v<rbas.que sio destinadas para as universidades fedemis e o preço
da xeforma universitária, põiém. foi decididali:Minté encampado das mensalidades das faculdades particulares. O Coogresso deve 
pela lider.mça da: UNE, resuiUmdo mun movimento de grande en- eile<mr-se can a posse ~ nova diretoéa eleka pelos delegados 
vergadlua CODlra. a estrutura autoritária e anacrônica- existente, ioscritos. 
con1ra o elitismo universitáriO, contra a pedagõgia envelbecida. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, a UNE muito tem ron-
que colocavam o ensino em total descompasso com ã. realidade na- tribuído para o aperfeiçoamento das instituições nacionais e por 
cional e os anseios do povo. Pugnou a UNE J'!'la democratização ela já passanun grandes nomes da política e da história da Nação, 
da Universidade. por um espaço onde os esbldantes p1dessem .in- inclusive o Presidente do SuptUDO Tribunal Fecleta4 que, confor-
fluir com peso decisivo. Data dessa época a mais loilga greveestu- me noticia o Jornal de Brasilia do dia 13 de junho de 1995, ocu
dantil de que já se t<:ve notlcia na História do País. pou o cargo de vi<»president<: da entidade no periodo compreen-

Veio, então, o golpe militar e, com ele, a t<:ntaliva de des- elido enlre 1958 e 1960. 
mantelamento da UNE, então presidida por José Sexra. A entidade Não poderia eu, portanto, deixar passar em brancas nnvens 
t<:ve sua sede no Rio de Janeiro incendiada em 1964, com a pe<SC- a reali7zção desse Congresso que hoje se inicia na Capital do País 
guição ferrenha a seus dirigc:ntcs e lidennças. Muitos tivemn de C, por isso, quero deixar registrada nos Anais desta Casa a home-
optar pelo exílio. Mas muitos foram presos, Víún:ias -de torturas e nagem que p:esto à UNE. entidade na. qual vejo um dos priDcipais 
de assassinatos. inslmmettos da COilSOlidaçiio democrática e de inúmeras cooquis-

A UNE passou por uma faselllllho dif!Cil, de resist€ncia be- tas sociais pam os destinos desta Nação. 
tóica na clandestinidade, enfrentando toda série de obstáculos para Muito ob!igado. 
a realizaçi!o de alguns congressos (1966, oo Coovento dos Ftan· O SR. J(Ji.IO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguin-
ciscanOs. em Belo Horizonte; 1967. num convento beneditino de .te discurso.)- Sr. Presideilte, S:t"s e Srs. Senadores, repetida
Vmhedo- SC; 1969, o maHadado Congresso em Ibiúna, que t<:ve menl<: se ouve falar qUe a América Latina é uma grande famí-
uma xepressão violenta e amplamente noticí3.da). lia.. Tem a mesma origem ibérica, colonizadores irmãos~ história 

Passado o perlodo de ~or rept"essão militar, com a aberto- semelhante de espoliação, sangramento das riquezas, violência 
ra política se aviziriba.do, por volta de 1979, voltam os estlldãntes a __ contra seus homens. 
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Sobretudo, Sr. Presidente.. ttaçamos w nós-traçaram políti
cas que oos separaram. Somos ü:mãos, é verdade, mas barreira 
muito maior que a Cordilheira dos Andes oo a Floresta Amazônica 
nos: afastaram uns dos outros durante quase cinco séculos. 

Falo do isolacionismo, da falta de vontade política de coo
perar, do pesado tributo colonial de olhar semp<e, num misto de 
inveja e inferioridade, o Norte desenvolvido, esquecidos da nossa 
tezra. dos nossos homens. da nossa realidade. 

A nova ordem mundial. porém, p8s em xeque essa postura 
contemplativa. As nações passaxam. a descobrir-se a si e a seus vi
zmhos e a oxganizar-se em blocos. Num processo lento e seguro, 
oJhou-se por cima das frontei:rns, países antes rivais dei3.DJ.se as 
mãos, fatias antes separadas começaram a desenhar um grande e 
poderoso subcontinente novo. 

AJ; décadas de 70 e 80 asSÍSúc!m ã consolidação doo pro
cessos de regionalização e globalização das relações econ<lmicas 
internacionais. Dizem- c:reio que com certa dose de razão ..... que 
ninguém muda porque quer, mas pozque precisa. A c:ada vez maior 
neceSsidade de reestruturaÇão da ecmomia mundial pam aumentar 
escalas de produção e ampliar mercadoS e para fazer freme aos 
l!-Vassaladores: processos de inovação tecnológica obrigaiam as na
ções ajuntar forças, a dar-se as mãos. a esquecer a diferença e tza
çar um destino comum. 

A União Européia ai está, reescrevendo a hist6ria da Euro
pa. Antes tingido de sangue, o veJho Continente esboça-se agora 
pleno de interesses comuns, coopetativo, sabedor de que os ga-

O Mercosul já tianspôs a faSe heróica. Os alioen:es estão 
fmneme.nte plantados. O edif'tcio. coostruído com material de pri~ 
meita qualidade. está. agora na fase delicada do acabamento, que 
exige bom-senso e grande dose de realismo. 

Ao longo de sua hislória, o processo de integraçifo do Mer
cosul vai ganhando dinâmica própria, que exige dacisões politicas 
dir~eeis, frias, calculadas. F= para tr.is. nessa hora, os moobos 
idealistas por mais bem intencionados que sejam.. A bússola deve 
ser uma só: o realismo. 

Muito ainda deve ser feito. A classe política, o empresaria
do e a i.mp::msa precisam estar atentos_ aos pr6ximos passos. Em 
futuro não muito distanre, chegaremos ao Pacífi~ encurtando. em 
cerca de doze mil quilômetros, as viagens marítimaS para os portos 
do Oriente. 

Este é o momento, Sr. Presidente, de resgatar a grande dívi
da social que os governantes têm com seus cidadãos. Wao pode
mos falhar nessa missão. 

