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nômica apresentados pelo Governo e dos números _enca
minhados pelo Presidente do Banco Central sobre os re
sultados finãnCefri>S- do setor público de 1994. Sen. 
Eduardo Suplicy. ················'········--··-----·-'····-

Inquirindo o Ministro José Serra a respeito das dí
vidas interna e externa. da reforma tributária, da privati
zação do setor elétrico, dos vetos ao Orçamento de 1995 _ 
e: do asfaltamento das rodovias Transamazônica e Santa
rém-Cuiabá. Sen. Ademir Andrade. ..... ·-·············-······-·· 

Apelando ao Presidente do Senado Federal para 
que as perguntas feitas ao Ministro José Serra fiquem li
mitadas ao conteúdo preestabelecido no requerimento 
aprovado pelo Senado. Sen. Jáder Barba!ho ...•................. 

Inquirindo o Ministr<,- José Sena a respeito dos 
vetos ao Orçamento de 1995, da dívida interna e das 
obxas inacabadas no Brasil Sen. Lúcio Alcântara. ....... ~.-

lnquirindo o Ministro José Serra a respeito da ro
dovia BR-174. Sen. Marluce Pinto.·······-··----··-----

Inquirindo o Ministto José Serra a respeito da ad
ministração . das dívidas brasileiras. Sen. Esperidião 

Amin ••. ·--··-··-··-··-·'···-·----·---------··-
lnquirindo o Ministro José Serra a respeito da 

globalização da economia e da crise calçadista no Brasil 
Sen. Pedro Simon .................. _ ......... - ....... ____ _ 

Demonstrando a legitimidade das perguntas feitas 
ao Ministro José S~ Seo. Eduardo Suplicy ................. . 

Inquirindo o Ministro José Serra a respeito da fis
calização da máquina pública e da privatização da Com-
panhia V ale do Rio Doce. Sen. José Eduardo Outra ....... . 

Alertando para as petgUDtas feitas ao Ministto 
José Sena. que extrapolam o objeto da ronvocação. Seo. 
José lgnácio Ferreúa. ...........•..•...•••.•.•.. ·-··---~---····~· 

Inquirindo o Ministro José Serra a respei:to do 
Fundo Social de Emergência- FSE e sobre as intenções 
do Governo com relação ao Plano Real em 1996. S<n. 

JeffeiSOil Peres.······-····························--··-·-----
Inquirindo o Ministro José Serra a respeito dos 

investimentos no atnal Governo e sobre a política de 
descentralização do novo pacto federativo. Sen. Wal-
deck Omelas •..••.•.•.•.•...................••...• , •. ,. ·----

Pág. 

520 

402 

405 

408 

410 

412 

413 

415 

416 

418 

420 

420 

420 

422 

423 
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Q51/95, que soliCita a-criação de Comissão Temporária 
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ra tena enfrentado. Sen. Lúcio Alcântara. ................... _ .. 

Alertando para a necessidade de se priorizar de 
fato a salÍde pública no Brasil e de se despender mais re
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Solicitando a verificação de um suposto erro de 

informação a respeito da votação dos vetos presidenciais 
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para que promulgue o veto à Lei Agrícola e ao Presiden
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GERALDO MELO 

Defendendo a implantação do Projeto Sivam. 
Aparte ao Sen. Flaviano Melo.·················-·····-········--···· 

PEC n2 27195. que dá nova redação à alútea e do 
inciso II do § 52 do art. 128 de Constituição FederaL •...... 

Censmando os trabalbadores da Pelrobrás e Ele
trobrás por sua intransigência ao não acatarem a decisão 
judicial sobre «? movimento de reivindicação por eles or
ganizado. Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy ...••.•..•......•.•.... 

Encaminhando à votação o Requerimento n2 
740195. que solicita adiamento da votação do PLC If!: 
110194, que concede adicional de periculosidade aos 
carteiros, alterando o art. 19'3 da Consolidação das Leis 
do T!llbalho ..............•..........•.............................................. 
GERSON CAMA TA 

Expressando seu descontentamento com o decreto 
que estabelece um teto para as: importações da Zona 
Franca de Manaus e com a forma como são tomadas as 
decisões da equipe econômica. Aparte ao Sen. Jeffexson 
Peres ................ ·-··················-············································ 

Alertando para os problemas da agricultura brasi-
leira. Aparte ao Sen. Osmar Dias . ............... :.~ ................. . 

Destacando a importância de todos os _brasileiros 
se mobilizarem para reduzir o crime no Estado do Rio 
de Janeiro. Aparte àSen. BeneditadaSilva. .................... . 

Fazendo um apelo ao Ministro José Serra de 
modo que haja prorrogação dos prazos para a implanta-
ção do programa Prosege. ·······························-··········· ... ·· 

Emenda ~ 1-PLEN, que dá nova redação ao PLC 
nO 25/94 (nO 2.058/91, na origem), que introduz modifi
cação no Plano Nacional de Viação.·······-··················-···· 
GilBERTO MIRANDA 

Requerimento de Informação n!!: 655/95, ao Mi
nistro de Estado da Fazenda. sobre os contratos de finan
ciamento externo destinados aO Sistema de Vigilância da 
Amazônia- SN AM. ··-···················································· 
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Homenageando o jornalista. tnOuno, escritor e 
administrador público Carlos Lacerda. .•.••. -·-··-··-·-······ 

Discutindo a privatizição da Companhia Vale do 
Rio Doce. Aparte à Sen. Júnia Marise. .•..•.•..•........... - .. ···

PLS n" 145/95, que veda as operações de emissão 
e venda a termo de Letras do Banco Central do Brasil às 
instituições financeiras estaduaiS. ···--"··········-··-··-·-···-· 

Requerimento de Informação n" 743/95, ao Mi· 
nistro de Estado da Aeronáutica. a respeito do prograina
Veículo Lançador de Satélite- VLS, de responsabilida-
de do Ministério da Aeronáutica ........ ~ .... ---~---··-····:_ 

Requerbnento de Informação n" 744/95, ao Mi
nistro de Estado do Exército, a respeitó -da aquisiÇOO de 
c~s. e combate "Leopan:ll" por parte do Ministério do 
Exército ..................... - .... --.. ~ .. ·----·---.. --
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res públicos .. -·····-··-·······-·---·····-----·--. 

Parecer ri! 296'95 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o PDL n" 27/95 (n" 362-A/93, na ori
gem), que homologa o ato do Conselho Monetário Na
cional. que autorizou a emissão adicional de papel-moe
da para atender às exigência das atividades de produção 
e da circulação da riqueza nacional com referência ao 
último mês do exercício de 1992. ·-················-----·· 
' PEC n" 28/95, que revoga o inciso IX do art. 235 
da Constituição FederaL .... _ .. _, .... ____ ,, ___ _ 

Protestando contia a insensibilidade da Diretoria 
do Banco do Brasil com relação ao difícil momento fi
nanceiro por que têm passado muitos funcionários do 

banco. ············-··-······--·~; · ··----····--.-
HUGO NAPOLEÃO 

Encaminhando à votação o PLS n" 40/92, que ye. 
gulamenta dispositivOS- córisfitudonais q1.1e eniiiiCiãin 
normas sobre os pagamentos pelo Poda Público a seus 
fornecedores de bens e serviços., assim como a executo-
res deobras .................. -·---·-···---···-·--

Discússão do PDL n" 30/93 (n" 218/92, na ori
gem)? que aprova o texto da Convenção Intexa.mericana 
sobre Conflitos de Leis em Matéria de Lettas de Câm
bio. Notas Promissórias e Fatoras. concluída na cidade 
do Panamá, em 30/1n5, durante a I Conferência Espe- ~ 
cializada Interamericana de Direito Internacional Priva-
do ............... - ........ --·-· --·---. ·-·----.. ·-

Encaminhando à votação o Parecer n" 89/95, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
DiveiSOS n" 22195 e seu adendo (Represent!Ção n" 1), 
concllrindo pela admissibilidade de instauração de pro
cesso parlamentar para apurar os fatos attibuídos ao Se-
nador E.r:nandes Amorim ..... -.. -...................... --· -· ---~- :--

Prestando esclarecimentos a respeito do Substitu
tivo da Comissão de-Corisrit:Uição. Justiça e Cidadania 
que trata das Diretrizes e Bases para a Educação Brasi-
leira. ................................... ----·· .... --···-·--

Parecer n" 313195- Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional. sobre o PDL r1! 43195 (~ 300- _ 
B. na origem). que aprova o texto do ProtoColo ao Ttata
do da Antártida sobre Proteção do Meio Ambiente, ado-
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Encaminhando à votação o RequeririientO n2 
746195. de homenagem de pesar ao ex-Senador Ronaldo 
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HUMBERTO LUCENA 

Pts rJ!!. -138..95. que cria área de livre comércio no 
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Enwnerando suas inquienules com relação aos 
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(Republicação) ......... - ...................... ---·--.... --

PEC n" 25/95, que illtera o § 2" do art. 60 da 
Coostimição Federal .................... - ..... - .... ·-·--·----

PEC n" 26/95, que prorroga vigência da Lei Orça
mentária pala o cxercicio financeiro que especifica ....... 

Defendendo--se das injustas acusações de que foi 
vítima com re1ação ao uso da Gráfica do Senado . ......... .. 
IRIS REZENDE 

Encaminhando à votiÇão o Parecer n" 89/95, da 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. sobre 
Diversos rf!. 22195 e seu adendo (Representação ~_I). 
concluindo pela admisSibilidade de instawação de pro
ceSso parlámentar para apurar os fatos atribuídos ao Se-
nador Ernandes Alnorim ............................................... -. 

Saudando os parlamentares .............. ~ ............ --.. 
Protestando contia ãs mudanças que o Governo 

pretende fazer ri.a atuação do Banco do Brasil Aparte ao 
Sen. Nabor Júnior .............................. -·------··-· 

Comemorando o 5()!!: aniversário do fim_ da Se-
gunda Guerra Mundial e celebrando a paz ...................... . 

Solidarizando-se com o Senador Flaviano Melo 
quando se queixa ·da poucà 3renção reserVada ao interior 
do Brasil Aparte ao Sen. Flaviano Melo . ...................... _ 

Questionando a importância do Projeto Sivam. 
Aparte ao Sen. Flaviano Melo ......... _____ , .... _,_,,_. 

Comemorando o 5fl' aniversário do fim da Segunda 
Guena Mundial e celebrando a paz. (Republicação) .......... . 
JÁDER BARBÃLRO 

Encaminhando à votiÇão o Parecer n" 89/95, da 
Comissão de Constituição? Justiça e Cidadania, sobre 
Divexsos n" 22195 e seu adendo (Representação n" 1), 
concluindo pela admissibilidade de instauração de pro
cesso parlamentar para apurar os fatos alribuídos ao Se-
nador &nandes Amorim ..... u ............... ~------.. ·-

Eilcaminhando à votação o PLS n" 83193, qne al
tera o art. 48 da Lei n" 4504164, para permirir a tednção 
do imposto incidente sobre terras arrendadas . ............ - .. 

Encaminhando à votação o Requeririlento ~ n' 
651195? que solicita a criação de Comissãoo Tempomia 
Interna _do Senado Fede~ para inventariar as ~ras não 
concluídas custeadas pela União e examinar sua sirua-
ção ..... ___ , ............. -----.. ·--·--....... - ....... --
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Solicitando esclarecimentos a respeito do Substi
tutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidãdania -
que trata das Diretrizes e Bases para a Educação Brasi-
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5.682/71, bem COJDO a Lei n" 8247191. ............................ 242 

Requerimento de Informação n" 684195, à Secre-
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às exportações brasüeiras .. ---------------------------- 252 
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nômicos, sobre o PLC n" 5194 (n" 1.602191, na origem), 
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~~o de Garanl!" pnr Tempn de Serviço - FGTS, dos 

or:gaos que especifica. ···················-···············-·-·······-·-·~ ~88 
Comparando os processos de colonização do B:ra-

sil e dos Estados Unidos. Aparte ao Sen. José Roberto 
Arruda .............................................................................. 305 

Observando que o Governo não pensa em uma li
beração geral das privatizações. Aparte ao Sen. Lúcio 
Alcânla!a. .................. :....................................................... . 399 

Inquirindo o Ministro José Serra a respeíto do 
Fundo Social de Emergência- FSE e sobre as intenções 
do Governo com relação ao Plano Real em 1996............. 422 

Censurando os trabalhadores da Petrobrás e Ele
trobrás por sua intran~igência em não acatarem a decisão 
judicial sobre_Q movimento de_reivindicação por eles or-
ganizado. Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy. ------------------· 444 
JOÃO FRANÇA - -

Discutindo a política econômica brasileüa . ........... _ 164 
PEC n" 22/95, que altera o$ arts. 20 e 231 da 

Constituição FederaL ........ _............................................... 180 
PEC n" 23/95, que suprime o § 7" do art. 231 da 

Constimição Fede<al. ,_..................................................... . .. 180 
PEC n" 24195, que altera os arts. 49 e 231 da 

Constituição Federal......................................................... 181. 
JOELDE HOLLANDA 

Leitura da Mensagem n" 155195 (n" 491195, ria 
origem), submetendo à apreciação do Senado a escolha 
da Sra. Tbereza Maria Machado Quintella, Ministra de 

Primeira Classe. da Carreira de Diplomata, para cumula
tivamente com o cargo de Embaixadora do Brasil junto à 
Federação da Rússia exercer o cargo de Embaixadora do 
Brasil junto à República da Be!atus ................................ .. 

Dissertando sobre o Pólo Médico de Pernambuco,. 
projeto de desenvolvimento social e tecnológico apre-

sentado pelos pemarnbucanos. ································-··-···· -
Solicitando a transcrição nos Anais da Casa do 

discurso do Sr. Nelson Peixoto Freire, Presidente da As
sociação Brasileira da Indústria Eletro-Elettônica- ABI-
NEE .................................................................................. .. 

Referindo-se ao Abinee Tec'95, evento que reu
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JOSAPHAT MARINHO 

Defendendo a manutenção dos direitos SOCiaiS 

conquistados pelos trabalhadores. Aparte ao Sen. Fran-
celina Pereira . ................................................................... . 
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do Decreto-Lei n" 2.047183 ............................................. .. 

Encaminhando à votação o Parecer n2 89195~ da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
Diversos n" 22195 e seu adendo (Representação n" 1). 
concluindo pela admisSibilidade de ins!anração de pro
cesso parlamentar para apurar os fatos atribuídos ao Se-
nador Ernandes Amorim. ................................................. . 

Discussão do Parecer rf!. 89195, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre Diversos 'd! 
22195 e seu adendo (Representação D' I), concluindo 
pela admissibilidade de instamação de processo parla
mentar" para apwar os fatos atribuídos ao Senador Er-

nandes Alnorim. ··············-················································ 
Criticando a falta de hegemoneidade das metas de 
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do crime. Aparte à Sen. Benedita da Silva ...................... .. 
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Alcântala. ......... - .. ············-······················-·············-·--··· 
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Ata da soa Sessão, em 2 de maio de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da Soa Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Levy Dias, Ney Suassuna, EsperidiãoAmin e Lucidio Portella 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos Magalbies - Arlindo Porto - Bernardo 
Cabral- Carlos Patrocinio- Casildo Maldaner - Coutinho Jor
ge- Edison Lobio- Elcio Alvares- Emilia Fernandes - Epiti~ 
cio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidilo Amin- Fernan
do Bezerra - Flaviano Melo - Fnncelino Pereira- Frcitu Neto 
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam llot!!eo - Hum· 
berto Lucena - Iris Rezende - Jefferson Peres - Joio Fn.nça -· 
Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho -~Jos6 Agripilio .. Jos6 Ro. 
berto AI'111da - Jos6 Bianco - Jos6 Fogaça - Jos6 ignicio Fer· 
reira- Jos~ Samey- Lauro Campos- Leomar QuinlaDilba
Levy Dias - Lucldio Portella - Lucio Alc!ntan. - Ludio Coe
lho- Luiz Alberto de Oliveira- Marlucc Pinto- Mauro Miran
da - Nabor Júnior- Ney Suaa:suna - Odacir S~s - 'Osmar 

N" 285, de 2S do abril, de Ministro da F&21'nda, roforonte ac 
Requerimento de Infortnaçlo rf' 344, do !995, de Senackr Hum
berto Lucena. ' 

N" 286, do 2S de abril, do MiDiJtl1;l,da Fdonda, roflll'On!ll ao 
Requerinumto do Infmnaçlo n• 26S, do 199.5, de Senador Geraldo 
~w. . . 

N" 287, do 2S do abril, do Minillro da Famnda, mforonte ac 
Requerimento do Informaçlo n• 313, do !995, do Sonador Oilhor
toMinnda. 

N" 288, do 2S do abril, do Minillro da FIUIOIIda, mforonte ao 
Requerimento do Informaçlo o' 382, do !995, dó Seaador Romero 
Juc4. 

- As infi"''I1D•çôe' foram mr•minhadu, em cópia, 
aos requCRDtl54. 