Muito obrigado. 
O SR.. PRESIDENTE Qeffer.;on Péres) - Nada mais ha

vendo a tmtar, está encenada a ~· 

(Levanta-se a sessiúJ às J7h4lmin) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BER
NARDO O!BRALNA sEssÃO DE 13-6-95, QUE SERE
PUBl.ICA POR 1M VERSA/Do COM INCORREÇÕES: 

nhos que qualquer um doo membros aufere é lucro para todos. O SR.. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Prouuncia o se-
O Bloco do Pacífico e o Nafta também cooslituem exem- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e SIS. Senadores, antes de 

pios a seguir. Eles revelam que, com vontade política, as baireims ...... liazer ao conhecimento da Casa o motivo que me leva à tribuna, 
não resistem. caem, denubadas que são pelo ideal. persistêocia e quero encontrar uma molduta pata o meu âisa.uso wm aparte que 
luta de grandes estacfistas que sabem estar coru;truindo um pais não dei ao Senador Josaphat Marinho. 
mais humano e mais justo não s6 para esta geração mas também Não o fiz, primeiro, para não inteil'Omper o fio condutor do 
para as vindouras. sen discurso e, em segundo. para não coner o risco de compaia-

A A.J:lérica do' Su~ Sr. Presidente, Dão ficou. alheia a ~ rem os apartes e, na riqueza de tantos, verem a pobn:za do meu. 
gnmde movnnento muncliaL Com forte dose .de realismo. Bmsil e Mas não seria eu que, ao começar o discurso, não registraria 
Argentina esqueceram ultzapassadas rivalidades, uniiam vontades que quando aqui cheguei nos anos 1967, Deputado Federal, mnito 
e com~ a construir o ~I, pos~te robustecido moço. convivi com um Senador que eta muito ma.iS moço do que 
com a adesão dos vizinhos Uruguru. e Paraguai. . eu. agoxa na mi.oba idade, e.. ao longo de dois anos, até ter sido 

Nmguém duvida da importãncia de um mercado expandido, cassado pelo Ato Institucional n• 05, suspensos os meus direitos.. 
como fOima de aoelerár a D:;msformação ~ ~ produtivos. políticos po< 10 anos. perdido o meu lugar de Professor da Facul
tomando a economia mais competitiva, capaz de se inserir de for· dade de Direito do Distrito Fedetal, o convívio com o Senador Jo-
ma mais eficaz e ativa na economia int.emacionaL saphat Marinho foi muito emiqu.ecedor. . 

O Brasil é, hoje, o maior mexcado ex temo dos produtos .ar· Mais tarde- e aqui vem o apoio político, Sr. Presidente -. o 
gentinos. A Argentina, por seti lado, é o segundo pais do mundo candidalo Josapbat Marinho a Presidente do Conselho Federal da 
que mais importa mercadorias brasileirns, ficando atrás apenas dos Ordem doo Advogados do Brnsil, ali estava, o advogado cassado, 
Estados Unid?s. . impedido de ter um mandato politico, a apoiá-lo. 

A análise-da corrente de com.étcJ.o do Brasil com os mem- O que bouve entre a candida.tura de Josapbat Marinho e a 
bros do Mercosul revela números alentadores- Em 1990. os valo- minha para Seaetário-GeraJ en silencio, Sr. Presidente, porque 
res alcançaram 3,64 bilhões de d6lares; em 1993. nove bilhões. O isso faz parte apeca$ do qlie houve entre mim e S. &•. 
crescim~nto registrado é de 148,6% em três anos- saldo que.. não Depois, mais tarde. nos eilCOil11'2mOS nos- canllnhos do Di-
duvido. faz inveja até: aos Tigres Asiáticos. _ _ :reito. E, agora, aqu,i. 

Qu~ l"":brar• também, uma conseqiiên_cia pouoo citada Só posso dizer a V. &•. Senador Josapbat Marinho, que a 
dessa apro:uma.çao.. O contrabando. que era a VJa comum do co- linearidade da sua vida não precisa de justificativa. Esta Casa. o 
mércio entre o Brasil e o Paraguai, praticamente desapareceu. A que ouviu hoje não foi nenhuma revelação, foi confJimação do 
cotrente de coméroio entre os dois países já ultzapassouopatamar comportamento decente e altivo de V.Ex". 
de um bilhão de d61ares, número que o Brasil já havia atingido há Infeliz do político que não segue a sua consciência, que se 
mais tempo com o Uruguai acocora aos poderosos e que foge pela tangência das desenlpas 

O dinamismo dos neg6cios no Mercosal u_lrrnpasson as quando não faz marear o voto da sua consciência. 
fronteiras dos países membros e avançou para as nações vizinhas. Perm.ita·me que eu esteja ao seu lado. mais essa vez, nesta 
O Olile tomou o lugar antes do México e tomou~se o segundo caminhada. _ 
maior parceiro do Brnsil na América L>lina- O int.en:âmbiocomer- Q Sr.Josaphat Marinho -Permita-me V.&• um aparte? 
cial com a Bolívia,. Peru. Colômbia e Equador' vem superando as O SR. BERNARDO CABRAL- Concedo o aparte ao no-
expectativas mais. otimistas. bre Senador Josaphat Marinho, COri1 muita homa. 
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O Sr .. Josaphat Marinho -Não quero interromper o dis
curso de V. Ex•. Devo a~ _dizer-lhe que o encontro de ootem, 
no regime militar, e o reencontro de boje, ooregUne- democrático. 
somente faz crescer- a estima recíproCa ·que ·nos aptoxima.. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Obrigado a V .Ex•. 
Sr. Presidente, tenho em mãos um documento que preciso 

~ coohecimento à Casa, porque é um documento ptlbliCo. · · 
Pensei se deveria fazt.lo, porque ele me toca de perto. 
Analisei se haveria, realmente, algo de valor parn. que o 

troUXesse ao coohecimento c4 Casa, pelo menos para ficar regis-
trado oos Anais do Senado Federal; é que o homem !'Íblico pade
ce, sofre, taDtas vezes de incompreensões. 

Lembro-me de uma figura, criada por Eça de Queiroz nas 
suas "Cartas de Fiadique Mendes", chamada Pacheco. u-ma.-espê' 
cie de homem presunçoso, de inteligência curta, periante, e que, de 
vez em. quando, esse tipo de Pacheco aparece na nossa vida de po
líticos. São aqueles que, a toda hora, censuillm o Poder Legislati
vo; ouua hora registram inverdades CODtl3. os homens _públicos. 
Sei que vários Parlamentares, aqui. já sofreràni, e sÕfrmm.-muito, 
com esse tipo de invencionice- o que é mais grave. Nâ05eí se por 
uma defesa. que pode ser confundida com covm:dia, tantos temem 
ir à justiça.- Pois tenho.feilo de forma diversa. A cada agressão, 
procuro as banas do Tribunal. certo de que esse é o" melhor-cariii~- ~ 
Ilho. Quem teme uma noticia_ no jornal. a publicação_ no livro, e 
não tenta esclaJ:ecer. fazendo sua defesa. confmna com"SéU Silên
cio a onda t.êmvel que se vai avolumando, a cada dia que passa, a 
inramia, a indignidade e a mentira. · 

Iunbo de 1995 

A seguir, diz o Juiz que, na contestaÇão. o réu alega. preli
lllÍi:laJ:ID.ent.e,. nulidade de citação e, no mérito, esclarece que o livro 
é mero relato jornalístico dos fatos, sem qualquer intenção deter
minada de-atingir o autor. Tentava escapar pela porta obliqua da 
desculpa. Mas, logo a seguir, o Iuiz declaia na decisão; 

"Com efeito, inegável que a obra publicada teve o 
escopo de fazer o sensacionalismo gratuito. mencionan
do passagens íntimas de neDhum in..,.sse jornalístico, 
mas que atingiram a honra de um homem de maneira 

----cmel e desnecessária, causando~Ibe forte sentimento de 
vergooha e humilhação". 

A seguir, ao fmal, S. Ex• declara: 

''Em síntese: A obra publicada atingiu a honra do 
autcr, sendo que o rál teve a intenção clara e deUbera.da 
de prejudicar a imagem !'Íbiica do mesmo, não hesitan
do, inclusive, de tentar destruir sua vida familiar. sendo 
que todo o sofrimento experimentado pelo autor deve 
ser itJde:nizado em Juízo. 

_ ~-0-~posto, 'julgo JXocedente a presente ação, 
para condenar o réu Cláudio Humberto Rosa e Silva a 

__ pagar ao autor indenização no valor coxrespondente ao 
produto total alcaoçado com a venda do livro: Mil Dias 
de Solidão. 

Julgo, ainda, procedente a ação cautelar em a.pen
~. tQt11an(4> defmitiva a~ .iá:~~-Cedi~"· 

O efeito-da iDdenização foi para a Casa de Caridade. 

Em 1992, havia eu apresentado medida judicial oontta de
tetminado órgão da imprensa do Rio de Janeiro que, depois, na re- ,• · 
composição. se retratava do que dizia; em 1993. foi publicado um 
livro que me levou. por força da edição ser feita em São Paulo, 
procurar a Justiça de São Paulo, tendo como meu patrono o colega O que quero dizer aos eminentes colegas é que alguns Sena

dores, ati como Govemadores. já foram atingidos em publicações 
semelhantes. mas entiavam com a queixa-crime. E a partir daí,. 
quando o-querelado se vê fustigado pela queixa-crime, começa a 
trabalbar para que ela morm simp1esmeD1e na prescrição. e mo
-~ iCSte:ii:widiaS qUC-Iiãbpõdem 'Ser oi.Ividas e pãSSam a dizer que 
o cidadão se encontra no endereço tal; quando nada. arrolam até 
!'Iesidente da Re!'Íblica e ex-Presidente da Re!'Íblica. Com isso. 

e Advogado da vida ipteira, Professor VICeD.te Ca.sciqle, hoje. por 
siDa!, Deputado Federal por São Paulo, parn. pedir caltas ao cida
dão que publicaia o livro. 

Hoje aqui se enconó:a a sen_tença; em 8lau&ls, do Juiz_ de 
Direito de São Paulo. de cujo teor, que, qU.anch -naoa:-serve de 
exemplo àquelés que pensam que não vale a pena recorrer-~ Justi
ça. Quero dar ciência à V. Ex's de alguns t6pioos. Logo no come
ço do relat6rio, o Juiz Êduaido Almeida Piado Rocha de Siqueiia, 
titular da zs· v ara Cível da Comarca da Capital de São Paulo, diz: 

. escafedem-se e acaba a punição. Só resta agora- e essa é a parte
~ a saída pela via da indenização, par.t que sintam no bolso que aí 
não há pi<SCrição. . 

"Alega 0 autor:''- este companheiro que fala a, V. O Sr. Romeu Toma- Pennite-me V. Ex• um aparte. nobre 
Ex"s- "que teve sua imagem pública ~ em conse- Senador Bernardo Cabral? 
qüência de alusões falsas e maldosas, veiculadas pela 0 SR. BERNARDO CABRAL Co · h 
obia "Mil_ dias de solidão", de auiOcia do oo-xéu Cláudio - m mu!la oma, ouço 

Humberto Rosa e Silva, edilada pela 00-ré GeraÇão EâiC- _v_ • Ex•_.O_.Sr. Romeu_ T_uma - Muito ohri··A·, Senador B--~
torial e distribuída pela co-ré Bmsilivros Editora. DiStri- ......, «=~ 

_ Çob<oJ. por essa oportunidade. Couheci. por uni bom período, as 
buidcn. Ltda. em todo o tenitório naciaoal". 

E continua o juiz: 

Assim. receando os eventuais danos à sua ima
gem. o autor vem pleitear a concessão de liminar para 
impedir a impressão da ohia e a apreensão dos exempla
res já disttibuídos, bem como parn. que o numeráriO apu
rado pelos co-xéus seja coloeado à disposição da justiça, 
através de depósito judicial". 

dificuldades que V. Ex• teve ao dirigir o Ministério da Justiça. 
__ ~- es&(: scmb:Qt' ~va a Assessoria de_ Comunicação da 
!'Iesidência da Reptlblica. eomo diSse o-nóSSO einilienfi S<iiadcir 
Josaphat Marinho - de quem tenho o privilégio de aprender com
poÍ!amento nesta Casa -, não se deve abdicar da independência 
em qualquer atividade que a nossa dignidade nos impõe. V. Ex• é 

-o exemplo vivo disso, Senador Bernardo CabraL N"ao cedeu às 
pressões, à época. parn. ganhar os SOirisos e a amizade desse se
Ilhar, e tomoo providências. punindo-o financeiramente, para que 
se aprenda a respeitar a dignidade de um homem público, que se 

Devo salientar a V. Ex• qu_e, no cúrso da_ aç~t:>, as editons e impõe pela dignidade e pela hberdade de pensamento, quando 
a distribuidoia f=m composição oom o autor, dizendOqueDaôi :·-aliiiÇajrila iDJSsão Ião imJXll1anle quanto o Ministério da Justiça. 
tiDham a ver oom a publicação do réu. e que, portanto, faziam uma · · O SR. BERNARDO CABRAL -Agradeço a V. Ex•, emi-
espécie de retratação, que foi o pfiineirri passo p:a;rà que OODCnõuís- nente Senador Romeu Tuma. que acompanhou de perto os nossos 
sem com umaindeoização à Santa Casa de .Miseric6rdia de Santos. ~-C? sabe das diflculd:ades encontradas, pelas suas palavras. 
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O Sr. Esperidião Amin - Nobre Senador Bem.m:lo Cãbral, Em segundo lugar - um dia. a História registrará isso -, 
concede-me V. Ex• um breve aparte? quero destacar a boma que V. Ex• me deu ao ter contribuído, na 