Dias- Roberto Requilo- Ronaldo Cunha Lima- Valmir Cam- Os Requerimentos vão ao L"'QUivo. 
pelo- Vilson Kleinubing- Waldock Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Noy SuasllWl&)- A lista do pnoson- OFiCIO DE MINISTRO DE ESTADO 
ça &CWII& o comparecimento de 49 SIS. Senaclotes. Havendo mime- N° 196. de 26 de abril, do Ministro do Planejamento e Oiça- -
ro tcgimc:Dtal. declaro abelu. a sesslo. mento, referente ao Requerimento de Informação n<> 417, de 1995, 

Sob a proteç.lo de Deus,. iniciamos nossoa trabalh01. do Senador Emandes Amorim. 
O Sr. I" Socretúio em oxerclcio, Senador Jefferson Pma, 

procederi 1 leitura do expediente. · As informações foram encaminha~, em origi· 
nais, aos requ~rentes. 

É lido o .egui:nte Os :Requerimentos vio ao Arquivo. 

EXPEDIENTE OFÍCIOS 
DO 1' SECREI'ÁRIO DA CÂMARA DOS DEPU-

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA TADOS, ENCAMINHANDO À REVISÃO DO SENADO 

Reltilllindo aut6grafoa do projeto do lei Wlcioaado: AUTÓGRAFOS DAS SEGUINTES MATÉRIAS: 

EMENDASDACÂMARAAO 
N" 146, do 1995 (n"470195, na origem), do 28 do abeil tllli- PROJETO DE LEI DO SENADO N"l9, DE 1991 

mo, referente ac Projeto do Lei da Chnara n• 48, do !995 (o• (N" 2.478/92. naquela Casa) 
199/95, na Caaa do origem), que dispõo sobro o valor de sslirio 
mfn.imo, alttn. dispoàtivos das Leis n<> 8.2!2 e 

0
o 8.213, ambu de Torna obrigatória a inclusão de dispositivo de 

segurança que impeça a reutilização das seringas 
24 de julho de 1991, e dá oottu provid&lcias, S&Deicxwlo e lnnB- descartáveis. 
formado na Lei n'9.032, do 28 doabeil do 199$. 

Dê.se ao art. 3° do projeto a seguinte redaç.ão: 

A VIS OS DE MINIS1ROS DE ESTADO "ArL 3 .. Esla lei entra em vigor nc pra:zo de três 

N" 198, de 26 de abeil, do Ministro da Agricultura, do meses. a conlar de sua publicação." 
Abastecimento e da Reforma Agtiria, refermte ao Requerimento Dê-se ao art. '1!' do projeto a seguinle redaçiD:" 
de Informaçio n• 331, do !995, de SenadorOsmar Dias. "Art. '1!' O Poder Executivo regulamen!Má esta lei 

N" 199, do 26 do abeil, do Ministro da Agricullulll. do no prazo de 180 dias." 
Abastecimento e da Reforma Agrúia. referente ao Requerimento (À Comissão de Assuntos Sociais.) 

do Informaçio o• 330, de 1995, doa Senadcno Osmar Dias e Ca- PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 57, DE 1995 
sildO Maldane<. 

N" 231, do 2S do abeil, do Minútro da Previd&ciae Asais- (N'2.192/91, na Casa do origem) 
t&1cia Social. refe:rente ao Requerimento de Informaçlo n° 286. de Estabelece a competência do júri para os cri-· 
1995, da Senadon.Jánia Marise. mes contra a economia popular. 

N" 271, do 24 do abril, do Ministro da Fazenda, referente ao o CongresS<> Nacional decreta: 
Requerimento de Infonnaçio o• 264, do 1995, do Sonackr Mauro Art I' É da competência do júri o julgamento dos crimes 

~ 215, do 24 de abril, de Ministro da F.;.,da,-;.f- ao· confra a economia papular. 
Requerimento do Infonnaçio o• 299, do !995, de Senador GiJber. Art. 2' O júri será ccmposto por um juiz do direito, que scl 
to Miranda. · · o presidente, e por 15 (quinze) jurados, que não exerçam a mesma 
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atividade profissional do réu, sorteados dentre os eleitores de cada 
zona eleitoral, de uma lista de 150 (cento e cinqUenta) a 200 (du
zentos) eleitores, cinco dos quais constib.lirio o conselho de sen
tença em cada sessão de julgamento. 

Art. 3° A lista a que se refere o· artigo anterior será semes
tralmente organizada pelo presideDle do júri sob sua responsabili
dade, entre pessoas de notória idoneidade. 

Art. 4° Até o dia 15 (quinze) de cada tnl!s, far-se-á o sorteio 
dos jurados que deverão constituir o júri do mês seguinte. 

Art. 5° O júri funcionará quando estiverem presentes, pelo 
menos, 10 (dez) jurulos. 

Art. 14. Em seguida, e nos termos do_ veredicto, o juiz la
vrar.é. a sentença. 

. _ A_rt. IS. A sentença será fundamentada e lida pelo juiz, de 
público, antes de encerrada a sessio do julgamento. 

.Art. 16. Da sentença caberá ~rso de apelação, em ambos 
os efeitos. 

- :Art. 17. Aplica-se, subsidiariamCnte, e no que coober, oC6-
digo de Processo Penal. , 

Art. 18. Caberá aos Trillunais de Justiça propor ao Poder 
Legislativo respectiVo a alteração da organização e da divisão JU •• 
diciárias. 

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio. Art. 6• O presidente do júri fará os convocações para () jul
gamento com 72 (setenta e duas) horas de an~Dcia. pelo me-
nos. observada a ordem de recebimento dos processos. Art. 20. Revogam-se as disposições em conttário. 

Art. 7° A instrução processual scri. feita observando-se 0 IV - se oonhece o instrumento com que foi pntticada a in-
disposto no Código de Proce$$0 Penal, relativamente ao processo. ~ ou ~lquer dos objctos que com esta se relacione e tenha 
coomm (Livro II. Título 1), no que for compatlvol, com as seguin- lido apreendido; 
tes modificações: - · · - V- se votdadeira a imputaçio quolhe 6 foit&; 

I - o m!mero de .teste~aa. tanto para a arusaçlo cano . "!- se, n1o sondo verdadeira a imputaçio, tem algum mo-
para a defesa, será de sets, no máx.IIDO; , tivo particu~ a quo atribul:.Ia, 10 conhoce a poasoa ou pouou a 

ll - ouvidas as testemunhas e realizadas quaisquer dilig!n- quo dova ser unputada a pritica do c:rime. e quais sejam. e se com 
cias porvenwra requeridas, o juiz, depois de sanar eventuais irrê- elas esteve antes da pática da infraçlo ou depoiJ dela; 

gularidades, e determioar qualquer outra diligEncia que julgue ne- . VD- todos oa demais fa~ e pormenores, que conduzam à 
cessária, ouvirá, ü.os autos, sucessivamente, o órgão do Ministério elucida.çio dos antecedentes e cmcunst4ncias da infraçio; 
Público e o defensor, sendo vedada a juntada de qualquer docu
mento nessa fase~ 

ID - o juiz absolverá o acusado quando não se convencer da 
existência do crime ou de indícios suficientes de autoria; 

IV- se o juiZ se Convencer da existincia do crime e de indí
cios de aulOria.,. decidirá pela remessa dos autos ao presidente do 
júri. para inclusão na pauta de julgamento. 

Art.. go É dispensada a formação de libelo. 
Art. 9o O óigão do Minist6rio Pl:íblico, 0 réu e o seu defen

sor serão intimados do dia designado para o julgamento. 

Parágrafo único. Será. julgado à revelia o réu solto que dei
xar de comparecer sem justificação. 

Art. lO. Em plenário, constituído o conselho de sentença, o 
juiz tomará aos jlrados o jÚi'aniento de bem e sinceramente decidi
rem a causa, proferindo o voto a bem da verdade e ~justiÇa. -

Art. 11. Em seguida. o presidente interrogará o réu pela for
ma estabelecida no Livro I, Til. Vll, Cap. IIL d() Cédigo de J>ro. 
cesso Penal. no que for aplicável. 

Art. 12. Ap6s o interrogatório serão inqUiridas, se houver 
requerimento nesse sentido, as testemunhas, abrindo o juiz, em 
seguida, os debates, dando a palavra ao órgio do Ministério 
Público para a dedução da acusação e ao defensor para a produ
ção da defesa. 

§ 1° O tempo destinado à acusaçOO e à defesa será de uma 
hora para cada uma. 

§ Z' Havendo mais de um réu, o tempo será dobrado, desde 
que haja requerimento nesse seDtido. 