O SR. BERNARDO CABRAL- Com muita honra. qualidade de Relator·Adjunro. com o seu talento. com a sua segu· 
O Sr. Esperidião Arilin -É simplesmente para registrar a rança para o trabalho da Assembléia Nacional Constituinte, traba

solidariedade, que sei é sentimento comum entre seus ·pares, no lho que realizamos ao longo de dezenove meses, trabalhando uma 
Senado, e para cumprimenlá.-lo pela inteligência e perseverança; média de 19 horas por dia, sem gratificação extra. 
inteligência que resulta em algo que é exemplar para tOOos os h o- O registro que V. Ex•, de fOJJDa tão amiga. faz neste .in.stan
mens públicos, ou seja, a busca, na Justiça. da reabilitação da ver- te, prestando a sua solidariedade, apenas reflete que, na vida do 
dade; a perseverança sem a qual a própri.i iDteligência poderia dei- homem público; o que conta não é o poder que evenmalmente ele 
xar de lograr o êxito que V. Ex• obteve. Meu aparte é para regis- consegue empalmar, ouo até mesmo, a fortuna que ele consegue 
trar esse cmnprimento e também a reiteração da minha solidarie- amealhar, mas o que ele realiza em prol da sociedade. 
dade, que caminha com a admização e a amizade que lhe devota- Nesse sentido, V. Ex a me dá muito conforto e muita alegria. 
mos. Cum.primeiltO~ mais uma vez. V. Exa pelo exercício da inteligên- O Sr. Humberto Luceua - Nobre Senador Bemardo Ca-
cia,. pela persevet'aDÇ3e pelo exemplo que, com esse feito, nos lega. bral, permite--me V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. Ex•, emi· O SR. BERNARDO CABRAL - Coru::edo o aparte a V. 
nente Senador Esperidião Amin. peJa suas palavras, e mais uma Ex•. Senador Humberto Lucena. 
vez digo que talvez não tenha sido a inteligência, mas, pelo me- O Sr. Humberto Lucena - Senadcr Bemardo Cabml. com 
nos, a busca de saber que a rentabilidade seria maior pelo canimho a minba total solidariedade, con~lo-me com V. EX, a por e~ 
da ação de indenização do que pela queixa-crime. por aquelas cir- grande vitória alcançada na Justiça. Vitória que não é apenas de V. 
cunstáncias que relatei antes. Na hon. em que se calunia, se ínju- Ex•, mas de todos nós que militamos na vida píblica brasileim, vi
ria. se difama o homem público- Senador, Govemad_or,_ou Presi- tória que cOnsolida o nosso projeto democrático. 
dente da República-, a queixa-ai.me acaba se esvaindo na prescri- O SR. BERNARDO CABRAL- Muito obrigado. Senador 
ção. De modo que talvez tenha sido maís uma sorte que Deus me deu. Humberto Lucena.. · 

O Sr. José Fogaça- Senador Bemanlo Cabral. permite-me Sr. Presideute. não quis alo.,gar·me demasiadamente. lendo 
V. Ex• um aparte? toda esta sentença, uma peça }lrldica de alta envergadura, que ser-

O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex•. Senador virideexemploatodos. 
José Fogaça. . . O Sr. Pedro Simon -Senador Bernardo Cabral, permite. 

O Sr. José Fogaça -Senador Bernardo Cabral, permito-me me V.Exaumaparte? 
a pretensão de di= que teoho uma grande amizade por V. Ex•. O SR. BERNARDO CABRAL- Commuitoprazer.Sena· 

O SR. BERNARDO CABRAL- O sentimento ére<::íproco. ··'dor Pedro Simon. 
O Sr. José Fogaça- No entanto. isso não me impede de ter O Sr. Pedro Simon- Senador Bernardo Cabral, desejo fa-

a isenção para cumprimentá-lo por essa vilária, que foi unia vitória · zer minhas as palavras do Senador José Fogaça. que. nruitas vezes, 
da verdade, uma vitória da dignidade de V. Ex• e, sobretudo, a vi- contava para n6s. no Rio Grande do Sul, a respeito das madruga
léria do espírito democrático. V. Ex• enfrentou uma visão autoritá- das eril--que, junros- V. Ex•. como Relator; e S. Exa, como Rela
ria do mundo. V. Ex• enfrentou muito mais do que o poder e o di- tor-Adjunto -, realizavam debates para elaborar a Constittiição, o 
nbeiro; enfrentou a anogância. a prepotência. De modo que me que fizeram com a maior dignidade e seriedade. Mas V. Ex• tam
cabe, aqui. cumprimentá-lo e reconfortar-me comigo mesmo, por- bém tem um grande mérito: entregou-se de corpo e alma a um go
que sou, talvez. uma das raras testemunhas das madrugadas da vemo, lutou, esforçou-se;· infelizniente. esse não era como V. Exa 
Constituinte. ÉramoS poucos naquela sala. em que V. Ex• recebia e como o Brasil inteiro sOnhavam; no entanto, V. Exa saiu desse 
telefonemas de Ministros e de pessoas poderosas da vida econôm.i- govemo com a mesma dignidade e respeito~ N~o. V. Ex• obte-
ca do País. com pressões iiÍtênsas sÕbre V. Ex-; muitas vezes até v e uma vitória daquelas que nos confortam. E uma pena que deci
com ameaças. Fui testemunha. Senador Bernardo Cabral da isen- sões dessa natureza de~ tanto tempo e sejam tão raras. Isso 
ção, do equilíbrio, da independência e da dignidade de V. Exa. Tal- deveria ser feito com rapidez: se é verdade, culpa-se o culpado; se 
vez muitos dos problemas que estamos tentando hoje resolver, não é verdade, culpa-se o acusaclcr. Porem. decisões COI119 essa 
com mudanças na ConstiOJição brasileira, tenham advindo dessa que V. Ex• obteve são de tal forma raras que me atrevo a dizer que 
linearidade de comportamento de V. Exa. naquela época. V. Ex• V. Ex• é um privilegiado; com V. Ex•. hoove justiça.. Tenho defen
fez parte de um Governo e dele emerge com o Seu conceito de éti- d.ido a tese, com um projeto nesSe senúdo - não de se criar uma 
ca. de honestidade. de vida pública intocável. V. Ex• se elege no Justiça política. como existe a Justiça trabalhista-, de se deteiiDi
Aroa.zonas, que sabemos ser um Estado de grande conflagração nar que, quando exjstam aa1sações a um homem público eleito, 
política, com a maioria dos votos e taiOOéi:ii -com a sua reputação ~ mandato, a resposta a elas venha de imediato, para que a Na
intocável. De modo que não teribo- oUtraS palavras a não ser cUm- ção tome conhecimento se é ou não verdade aquilo que se diz da
primentar V. Ex• por ter obtido, na Justiça. o restabelecimento for- quele homem público. Com relação à pesSoa que escreveu acusã
mal da verdade. Não há nenhuma carta. nenhum livro. não há nada ções contra V. Ex•, das quais V. Ex. a obteve absolvição, lembro-me 
que mude a verdade. a não ser ela mesma.. Mas V. Exa obteve o resta- de um projeto meu. que foi aprovado no Senado, mas que. infeliz
belecimento focmal da verdade. o que é muito importante nesta vida mente. está parado na Câmara dos Deputados, segundo o qual. 
institucional e pública que todos nós levamos. Querot1'3Zereste teste- para alguém ser índicado para representar o Brasil no exterior. 
munbo. que não é um mero aproveitamento das cin:unstâncias. Quero · deve ter seu nome aprovado por esta Casa. como no caso dos em
t:rnzer também o meu abraço, a mioha solidariedade a V. Ex a. na hora baixadores. Não se p:xle escolher qualquer cidadão e indicá-lo . 
em que obtém essa vitória magnifica, consagradora da figma ética, da como adido culOJial do Brasil no exterior. O adido cultural, de cer
figura honesta, limpa. na vida pública brasileira, que é V. Ex•. ta forma, é quase tão importante quanto o embaixador. Se este rep-

0 SR. BERNARDO CABRAL -Senador José Fogaça, resenta o nosso País politicamente. economicamente. o adido coi
primeiro. quero agradecer a V. Ex• essa forma esporitânea com ruial representa. de certa marieira. o nosso povo. o sentimentO ·da 
que aparteia o seu admirador antigo. - - -~- nossa gente. Às vezes, o Presidente índica alguém porque é seu 
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amigo. porque deseja se Ver livre delé, ou seja _lã o que for. Isso estio em discussão no Congresso Nacional. É com esse mesmo 
nãoJXXiecontinuaraoontecendoe-devemosvotarum_projetonesse equilíbrio que V. &.•. Relata: da nossa Constituição, neSte mo
sentido. Por isso, felicito V. Ex•, por ser um bomeni de retidão, mento~ Com póó.âera.çãó,-equilibrio e sapiência, examina com tran
que debate, e por ler uma simpatia que cativa a todos ~V. Er. qliilidadC a$ pl"OI)6Stas ele emendas canstituciooais colocadas, por 
neste momento, vem falar solxe uma vitória que é digna de aplau~ exig&.cia das circunstâDcias nacionais e por iniciativa do Goveroo 
so. Pessoas como V. Ex'. que passaram pelo turoilhão por que pas-- Fedetal. ao exame do Senado FederaL Aproveito pora cumprimen
saram. e pudei3.ID vohar, com o voto popular, e encarar todos de tá-lotambémpores:sapostura.deeqailibrioedeponderação. 
ftoD!e. como faz V. Ex-nesta lribuna, m=cem o nosso <eSpeito. O SR. BERNARDO CABRAL - Eminente Senador Jos6 

O SR. BERNARDO CABRAL- Muito obrigado. Senador Roberro Amlda, V. Ex' hoje aparteia como meu lideiado; amanhã 
PedroSímoo. Quero dizer a_V.j!x' __ que. realmente, valeu a pena- eu te<eíaalegria e cijmizerde aparteá-locano meu Lfder. 
esperar. Meu velho pai dizia que saber esperar é uma grande virtu- - O Sr. José Agripino - Petmite-me V. Ex' um aparte, nobre 
de. Ao longo de dois anos, Dllma luta sem tréguas, eu esperei Senador Bernardo Cabral? 

No dia de hoje, junto comigo, os Srs. Seoadores-es'lão ...,-.- ----O SR. BERNARDO CABRAL- Concedo o aparte ao no
do. revendo e comprovando que vale a pena esper.u- quando se luta bre Senada:' José Agripi.oo, pedindo ao Sr. Presidente permissão 
por um ideal. __ ----~~'!i!.-~~Ex·~--

0 Sr. Ramez Tebet- Pemrite--me V. Ex• um aparte._~ O Sr. José Agri:iiliiG ,.;.--5-eiií nitiitO lmve, Senador Bema.r-
Seuador Bemardo Cabral? -- ao·cat..J. Falarei do meu Sentimento j>essoa!. Reputo V. Ex' uma 

O SR. BERNARDO CABRAL - Coocedo o aparte a V. das mais fidalgas e sérias figuras cem assento nesta Casa. Desejo, 
Ex', êmmeme Senador RaDi.ez Tebet. Pediria clemén<:ia ao Sr. Pre- portanto; maniíestar a .minha soüdariedade e, mnito mais do que 
sidente pon]uC os apartes serão curtos. isso, dividir com V~ Ex• este momento de alegria pela sua justíssi-