·§ 3° Haverá n!plica e tn!plica. 
Art. 13. No julgamento, que se realizará em sala secreta, 

com a presença do juiz, do escrivão, de um oficial de justiça. do 
acusador e do defensor, os jurados deposi.tario na uma as respos· 
tas aos quesitos fcxmulados pelo j.Jiz, para a caracterização da res
ponsabilidade penal. 

VIII - sua vida pregressa.. notadameute se foi preso ou pro
cessado alguma vez e, no caso afnma.tivo.qual o jlizo do processo, 
qual a pena imposta e se a cumpriu. 

Parágrafo único. Se o acusado negar a impulaÇio no todo 
ou em parte, será convidado a Uiâicar as provas da verdade de suas 
declarações. 

• Art. 189. Se hoover co-réus, cada um deles será intenogado 
separadamente. 

Art. 190. Se o réu confessar a auloria,será especialmente 
perguntado sobre os motivos e circunslâncias da ação e se OUtras 
pessoas _concorreram para a infração e quais sejam. 

Árt. 191. C<'I1Signar-se-ão as pergulllas que o réu deixar de 
responder e as razões que invocar para nlo f~-Io. 

Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do sumo.. 
mudo será feito pela fonna seguinte: 

I - ao surdo serão apresentadas por escritos as perguntas, 
que ele responderá oralmente; 

II - ao mudo as perguntas serã.Q feitas oralmente, respon
dendo-as ele por escrito; 

ID - ao suOOO:.mudo as perguntas serão fonm.~ladas por es
crito e por escrito dará ele as respostas.. 

Parágrafo único. Caso o interrogado não saiba ler ou = 
ver, intervirá no ato, como -mtétprete e sob compromissO~ peSsoa 
babilitada a entendê-lo. 

Art. 193. QuandO o acusado não falar a llngua nacionaL o 
interrogatório será feito por intérpmte. 

- Art.l94. Se o acusado for menor, proceder-se-á ao intem>-
gatório na -presença de curador. 

Art. 195. As respostas do acusado serão ditadas pelo juiz e 
reduzidas a termo, que, depois de lido e rubricado pelo escrlvio 
em todas as suas folhas, seri. assinado pelo juiz e pelo arusado. 

Parágrafo único. Se o acusado não souber escrever, não pu
der ou não quiser assinar, tal fato será consignado no teitJio,, -
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Art. 196. A todo tempo. o juiz poderá proceder a novo in-
terrogatório. = · ·' 

• Vide arts.S"LIV e 133 da Constituição Federal de 1988. 
Ait. 396. Apresentada ou oão a defesa, proceder-se-á à in-

··--··-··-··-···-··--·-··-··-··-··-··---·----·-··-·---- quirição das testemunhas, devendo as da acusação ser ouvidas em 

LIVRO H 
Dos Proa:ssos em Espéd.e 

TÍruLO I 
Do Processo Comum 

CAPÍTIJLOI 
Da Instrução Criminal 

Art. 394. O ;.iz. ao ~receber a queixa on dem!ncia, designari 
dia e hora para o interrogatório, ordenando a citaçlo do léu e a no
tiflCaÇio do MinistériO Público e, se for caso, do querelante ou do 

primeiro lugar. - --- - - - -

Parágrafo ónico. Se o réu não comparecer. sem motivo jus
tificado, no dia e à hora designados, o prazo para defesa será con
cedido ao defensor nomeado pelo juiz. 

Art. 397. Se não for Cocotrada qualquer das testemunhas, o 
juiz poderá deferir o pedido de substituição, -se esse pedído não ti
ver por fm1 frustrar o disposto nos arts:. 41, ln rm~ e 395. 

Art. 398. Na instruçio do processo serão inquiridas no má
ximo oito testemunh~de açusaçã.o e ati§ oito de defesa. 

Parágrafo ónico. Nesse número não se compreendem as que 
Dio prestarem compromisso e as referidas. 

Art. 399. O MinistériO Público querelante, ao ser oferecida 
a denúncia ou a queixa.- e ·a defesa. no prazo do art. 395, poderão 
requerer as dili~ocias: que julgarem convenientes. 

assistente. _: -

LEGJSLA.ÇÃO CITADA 
Art. 400. As partes poderãO ofemcer documentos em qual

- quer fase do processo. 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

DECRETO-LEI N• 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE l!Ul (") 

C6digo de Processo Penal 

O Presidente da República. usando da atribuiçio que lhe 
confere o art.lSO da Constituiçio, decreta a seguinte Lei: 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

UVROI 
Do Processo em Geral 

TÍTULOVH 
Da Prova 

Art. 401. As testemunhas de acusação serão ouvidas dentro 
do prazo de 20 (vinte) dias, quando o réu estiver preso, e ile 40 
(quarenta) dias, quando soko. 

Parágrafo único. Esses prazos começaria a correr depois 
de fmdo o trlduo da defesa prévia, Ou, se tiver havido desís!En
cia, da data do interrogatório ou do día em que deverá. ter sido 
realizado. 

Art. 402 Sempre que o juiz concluir_ a instiução fora do 
~zo. consignará nos autos os motivos da demora. 

Ait. 403. A delllC<II determinada por doença do réu on do 
defensor, ou outto motivo de força maior, não será comp1tada nos 
prazos fiXados no art. 401. No caso de enfermidade do réu, o juiz 
poderi. transportar-se ao local onde ele se encootrar, aí. proceden-

---·-------··----'-··-··-··---------··--··---··-·--·-·--- do à instrução. no caso de enfermidade do defensor, será ele subs-
CAPÍTULOITI 

Do Iotertogatório do Amsado 

Art. 185. O acusadO, que for preso, ou comparecer. es
pontaneamente ou em virtude de intimação, _perante a autorida
de judiciária, no curso de processo penal, será qualificado e í.n
terrogado. 

Art. 186. Antes de iniciar o intCrrogaiôtiõ, O JuiZ Observará 
ao, réu que, embon. não esteja obrigado a responder às perguntas 
que lhe forem fccmula.da.s.. o seu silêncio.p:xlerá ser interpretado 
em pre;.izo da própria defesa. 

Art. 187. O defensor do acusado não poderá intervir ou in
fluir. de qualquer modo. nas per8unl.!s e nas respostas. 

Ait. 188. o n!u sem pergunlado sobro o seu nome. natunli· 
dade, eSlado, idade, (tliaçio~ resid&.cia, meios de vida ou profis
são e lugar onde exerce a sua atividade e se sabe ler e escrever, e, 
depois de cientificado da acusação,sem intetrogado sobte: . 

I - onde estava ao tempo ei:p. que foi, cometida a _infuiçio e 
se teve notícia desta; 

1 
TI- as provas contra ele~ apuradas; 
m - se coohece a vítima e as testemunhas já inquiridas oo 

por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar cootra elas; 

. Ait. 395. O réu ou seu defensor podecl. logo após o interro-
gatério oo no prazo de 3 (três) dias, oferecer alegações escritas e 
aiTOlar testemunhas. 

titnído, defmtivamente, ou para o s6 efeito do ato. na forma do art. 
265, parágrafo único. ~ -

Art. 404. As partes poderão desistir do depoimento de qual
quer das testemunhas arroladas. ou deixar de arrolá-las, se consi
derarem suficientes as provas que possam aer oo tenham sido pro
duzidas., ressalvado o disposto no art. 209. 

Art. 405. Se as testemunhas de defesa não forem encootra
das e o acusado, dentro em 3 (três) dias, oio·indicar outras em 
substituição, prosseguir-se-á nos demais termos do processo. 
............... -.......... _ .... - ........ ------·--··--··----·~-\ ... -----~~·--·· 

J 

(À Comissão de Constiluifiio,Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 58, DE 1995 
(NO 88&191, na casa de origem) 

Dispõe sobre alocação de recursos proveoien
- tes de exploração de loteria esportiva federal, sena e 

loto e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: ··.· 
Art. 1° A loteria esportiva federal e os concursos de prog

nóstiCO- Sobre ·resultados de números com distribuíçio de prêmio 
mediante rateio (sena e loto) ficam sujeitos aO pagamento de 10% · 
(dez por cento) sobre a impon.incia total de cada emissio, :a qual 
será adicioriada ao preço de plano dos bilhetes. 

····--·---
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Parágrafo único. A Administração do serviço de Loteria Fe~ 
dera! e Concursos de Prognósticos recolherá diretamente à Caixa 
Econômica Federal. em guias próprias, os recursos previstos no 
caput deste artigo. 