0 Sr4 Ramez Tebet- Gost,aria que V. Ex• in~ísse. oo rol ma vit6ria na Justiça. Vlf.6ria- relativa a mn assulito ocOOido em 
dos hrilhaotes apartes que recebeu. esta minha modesta conli-!lxil~---um-momento lütbulCDIO-dii viâil'púhlica nacional Turbulência 
ção. Conheci V. Es' na Capital de meu Estado, CmJpo Grande, passada. página virada; mas o que quero cli=-lhe é que o conceito 
quando ali compmceu no exetclcio do mister de i'I<sidente da que V. Ex' adquiriu, ao loogo de toda a sua vida pública. é muito 
Ordem dos Advogados do Brasil A partir dali. nasceu minha ad- maior do que qualquer dúvida que porventura a Justiça tivesse di
miração por V. Ex• e, mesmo à distância. pude acompaDbar seus rimido DeSte momento. Talvez, para uma minoria. a Justiça tivesse 
passos. Quando aqui cheguei, no Senado da República. pude, mais dirimido agoca qualquer dóvida que pairasse sobie a sua conduta; 
de perto? comprovar as virnldes que omamentam a figwa de V~ mAs. -paia ã maictiã.- õüde-m:e incluo. o conceito de V. Ex•, cros
Es', um homem inteligente, culto, preporado e, sobretudo, um ho- _ tmldo como Relator da Constituinte. como Presidente da OAB. 
mem de profundo conteúdo ético. um homem solidário ~ seus ... cano homem público, não deiuva nenhuma dúvida com relação 
colegas, um homem que soube esperar. É muito fáciL Senador. so- aos fa!Ds que agora fooun passados a limpo pela Justiça. Com este 
lidariza.rmo-nos com alguém quando colhe os frutos de uma vi~ m,eu depoimeDto.-quero maDifestar a miDha amizade, o meu apre
ria. mas o resultado da Justiça xealmente fez justiça à StiaVi&. iii- -ÇO e_amiDha solidariedade a V. Ex-. 
hada,daí porque quero mo solidarizar com V.Ex•e abraçá-lo. . .. _()SR. BERNARDO CABRAL -:-Agmdeço a V. Es', emi-

0 SR. BERNARDO CABRAL- Obrigado. nobre Sena- iimte SCiUidor JOSé Agripino Maia. ·o seu aparte me comõve, por
dor Ramez TebeL Quero dizer a V. Es' que o seu aparte não é s6 que V. Ex' também conviveu comigo na Assembléia Naciooal Cons-
tão brilhante quanto os dos demais colegas SenadoreS, CO.OO c<>m- ti!Uinle lriitefôa volla vilo!io<a ao Oovemo do Rio Gtande do Norte. 
p!eta e preenche as lacunas deixadas por este seu colega.· FiqUe ci:ltoâeque é~ I'Tlli>Cjdjiaooque ooço V.Es'. 

O Sr. Ney Suassuna- Permito--me V~ Ex .. um apatte? Sr. Presidente. requeiio que V.&- faça constar do corpo do 
O SR. BERNARDQ .CAB!ML- Ouço V •. Ex'. meu discurso o texto da sentença. na f= regimental. Com isso,-
0 Sr. Ney Sua.ssuoa- Pouco resta a diier,_já qu~_ õs~~ -apeço_a todos os Sr.;_ Senadores. 

que me anle<:ederam pxaticamente exauriram o assunto. MM eu - - - -Exa o que tmh_a_ a-~ Sr. Presidente. 
não queria deixar de colocar uma frase que traduz toda a alegria 
com que seus amigos - e eu neles me ihcluo - podem expressar 
por essa vitória: "Antes tarde do que nunca".--~~- porque 
essa vit6ria é merecida. . ---- -

O SR. BERNARDO CABRAL - Nolre Sena<!Qr Ne)' 
Suassuna. obrigado pelo seu aparte. V. Ex' ó daqueles que, no ínti
mo. sabe por que está registr.til.do essas palavras. V. Ex• é um dos 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BER· 
NARDO CABRAL EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

PODER JUDICIÁRIO 
São Paulo 

que tem sofrido, em alguns instanles, grandes injlstiças; mc!UsTve VIGÉSIMA OITAVA V ARA CívEJ. 
attavés de matérias emjomais, das quais V. Ex' jamais se fez mO- _ (Processos n"s: 627/93 e 298/93) 
recedor. pelas maldades que conlém. -- - - -

O Sr,JoséRobertoAnuda-PenniJe..me V.Es'umaparte? VIStos, etc._ 
O SR. BERNARDO CABRAL- Pois não. Ouço o aparte JOSÉ IlERNADO- CABRAL. devidamente representado 

de V. Ex', nobre Senador José Roberro Anuda. nos auf9S. ingressoo em Juizo cana presente P4" Cau~ con-
0 Sr. José Roberto Arruda - Nobre Senador Bemanlo Ira CLAUDIO HUMBERTO ROSA E Sll.V A. GERAÇAO EDI· 

Cab<al, eu quero falar a V. Es' collJO seu lldenido, IJiiO mais para--TORIA~1lRASll.IVROS EDITORA, DIS1RIBUIDORA 
sublinhar a tolerância e a determinação com que V. Er perseguiu L IDA., alegando. em resumo. o quanto segue: 
esse objetivo, que:, de-feS:í6,- era jUsto, mas; principalmeote. para Alega o autor que teve sua imagem pública atacada em con-
sublinhar o equihooo com que V. Ex', neste momento, dá colibe- s<qüéncia de alusões falsas e maldosas. veiculadas pela obra "Mil 
cimento à Casa dessa decisão judicial, É esse equihooo gtie pauta · -diaS de SOlidão", de autoria do co-reu Cláudio Humberto Rosa e 
o comportamento de V. Es' que nos faz. seus liderados, :;ermOs- Sl!va:edita<Ia pela OO:réGeiação Editorial e distribuída pela co-Ié 
pessoas cada vez mais responsáveis na oondilÇãO dos ãsSuDtOs que BraS.1Iivros Editõrit, Distribuido[a Uda... em todo o t.eirit6rio nacional. 
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Assim, esclarece o autor ter sido Ministro da Justiça do Go
verno Collor de Mello, sendo que, poc razões de ordem pessoal,. 
renunciou espontaneamente ao cargo em agõsto de 1990. 

Ocorre, contudo, que o co~réu Cláudio Humberto Rosa e 
Silva, por estar passando diflCUldades fmanceiras e não apreciando 
a pessoa do autor, resolveu publicar livro relatando os fatos de ma~ 
oeira. distorcida e apresentando o autor como canalha~ desprovido 
de composnna para o exercício do cargo que ocupava. 

Assim. receando os eventuais danos à sua imagem. o autor 
vem pleitear a concessão de liminar para impedir a impressão da 
obra e a apreensão dos exemplares já distribuídos, bem como para 
que o numerário apumdo pelos co~réus seja colocado ;\ disposição 
da jlstiça, attavés de depósito judicial. 

A petição inicial (fls. 2/19), veio acompanhada dos docu
mentos de fls. 23156. 

Despacho inicial a fls. 5&'60, que concedeu, em tennos, a 
cautela buscada em Juízo. 

. Petição da co-ré Geração Editorial, pie~ coneJ<ilo com 
outta açio- fls. 62/64. · 

Com efeito, inegável que a obm publicada teve o esoopo de 
fazer sensacionalismo gratuito. mencionando passagem íntimas de 
IIOilbum. interesse jomallstico, mas que atingimn a honra de um 
homem de maoeinl cruel e desneoessária, causando-lhe forte senti
mento de vergooha e humilhação. 

Reahuente, as passagens noticiadas na inicial, não lêm ou
Iro intuito, senão desiiUir a imagem pública do autor, "'!atando fa
tos ÍllliD>:lS segundo a lítica do réu, sentia que frases de conversas 
pessoais e confissões íntimas não são feitas para registro na im
pre~ e sim para pennanecerem no ambiente intimo em que fo
ram produzidas. 

Assim, é inegável o dano Dl<ll'll! experimen!Bdo pelo autor, 
sendo opodUilO traz.c<-se 1 oolaçio o conceito de dano lliOl1ll do 
eminente Professor R- Limongi França: 

''Dai propotmos o seguinte conceito: dano moral 
é aquele que, direta ou iudiretamcnte. a pessoa, fisica oo 
jíirldica, bem assim a cotetividade, sofre no aspecto não 
ecooAmiro dos seus bens jnfdicos.11 

Despacho negando a conexão fls. 8&'89. Ora. no caso. em tela 6 evidente que o autor, sendo homem 
Petiçãodaco-réGe!:açãoEditorial-fls.I4S. público, de projeção intemaciónal, teve sua imagem abalada e 
Petição do autor.,- fls: 154. . mesmo P"'Pdicada pela veiculação de fatos íntimos relatados pela 
Despacho Jls. 156. 6tica exêhisiva do réu, sendo que o pOOprio réu, em sua obm, re-
Petição da co-ré, prestando ccntas:- fls.lS?/159. gistta sua mm,jzade pessoal com o autcr? o que aconselha cautela 
Novo despacho- fls. 187. na a<dibilidade do relato. 
Esclarecimento em Juízo- fls. 189/211.. Em todo caso? a obra veio a conhecimento do público, cau· 
Petição e despacho- fls. 2141219. sando ao autor forte dano moral, que como defme Wilsm Melo 
Novos esclaiecimentos- fls. 2231342 e 3441795. da Silva, é aquele que diz "'speito ils leões sofridas pelo sujeito fi-
Posterioonente, decisão judicial detenninando que a ação • sico ou pessoa nalliJ:>l- não jlrldica- em seu pa!IimbJio de valo-

cautelar seja decidida em conjunto com a açio principo.l (de co- ... res exclusivamente ideais, vale di:zel'. não-e<::onômicos. Na confor
ohecimento)- fls. 808. mldade desta doutrina, o dano moral, leria, o:omo pressuposúl 

Anoto que as decisões prolatadas na autelar, em momento ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo fisi .. 
algum f= objeto de recurso pelas partes. o:o inferido à vitima por aios ilitkos, em faoe de dadas circuns-

Posterionnent<ó, o autor ingressou com ação principal - or- tJincias. ainlla mesmo que por ocasiãO do descumprimento do oon
dinária de indenização - repetido os mesmos fatós simples e pe- IIalllaimente avençado. O chamado dauo Dl<ll'll! tem estmita cono
dindo indenização por dauos monis e máteriais, que estipula no tação com a dor, seja ela moral ou f'lSÍca, jamais afetando o patri
valor total auferido- com a venda h livros (fis. 16). mônio econômico do lesado. Seu. elemento mai<r, cara.cte:óstico, 

Citadas, as co-rés Gemçio Editorla.l. e Btasilivros Editam.. seria, assim, a dor: a dor moml ou a dor fisica. Lembra esse autor 
Distribuidora Lida, perderam o prazo para =POSta (fls. %); sendo que: Os danos morais são~. danos da alma, c:omo diria o após-_ 
que o oo-réu Cláudio ~ Rosa e Silva o("*" c:olllestação, tolo São João. O dano moral, pois, é aboolutammte distinto do 
alegando, P"'liminarmente, nulidade de citação e, no merec:imeo- dano ma1er1a1 que é palpável e não tão dllic:il de sa: avaliado. 
to, esclarece que o livro é mero "'lato jomalístico dos fatos. sem . Aos P"'PÍZOS óu danos, aos quais. pc;la própria natureza 
qualquer intenção detemrinada de atingir o autor. • subjetiva de que se :revestem, é impossível encon!IM' equivaleute 

Assim. esclarece que a obra relata fatos de mteresse da so-- patrimonial, reservamos o nome de danos morais. E o que diz José 
ciedade em gemi, apeoas com o intuito de registrar um peóodo de CretelJa Júnior. 
nossa H;ist6ria. Dos mais expressivos juiisconsultos brasileiros contempo-

Em conseqüência, esclarece que em momento algum bis- :râneos, Yussef Said Cabali, aborda ser unifonne a doutrina. ao dis
cou-se atacar a imagem do autor; sendo. portan.to? improcedente o tinguir a existência de duas espécies de danos: DlOl3l e pa.trimo-
pedido de indenização. DiaL Dano patrimolfial é aquele que afeta os bens eoonomicaJnente 

Saneador fl. 74. apreciáveis que inlegmm o pa1lim.&1io do cxedor ou da vítima, en-
Petição das co-rés fls. 76/88. quaoto que dauo lll0l1ll. por exclusão, é aquele a que não CO!l'e$-

Agravo retido fls. '12195. ponde as COiaCteristicas do dano patrimoniaL 
Despacho onlenal6rio fls. %. Dano moral é, em sínteoe, o sofriméuto aperimeutado 
Em audiência (fls. 104), focam excluídas da lide as oo-rés por alguém, no corpo ou no espirito, ocasionado por outrem, 

Gemção Edita:ial e Bmsilivros Editora, Distnõuidora Ltda. direta ou indiretamente derivado de ato ilícito. 
Posterionnente, autor e réu ofertaram suas alegações finais Om, tacil é imaginar a angllsda do autoc, homem público, 

sob a forma de memoriais. de grande projeção no País e no Exterior? ao ler as linhas esaitas 
Relatei. pelo réu, publicadas na gmnde imP"'US' intemacionaL 
Decido. · Anote-se, contudo, que a vida pessoal do autor foi a parte 
Por primeiro? anoto qUe rio caso Vertente inexlstem prelimi· mais atingida, posto que registram os autos ser o Diesmo homem 

na= a = apreciadas, limitando-se a controvérsia na questão casado e pai de familia, sendo que sua família, igualmente, so
de ter? ou não, o autor direito a iiideui.zação em xazão do cOO.teúdo freu forte humilhação com a pubHcação desta obra; que, regis· 
da obra publicada. Ire-se, mais uma vez, mencionou fatos íntimos, sem 'l?al~ ~ 
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provação e, principalmenie, sem qualquer ÍD!eresse p<lb!ioo ou po- publicação do livro (fls. 16), sendo portanto, esse o vala máximo 
lítico, senlio fazer "'"'"ciOD•Iismo l custa de "" anâgo desafeto. que pode sec fOOido em Juízo (art. 460 do a>c). 