Art. 2° Os recursos previstos no artigo anterior serão obri
gatoriamente destinados a aplk·.ação no próprio município onde foi 
realizada a respectiva anecadaçã~_. conforme o disposto nesta lei. 

Art. 3° Os recursos de que trata esta lei serilo obrigatoria
mente destinados a aplica,ção de caráter assistencial, de acordo 
com critérios fiXados pelas Prefeituras MunicipaiS,- observando-se 
as seguintes taxas. 

1- 40% (quarenla por ceniO) na educação básica; 
II- 30% (trinta por cenlO) no apoio aO esporte amador; e 
Ill- 30% (trinta por cento) em programas de apoio ages-

tantes, nutrizes e creches. 
Art. 4° O Pcxler Executivo expedirá regulamento desta lei 

no prazo de sessenta dias, a contar da dala de sua publicação. 
Art. 5° Esta lei entra em vigor após os 60 (sessenta) dias de 

prazo para a sua regulamentação. 
Art. 6° Revogam-se as disposições em coD.trúio. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 59, OE 1995 
(N' 4.465/89. na Casa de origem) 

IV- 2 (dois) represen[an.tes dos trabalhadores ru
rais da cultu:rà canavieiia, indicados pela confederação 
(CONTAG)." 

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta lei no praw 
de 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua publicação, dispon
do. inclusive, sobre a vinculação ã administração pública direta ou 
indi.reta. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão dt! A.uunlos Sociais") 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 60, DE 1995 
(N' 4.805190. na Casa de origem) 

Institui a gratificação de adicional por tempo 
de se"iço aos empregados cm geral e dá outras pro· 
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Aos empregados sujeitos ao regime jurldico da le
gislação trabalhista é assegurado o direito à-percepção de gratifica
ção adicional por tempo de serviço, na base de I% (um por cento), 
para cada periodo de um ano de efetivo serviço, contínuo ou alter
nado, prestado ao mesmo empregador. 

§ l 0 A percentagem de que trata este artigo incidirá sobre o 
salário percebido pelo empregado ã época em que gozar o direito, 
não podendo ser copensado com qualquer outra vantagem que o 
empregador já conceda ou venha a conceder. 

Altera dispositivos da Lei o 0 4.870, de 1° de de
zembro de 1965, para a criação do Conselho de As
sistência Social aos Trabalhadores da Agroindústria 
Canli.Vieira (cana..<Jc·açúcar, álcool e açú:car). 

§ "]!' Por se tratar de um sobre~salário, o adicioilal por tempo 
de serviço íncidirá sem.pte sobre o salário norma.J. resultante dos 

___ ªlW:leD~ espontâneos, legais ou provenientes de sentença norma
tiva, auferidos durante o gozo do dirieto ínstituído por esta lei. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o O § 1° do art. 36 da Lei 0° 4..870, de 1° de dezembro 
de 1965, passa a vigorar com. a seguinte redação: 

"Art. 36 ·-···-·-----·-··--··---~··----

§ 1° Os recursos ptevistos neste artigo serão apli
cados diretamente nas usinas de açúcar, destilaridas de 
álcool_ e pelas Associações ou Cooperativas de fornece
dores de cana, mediante planos de aplicação de recur
sos de sua iniciativa. submetidos à aprovação e fiscali
zação do Conselh_o de Assistência Social aos Trabalha
dores da Agroindústria Canavieira (cana-de-açúcar, ã1-
cool e açúcar)." 

Art. ~ Acrescente-se ao arL 36 da Lei n° 4.870, de 1° de de
zembro de 1965. o seguinte§ 2°, renumerando-se os subseqúentes: 

"Art. 36 ·-··-······---····-·-·-·-------

§ 2° O Conselho referido no parágrafo anterior 
será coostituido de 9 (nove) membros, cada um com 
mandato de 2 (dois) anos, podendo ser renovado por 
mais 2 (dois) anos, a saber: 

I- 3 (tres) técnicos do Ministério da Agricultura, 
Abastecimento e Reforma Agrária. designados pdO Mi
nistto de Estado da. respectiva Pasta; 

II - 2 (dois) representantes dos empresários da 
agroindústria (do açúcar e álcool), indicados pela confe
deração da _categoria: 

Ill - 2 (dois) representantes dos trabalhadores da 
indústria de açúcar e álcool, indicados pela respectiva 
coofederaçilo; 

§ 3° O adicional por tempo de serviço não incidirá sobre as 
horas extras. 

Art. 2' A gratificaçilo de que lr.lla esta lei integran\ a remu· 
neraçào do empregado para todos os efeitos legais. 

Art. 3° Esta lei entra me vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão lk A.uuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'61 DE 1995 
(NO 803/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a divulgação dos principais deve
dores junto à Secretaria da Receita Federal, ao Mi· 
nistério do Trabalho, ao Ministério da Previdência c 
AssiStêndã Soâal e à Caixa Eeooômica Federal e dá 
outras proVklêo.cias. 

O Congresso_ Nac~onal decreta: 
Art. 1° A Secretaria da Receita FederaLo Ministério do Tm

balho, o Ministério da Previdência e Assist&.áa Social e a Caixa 
Econômica Federal deverão publicar, lrimestralmente uma lista 
contendo seus SOO (quinhentos) maiores devedores. 

§ 1 • A Sectetaria da Receila Federal publicará os devedores 
dos tributos. taxa. impostos e contribuições poi ela arrecadados.-

§ 2° O 1\-iinistério do Trabalho e o Minist6rio da Previdência 
e Assistência Social publicarão os devedores das contribuições 
sociais relatiVas ao Fundo de Previdência e A~istência Social e ao 
Fundo de Apoio ao Trabalho (FA1), que compreendem as contri-
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buições ao Progmma de !ntcgmção Social (PJS) e ao Progmma de 
Formação do Patromônio do Servidor Púbfi""l (PASEP). 

§ 3• A Caixa Eoonômlca Federal deven\ p1blicar os deve
dores das contnbuições do Fundo de Garantia po< Tempo de Ser-
viço (FGfS). -~ -

§ 4° A lista referida no caput deste artigo abrangerá devedo
res do setor público e privado,obedecendo a ordem decrecente do 
valor total da divida. 

Art.. 'r Em cada lista. junto ao devedor deverá constar. em 
valores COITenles do mês o torai do débito, considerando-se o prin
cipal, as multas e juros de mora. 

ArL 3° Esta lei entra en vigor na data de sua públicaçio. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Conrtiluifiib.J~tiça e Cidadania) 

PROJETO DI! Lili DA CÂMARA N• 62, Dll19!15 
{N° 1.164191. na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Dispõe sobre as sanções penais e admlojstl'llti
vas derivadas de condutas e ativldades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providênc~ 

O Coo~sso Nacional decreta: 

CAPÍTIJLOI 
Disposições Gerais 

Art. 1° As condutas e ativida.des que se caracterizarem 
como lesivas ao meio ambiente serão punidas com sanções penais 
e adminiStrativas, na r arma-estaôelecida por esta lei. 

Parágmlo único. Sem prepizo da aplicsçio das sanções. 6 o 
infrator em- todos os cas:os obrigado, independentemente da exis
tência de culpa. a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 

Art. Z' Considera-se infração ambiental toda açio ou omis
slo que importe inobservância dos preceitos da leg.isla.çio ambien· 
tal. seus dcc:n:tos., normas; técnicas, resohlções e outros dispositi
vos dela dccom:ntes, que se dcslinam i promoção, prolcçio e ...,_ 
cuperação da qualidade ambientaL 

§ I • As infrações ambientJús selilo 8plradas em processo 
administrativo próprio, assegurado o dlleilo de ampla defesa, ob
servados os ritos e demais disposições estabelecidos pela regula
mentação desta lei. 

§ 2• A autoridade ambiental que r=:ber representação de 
infração ambiental 6 obrigada a promover a sna apuração imedia
ta, medianlc processo admlnisiill!ivo próprio, sob pena de sindi
cância interna e COITesponsabilidade. 

§ 3° O processo administrativo para apuraçio de infraçio 
ambienral obsetvará os seguintes prazos máXilrios: 

1- 10 (dez) dias para<>infrator oferecer defesa ou implgoa
ção do auto de infraçio, COOiados da data da cio!ncia da~ 

II- apresentada ou nio a defesa ou imp1gnaçio, 30 (trinta) 
dias para a autoridade competente j:llgar o IWto de infraçio. conta
dos da data da sua lavratura; ' 

rn- 10 (dez) dias para o infrnt<r =da decisio conde
natéria à inslância superior do Sistema Nacional do Meio Ambien
te- SISNAMA; 

IV- quando aplicada a penalidade de multa, S (cinco) dias 
para o pogamento. COOiados da data do recebimento da notifiCOÇio. o 
qual sm\ requisito para inlcrpooiçio de 1'0CU1WO administrativo. 

Art. 3° As infrações ambientais serão punidas com uma ru 
mais das seguintcs penalidades: 

I- advert.!ncia; 

II- multa simples; 
~ rn- multa diãria; 

IV- apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fau
Da e flora, instrumentos. petrechos, ccp.lipamentos e veíallos de 
qualquer natureza. utilizados na infraçio; 

V-~ destruição ou inutilização do produto; 
VI- suspensão de venda e fabricação do produto; 

vn- embargo; 

vrn- demolição da obra; 
IX - interdição pardal ou total do estabelecimeD1o, ativida-

de ou empreendimento; .. 
X .,... suspensão de registro, licença àU autorização legalmen-

te exigidos; : 

XI- cancelamento de registro, licença oo autorização legal
mente exigidos; 

xn - perda ou restriçio de incentivos e beneficias fiSCais 
concedidos pelo govenro; 

xm - perda ou suspensão da participação em linbas de fi
nanciamento em estabelecimentos oficiais de crédito; 

XIV- intervenção no estabelecimento. 

§ I o Se o infrator cometer, simultaneamente,. duas ou mais 
infrações, ser-Ihe-ão aplicadas,. cunDJlativamente, as penalidades a 
elas cominadas. 

§ 2° As penalidades poderio ser convertidas em serviços de 
natureza ambiental, resguardado o estabelecimento oo parágmfo 
único do art. 1 o desta lei. 

Art. 4• Respoodem solidariamenlc pela infração: 

I- o autor material; 

II- o mandante; 
Ill - quem de qualquer mcx!o concorra ã prática ou delas se 

beneficie; 
IV- a autoridade enquadrada no § '2: do arL ~ desta lei. 
Art. 5° As infrações ambientais classficazn.se em: 
1- leves: aquelas em que o infrator seja beneficiado JXlr cir

cunstâncias atenuantes; 
II - graves: aquelas em que ror verificada uma circunstân

cia agravante; 
Ill - muito graves: aquelas em que forem verificadas duas 

circuoslâncias agravantes; 
IV- gravíssimas: aqUelas em que seja verificãda a exis

-tênia de três ou mais circunstâncias agravantes ou a reicidência 
do infrator. · 

Parágrafo único. Havendo conrurso de cirrunstâncias ate
nuantes e agravantes. a pemlidade será aplicada leva.ndo-se em 
conSideração a circunstância preponderante, entendendo-se como 
tal aquela que caracteriza o conteúdo da vontade do autor ou as 
conseqüências da conduta assumida. 

Art. 6• Pam imposição e gmdação da penalidade, a autori
dade competente observará: 
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I- a classificação da infraçio nos l.eiiDos do_artigo anterior. 
II - a. gravidade do fato. tendo em visla as suas conseqiiên

cias a saúde pública e para o meio ambiente; 
m - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da 

legislação de interesse ambientaL 
Att. -r' Constituem circunslâncias atenuantes: 

I-menor grau de instrução e escolaridade do infrator; 
II - a=pendimento do infmtor, manifeStado pela espontâ

nea reparação do dano. ou limitação significativa da degradação 
ambiental causada; 

Ill - connmicação prévia pelo iofrator de perigo iminentes 
da degradação ambiental; · 

IV --colaboração com os agemes encarregados da vigilân-
cia e do controle ambiental; · -

V- ser o úúrator primário e a falta cometida, leve. 

Art. 8° Constituem circunslincias agravantes: 

I- ser o in.fr.ttoc reincidente ou cometer a infra.çio de forma 
continuada; - ~ 

II - ter o agente cometido a. infração para obter vantagem 
pecuniária; -- -

rn- o inftator ter coagido outrem pa.11l a exeaJçio material 
da infração; - - .. . . _ 

IV - ter a in.fração conseqüências graves para a sa11de públi
ca ou para o meio ambiente; 

V - a infn.ção ter concorrido para. danos à propriedade 
alheia; 

VI- os efeitos da infraçio terem atingido ãreas de Unidades de 
Cooservaçio ou as ãreas de que tmta o art. 27 do Do=to n• 99.274, 
de 6 de junho de 1990. 

VII - a infração ter oconi.do ou seus efeitos terem atingidO 
áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; 

VIII - prática dn delito em perlodn de defesa à fanna, em 
domingos ou feriados, em épocas de seca ou inundações;. 

IX - a infração ter incluido o emprego de métodos cruéis 
para abate ou captura de animais; 

X- emprego de fraude ou abuso de <Q!lf~ 

XI- aproveitamento indevido de licença de autoridade am-
biental; 

XII- a infração ser cometida por estabelecimento: 
a) PlllD.tido, total ou parcialmente, por verbas pública~ 
b) beneficado por incentivos ftScais.-

Art. 9" Verificada a infração, serão apreendidos seus produ
tos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. 

§ }0 Tratando-se de produtos pereciveis ru madeiras, serão 
os mesmos avaliados e doados _a instituições científicas, hospitala
res, penais e outras com rms beneficentes. 

§ 2° Os instrumentos ilegais serão vendidos, garantida a sua 
descaracteri.zação através da reciclagem. 

§ 3° Os animais :serio libertados em seu habitat ou entre
gues a jardins zoológicos, fuhdações ou entidades assemelhadas, 
desde que fiquem sob a reSponsabilidade de técnicos habilitados. 

Art. 10. A imposição de penalidades pecuniárias por infra
ção ambiental pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Terri
tórios éx.cluirá a exigSncia de multas federais, na mesma hipótese 
de incidência, quando de valor igual ou superior. 

Att. 11. Os valores a:rrecadados em pagamento de multas 
por infração ambiental serão tevertidos ao Fundo Naval, fundos 
~duais e municipais do meio ambiente, ou _correlatos, conforme 
o órgão arrecadado<. . 

CAPÍillLOII 

Das Infrações Ambientais Caracterlzadas 
como Crime contra o Meio Aoibiente 

SEÇÃOI 
DaFauna . 

Art. 12 ConstitUem crime contra o-meio a..I:Iibiente, punivel 
com reclusão de 1 (um) ano aS (cinco) anos, sem prejuízo das de
mais sanções- estabelecidas no art. 3o desta lei: 

. I- utilizar, caçar, perseguir, destruir ou aponbar espécimes 
da fauna silvestre, sem a devida permissão da autoridade compe
tente; 

II- exercer caça ProftSsíonal; 

~II - comereializar ovos, larvas ou espécimes da fauna sil
vestre,- e produtos e objetos que impliquem a sua caça. persegui
ção, destruição ou apanha. sem a devida permissão da antoridade 
competell-,; 

IV- introduzir espécie animal no País, sem parecer técnico 
-õficial favorável e licença expedida por autoridade competente; 

V -utilizar, perseguir, destruir, caçar ou apanharesp6cúnes 
da fauna silvestre: 

a) com visgos, atiradeir.ts, fundas, bodoques, veneno, in
cêndio ou annadilhas: 

b) com :umas a bala, a menos de 3 km (tres qúilômetros) de 
qu~alquer via fó=a ou rodovia pública; 

----c)oom armas de calibn: 22 ~te ~dois), pem aní!ÍJais de 
porte superior ao tapiti (SylvUagus brasiliensls); 

d) com annadilhas constituídas de armas de fogo; 

e) nas zonas urbanas e suas adjacências, e proximo a qual
quer tipo de assentamento humano; 

f) nas estâncias bidrominerais e climáticas; 
g) nos estabelecimentos oficiaiS e aÇudes de dominio públi

co, bem como nos terrenos adjacentes, até a distância de 5 km 
(cinco quilOmetres); 

h) oa faixa de SOO m (quinhentos metros) de cada lado do 
eixo das. vias férreas e rodovias póblicas; 

I) nas áreas destinadas à proiOÇio da fauna, da 11om e das 
belezas nawrais; -

j) nos jardins zoológicos e botânicos, nos parques e jardins 
públicos: 

I) duru!te perlodo de migração, nidação ou tcprodução, 
mesmo em propriedades privadas; 

m) à noite; 

n) do interior de veículos de qualquer esj,6cie; 

VI- exportar para o ex teria peles e couros de anfibios e 
répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental com
petente. 

VII - pescar mediante a u tilizaçio de; 

a) explosivos ou substâncias que. em Contato com a. água, 
produzam efeito semelhante; 

b) substâncias tóxicas. 
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§ 1 o É ex elude me de criminalidade o abate de anilniú: 
I - para saciar a fome do caçador comprovadamente mise-

rável; 

U- em caso de acidente; 

m - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da a.çio 
predat6ria ou destruidora de animais; 

IV - em caso de legítima defesa, diante do ataque de ani
mais ferozes. 