Esse pvame, essa da: IDOia!. deve ser .indenizada DO TÓPICO FINAL. 
A esse respeito. a lição do eminente Professa Joio c..il1o, A1lm o expooto, -!lJLGO PROCEDENTE a presente ação 

em sua obra ''Dano à pessoa e sua Tndenjzação", sendo opot1liDa a pam cooclc<lar o réu CLAUDIO HUMBERTO ROSA E SILVA a 
ttanscrição do seguinte trecho: ------ -pasar ao autor i:ndenizaçio no valor COD:e$patdente ao produto to-

"As questões em tomo da incJenizaçlo decorrente tal•lcançado com a venda do livro: Mil Dias de Solidão. 
de ofensas adviDdas através dos meios de connmicaçl'o ~ ~ ain~ r ~çilo do julgado será feita por ar
exigem que a atenção do jurista esteja voltada pam vl-
riosaspectosqueenvolvemotema. JULGO. a.inda, PROCEDENTE a açio CAUllli..AR em 

Sob o lugu1o mais amplo, a imponância dos . apenso, tomando definitiva a liminar já. <OIJC'<dida 
meios e da libmlade de cormmiraçlo pode aer avaliada Rcspoodc o vencido pelas custas despesas processuais e h<>
pelas palavms de Thomas Jeffenoo, ex-p<CSidente ,.,..._ notários alivoca1!cios que fiXo em 15% sobte o total da cood<ua
ameriamo (1734-1826), quat>do afDmOU que se depen.. çio,a secapuradaemliquidaçãode senfel>ça. 
desse de mim a docisio de tcunos um gov«DD sem jo<- p .Rl 
Dili ou jo<nili sem govemo, Dão hesitaria 1im tiibmi!llto- ~ Pau!Q, 28 de maxço de 1995. EdUardo Almeida Prado 
em proferir a segunda altemativa. Rocha de Siqueira, Juiz de Direito; 

· A pnlpria D<clarnçio dos Direitos do Homem. oo 
seu art. 11, eofatiza que 'la librc oommuniQ!ioo. d'une 
pens6e et d'une opinion est um droit de plus précieux de 
l'hcmme: tout citoym peutdcmt p.irler, 6crire. imp:imer 
hllmnent..., (irt. 11). 

· A Constituição Fedetal de 1988, em vúia$ possa' 
gens, di destaque ao tema, como, po<exemplo, no art. s• 
assegunmdo a Iivxe manifestação de pensamento (IV), 

ATADA 87" SESSÃO, REALIZADA 
EM 12 DE JUNHO DE 19!15 

(Publicada no DCN (Seção II) de 13 de junbo de 1995) 

REI1FICAçj.O 

gar.mtindo o dmoilo de I<SpoSli, que nada mais 6 do que Na plgina 10222, 1' coluna, na fala do Ptesidente sobte o 
dar à Iivxe manifestação o alc:aiK:C necessário a todos Projeto de Lei do Senado n• 186, de 1995: 
(V); repugna a censura prévia (IX), assegum o acesso il. ..Onde se lê: 
inf~ e ~guarda O. sigilo da f~ quando':""""·· O SR. PRESIDENTE (Tcotonio Vilela Filho)- O projeto 
sárla ao ex~o p<OfisSion.oi_(XIV), ~ reottições, .. será publicado e, em seguida, fu:ará sobre a mesa dunmte cinco 
observado o disposto na pnlpria Constituição (art. 220), sessões oo:1inárias, a fim de receber emendas, nos 1em1os do art. 
como tamb6m deixa claro que nenhuma lei canmi dis- 401, § 1 o do Regimento Intemo. 
J>OS!tivo que poosa cooslnúr e~I3ÇO à plena_liherdade F~ este pazo, será despachado às Comissões de Coosti-
de infocmção, observado, maJS uma vez, o disposto na tuição Justiça e c;dad•ni• e Direta:a. 
propna Carta Magna(§ 1', art, 220). , 

A grandiosidade do direito à liTre IDlUiifesta- Leia-= . 
ção de pensamento, através dos meios de comwüca- O SR. PRESIDENTE (Tcotonio Vlle1a Filho)- O projeto 
çio, aitretanto, como- não pOderia deixar de ser, não scd. publicado e. em seguida, f1C3l'á. sobre a. Mesa durante cinco 
se confunde com ir=;po,DSIIbilidade. Neste senüdo,já sessões oo:linárias, a fun de receber emendas, nos tennos do art.
ae manifestou o Í'oder Jndlclário: A liberdade de lm- 235, H, f. do Regimento llllemo. 
p..- é por todos defendida. Deve S<t" a lllllh ampla 
possíveL Mas liberdade não implica em irresponsabi-
lidade. •. (A cooferir obta citada, fls. 244, 2' ediÇão, Na página 10229, I' ooluna, na fala do Ptesidenfe, sobte o 
Editom Revista dos Tribunais). Projeto de Resolução n• 73, de 1995: 

Em sintese: A obcl publicada atingiu a honra do autor, sen
do que o réu teve a intenção, clara e deliberada, de prejudicar a 
imagem pública do mesmo, Qão hesitando, inclusive, de tentar 
destruir sua vida familiar, sendo que todo o sofrimen!O experimen-

Onde sé lê: 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- O Projeto lido ficarl 

sobte a Mesa dunmte 5 sessões oolinárias pam recebimento de 
emmdas, de acado como art. 235, H, t do Regimento Intemo. 

.tado pelo aula deve ser indenizado em Juizo. • ·· . ·• · Leia-= · 
Neste ponto, tegistro que em face da projoçlo j>o1ftica do o SR. PREsiDENTE (Bello P.qa)- o projeto será pu-

autor, sua imagem e cooceito são be~ ~v~ _incalcaláv~ mas o blicado e. em seguida, flC3DÍ solxe a _mesa dJmmte cinco sessões 
mesmo- por questões de fao íntimo- balimi-DiOdiiSfamcnii>o .. Qiilmáifos, afunde receber emeadas, nos termos do art. 401, § 1', 
seu pedido, apeoas no proveito ecooômioo OOtido pelo réu com a do Regimento Intemo. 