§ 2° Se o crime for culposo. a pena será reduzida l metade. 

Art. 13. Constituem crime contra o meio ambiente, puiiÍvel 
com deU:nção de 1 (um) ano a 3 (~s) anos oo multa, oo ambas as 
penas cumnlativamente, sem pre}lízo das demais sanções estabe
lecidas no art. 3° desta lei; 

I - provocar, pela emissão de eflueo.tes ou cam:amento de 
materiais, o perecimento de espécimes da fauna exiStellle em rios, 
lagoas, açudes, lagoas, baías ou IDJli' territorial brasileiro; 

II- causar degradação a viveirOs, 8Çtides ou estações de aq
ricultura de domínio público; 

Ili- apanbar esp6cies que devem ser preservadas ou jndiv!
duos com tamanhos inferiores aos permitidos; 

N - pescar quantidades superiores às permitidas. ou me
diante a utilização de aparelhos, petieebos, tkriícas e iuétodos nio 
permitidos; 

V - pescar, proftssionalmentc, sem insctição, atitorizaçio, 
licença. permissão oU coõ.cCSSão da autoridade competente; 

VI - transportar, comercializar. beneficiar ou induStiiãlizar 
espécimes provenienteS-da Coleta, apanha e pesca proibidas; 

vn- explorar campos nalllrais de invertebrados aquáticos e 
algas, sem petmissão oficial; 

VIli - fundear embarcações ou lançar detritos de qualquer 
natureza sobre bancos de moluscos devidamente demarcados. 

Parágrafo único. Se o crime for culp:Jso, a pena será reduzi
da à metade. 

SEÇÃOll 
Da Flora 

Art. 14. Constimem. crime conb:'a o meio ambiente, punível 
com detenção de 1 (um) a 3 (~s) anos ou multa, ou ambas as pe
nas cumulativamente, sem prejuízo das deJIUlis; sanções estabeleci
das no art. 3° desta lei: 

I - destruir cu danificar floresta considerada de preservação 
pennanente, mesmo que em formação, ou Dtilizá-la com infringên
cia das normas de proleção; 

II- cortar árvores em floresta considerada de ~ação 
permanei:te., sem permissão da autoridade competente; 

Ill- fazer e usar fogo. por qualquer modo, em floresta e de
mais fom:JAS de vegetação, oo em sua borda, sem tomar as precau
ções necessárias para evitar a sua propagação~ 

IV - fabricar.-vender, transportar ou soltar balões possam 
provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, 
em áreas urbanas ou qualquer tipo de assectamenlo bumano; 

V- extrair de florestas de domínio público ou consideradas 
de preservação permanente. sem prévia autorização. pedra. areia. 
cal oo qualquer espécie de ~enps; 

VI- comercili.lizar motossen'as ou utilizá-las em florestas e 
demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade 
competente; 

vn- tnmsformar madeins de lei-em carvão; 

vm- exportar esp&:ies vegetaiS, germoplasma ou qualquer 
produto ou subproduto de origem vegelal, sem licença da autorida
de competente. 

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzi
da à metade. 

Art. 15. Constituem crime contm o meiO ambiente, sujeito à 
pena de detenção de 3 (~s) meses a 1 (um) ano ou multa, oo am
bas as penas auxrulativamente, sem pre}lizó das demais sanções 
CSI.abelecidas DO art. 3° desta lei: 

I - impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e 
detnals r.,.. de vegetação; 

n - receber madeira, lenha. ca.rvio e outros produtos de 
origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, 
outorgada pela autoridade competente competente e sem mu
nir-se da via que deverá acompanhar o produto. a~ ímal bene-
ficiamento; - - - - -

m - deixar de restiruir A autoridade licenças extintas pelo 
decurso de prazo, ou entregar ao consuinidor produtos procedentes 
de florestas com alioença expirada; 

IV - emptega.r. como combustivel, produtos florestais oo 
bulba, sem uso de dispositivos que impeçam a difusio de fagulhas 
suscetíveis de provocadncêndios nas florestas; 

V- matar, lesar ou mahratar por qualquer modo ou meio, 
plantas de oroarilenlliÇio de logradouros públicos ou em p:oprie
dade privada alheia, ou árvore imune ao corte; 

Parágrafo único. Se o aime fõi' culposo, a pena será reduzi-
da à metade. . .. 

SEÇÃOlll 
Das Unidades de Conse"ação 

Art. 16. Constitui crime contm o meio ambiente., pucível 
com m:lusio de I (um) a 5 (cinco) anos, sem p:ejuiw das demais 
sanções estabelecidas no art. 3°, causar dano dircto ou indireto is 

• Unidades de Conservação e às áreas de que tmta o art. 27 do De
creto n° 99.274, de 6 de j.mbo de 1990, independentemente de sua 
localização. 

§ I • Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas 
Biológicas, Reservas Eeológicas, Estações Eool6gicas, Parques 
Nacionais. Estaduais e Municipais, F1orestas Nacionais, Estaduais 
e Municipais, Áieas de Proteçio Ambiental. Áieas de Relevante 
Interesse Ecológico e Reservas ExtrativistaS ou aitras a serem 
criadas pelo Poder Público. 

§ 2° A ocotTência de dano afet.mdo espécies ameaçadas de 
extinção no interior da Unidades de Con~~-ª-ção será çonsid...~da 
circunstância agravante para a fuação da penã. - -

§ 3° Se o crime for culposo. a pena será reduzida à metade. 

Art. 17. Constituem crime contra o meio ambiente, sujeito à 
pena ele detenção de 3 (~s) meses e I (um) ano, sem prejliw das 
demais penalidades fixadas no art. 3° desta lei: 

I - praticar qualquer ato que possa provocar incêndio nas 
Unidades de Conservação ou nas áreas de que trata o art. 27 do 
Decreto n•99.274, de 6 dejunbo de 1990; 

II-:.. penetrar em Unidades de Conserv~ conduzindo 
substâncias ou instrumentos próprios para~ otfpara exploração 
de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade 
competente; 

Parágrafo único. Se o crii;ne for culposo, a pena setá reduzi
da à metade. 
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SEÇÃOIV 
Da Poluição e outras lnfrações Ambientais 

XI- obstar ou 9-ificidtar a ação fiscalizadora do Poder Pú
blicO no trato de questões ambientais. · 

§ 1° Para efeito do disposto no inciso VIII deste artigo, o 
Poder Público Federal divulgará. através do_ Diário 06áal da 

Art. 18. Constituem crime contra o meio ambiente~ punível. Uniio, os ncm.es dos produtos e-substâncias cuja comercialização 
com reclusão de 1 (um) ano a 5 _(cinco! anos.. sem prejuízo das de- esteja proibida oo país de origem. 
mais sanções fixadas ~o art. 3o desta let: , . • § 2° Produziria os mesmos efeitos do parágrafo anterior as 

I- causar polutção de qualquer nab.m:? em mveiS tals que divulgações feitas por Organizações Não-Governamentais de reco
resultem ou possam resultar ~ ~os ~- _saude _h~~. ou ':fe nbecida aiUaç!o nas questões ambientais. 
provoquem a mortandade de ammats ou a destrutçao slgmficattva § 3o Se o crime for culposo,. a pena será de detenção de 15 
da flora; - (quinze) dias a 3 (tris) meses e muiUJ.. 

II- causar :poluição do solo que tome uma área, urbana ou 
1 rural, imprópria para a ocupação humana; -- - . • . 

III - causar poluição atmosférica que provoque a retiiada, CAP~O lll 
ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que. DisposJÇOeS Finais 

cause danos diretos à saúde da população;. Art. 20.-As penas estabelecidas nos arts. 12, 13, 14; 15. 16. 
IV- causar poluição hídrica que torne necessária a inler- 17; 18e 19dcslaleipoderioseraumenladasatéodobroseocrime: 

rupção do abastecimento público de água de uma comunidade; 1 _ resultar dano irreversivel ao meio ambiente; 

V - causar poluição marítima, por lançamento de detritos, 11 _ resultai- l~ão corporal grave ou morte de pessoas. 
óleos ou substâncias oleosas. 

- --Parágrafo único As penas de reclusão e de detenção de que 
Parágrafo úníCQ-=. Se á crime for culposo, a pena ser:4 de de- tratam os artigos enumerados no _caput poderão ser convertidas 

tenção. de 6 (seis}i:I:i.eses a2 (dois) ano~ -- - ____ -- em-prestações de-sCrviços à coniunidade, com duração não inferior 
Art. 19 Constituem crime contra o meio ambiente, Sujeito l ao periodo em que 0 infrator ficaria privado da liberdade, sem pre

pena de 1 (um) mês a 6 (seis) meses de detençlo ou multa, ou am- juizo das multas e demais sanções ptescritas por esta lei. 
bas as penas cumulativamente. sem pre}lízo das demais sanções Art. 21. 0 processo e julgamento dos crimes previstos nesta 
fiXadas no art. 3o desta lei: lei cabetio à justiça estadual com iDtcrveniência do Ministério Pú-

1- contribuir para que .it. água. o solo ou o ar atiojt.ni iúvéis blicorcspoctivo, se o lugar em que tiver sido praticado for munid
ou categorias de qualidade inferior aoS ftx:ados nas Ilonnas estabe-- pio que não seja sede da V ar.1 da Justiça Federal, ..com recursos 
tecidas pelos órgãos competentes; . para 0 Tribunal Regional FederaL · 

II- causar poluição sonora. desrespeitando as normas sobre Art. 22 São autcridades competentes para lavrar auto de in-
emissão de ruídos e vibrações resultantes de quaisquer atividades; fraçio ambiental e instaurar processo administrativo os funciOná

lU - lançar resíduo sólido, líquido e gasoso no ar, na água e rios de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de 
no solo, em desacordo com o estabelecido na legislação ambiental, Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de 
seus regulamentos, normas e resoluções~ fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do 

IV - desrespeitar normas de proteção ambiental ou de con- Ministério da Marinha. 
trole da poluição quanto à produção, manuseio, come~, Art. 23. Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, 
transporte, armazenamento, distribuição e emprego de agrot6xt- poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no artigo 
cos, substância tóxiCas,-r.idiOiftivas, cancerigeoas e entras que anterior, pua efeito do exercício do seu poder de polícia. 
comportem riscos significativOS para .it. sãúde humana e para a qua- Art. 24. A importância das multas de que tra a esla lei será 
lidade ambiental~ fiXada pela sua regulamentaçio e corrigida perio<hcamente. com 

V- desrespeitar normas de controle da poluição em ativida- base nos índices estabelecidos na legislação_~ente. 
desde pesquisa e exploração de ~rsos minerais~ - Art. 25. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

VI- construir, i.J:istalar ou fazer funcionar, em qualquer par- de 90 (noventa) dias de sua p.Iblicação. 
te do território nacional. estabelecimento~, obras ou serviços po-- Art. 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
tencialmente poluidores. sem licença do órgão ambiental com- Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário. 
petente, ou conttariando as normas legais e regulamentares per
tinentes; 

vn - praticar atos de comércio, indústria ou assemelhados, 
ccmpreendendo substâncias, produtos e artigos de interesse para a 
sanidade ambiental, sem a necessária licença ou autorização dos 
órgãos competentes. ou contrariando a legislação ambiental, seus 
regulamentos, normas e resoluções; 

vm- importar ou comercializar substâncias ou produtos 
tóxicos ou potencialmente perigosos ao meio ambiente e a saúde 
pública. cuja comercializaçã~ seja proibida em seu país de origem; 

1X- deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de no
tifJ.car qualquer -ato relevante do ponto de vista ambiental: 

X - deixar, aquele que tiver o dever legal ou _contratual de 
fazê-lo, de cumprir obrigações de relevanr.e interesse ambiental; 

.. __ • .,.,1.~ ................ .....,, ........... ,.·v-~ .. .,......... .................................. _ ...... "' .. ~ 
................... .... •• ~~p~ ......... ._ ........ 
,._ ....... * .... •M- ....... _ ...... ....... 
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Maio de 1995 
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PROJETO Dll LEI DA CÂMARA N" 63, DE 1995 
{N° 2.09fl,CJI, na Casa de origem} 

Define como crime a conduta que descreve e 
dá outr-as providências. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 315 do Código PeDal pe.ssa a vigorar COm a 

seguinte redação: --- --- -- -~ 

''Emprego inegulanle verbos oo rendas públicas. 
Art. 315. Dar às vetbas ou rendas públicas desti-

nação diversa da estabelecida em lei: 
Pena- detenção de um a três meses, ou moita. 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre 

quem, contra disposiçio expressa de lei, determina, au~ 
toriza ou realiza o emprego do produto da arreeadaçio 
de taxa em pagamento de despesa diversa da que deter
minou a sua criaçio." 

Art. 2° Esta lei entra em viga- na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam.~se as disposições em contrário. 

LEGISV.ÇÃO CfFADA 

• CONS'ITIUIÇÂO DA 
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASn.. 

TITuLO VI 
Da Tributação e do Orçamento 

CAPÍ"!ULOI 
Do Sistema Tributário Nacional 

SEÇÃOI 
Dos Prinápios Gerals 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nícípios poderão instiblir Os -seguintes trib.J.tós: 

·--·-··§2~Ã-;;;-;-~~~;;i·~;;·;;·;"clt-;i;~6;i~-de inr 
postos. 

····--····--·-·····--·-···-··-·--··---··-··-·-
(À Comi.rsãtJ de Omstiluiçio,Justiça e Cidado.nia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 64, DE 1995 
(N• 672191, oa Casa de Origem) 

Altera o art. 17 da Lei das Contravenções Pe
nais e dispositivos do Código de Processo Peoale dá 
outras providências. 

O COngresso Nacional decreta: 

Art. t• O art. 17 do ileCTeto-Lei n• 3.688, de 3 de oumbro 
de 1941 - Lei das Coo.ttavenções Penais- passa a vigorar com a. 
seguinte redaçiio: 

"Art. 17 A ação penal é pública." 

. Art. 2Q O caput do art. 5°, o art. 11, o caput do art. 24, o in
CISO I do caput doart. 43, o art. 531, o caput do art533 e seu§ 1°, 
o§ 2" do art. 564. e o art. 569, todos do Decreto-Lei n• 3.689, de 3 
de outubro~ 1941 -Código de Processo Penal, passam a vigorar 
com a segumte :redação: 

11Art. 5° Nos casos de ação penal pública, o inqué
rito policial será íniciado: 

Ã;;:·i·l~-õ~-;;;;;;;;;;;;;,;;w:;;~;;-;;;;L"·~ 
cc;mo os objetos que interessarem à prova, acompanha
tão os autos do inquérito. 

,, ...... ,, .. ,, .. , • ....-.... u .. ,---··--·~-·---··-•-

Art. 24. A açio penal pública seri jl<Omovida por 
deoúocia do Ministério Nblico; mas dependerá, quando 
a Lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou 
de reprcsentaçio do ofendido ou de quem tiver qualida-

. de pon repn=otá-lo. 

.\rt:'43:-::::::::::::::=====::::::: 
I - O fato narrado evidentemente não constituir 

infração penal; 

Ã~'53i'·~·~-;;d;=~v~~;-~7"~ f~ 
sumária., iniciando-se por denúncia do .Ministério Públi
co, que poderá arrolar até 3 (trn) teslemunhas. 

. M'"s:i:i'R:;.;bid;;'d.n;,;-;~·-;;-;;;-;;;;;; 
audiêncta para um do.s oito dias segufutes, a fim de in
tezroga.r o réu, ordenando a respectiva citaçio e a notifi
cação do Ministério Nblico. 

Parágrafo únieo. Se for desconhecido o paradeiro 
do réu, ou se o mesmo se ocultar para evitar a citação, 
esta será feita mediante edital, COOl o prazo de cinco dias. 

.\rt:'s-38:~:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::: 

· §?N"a~dÍs~·~;:;;;~-;;,:;;;;;i, .;-,.-;;;: 
temunhas. sem dada a palavra, sucessiv~ ao repre
senlallle do Ministério Nblico e ao defensoc do IÓU, ou a 
este,_ quaoclo tiver sido admitido a defender-se pelo tempo 
<Jt: vmle tlllDlltos pom cada um. pr-enogãveis por- mais dez a 
crilério do piz, que = seguida proferirá a sentença. 

,\;.:'564.::=:::-::::::========= 
··-·-··-··---·-··-··---·-r·---·---··-·---

-m- ··-··---·--·----·------·-··--·--•> a denúncia ou a Ctueixa e a representação;-
··---··-··-··--··?,.-~---·-··-·--..;. .......... .. 

ArL 568 As omissões da denúncia ou da queixa e 
da representação poderilo ser supridas a todo tempo, an
tes da sentença." 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Att. 4° Revogam-se o art. 26 os §§ 1:, 3° e 4° do art. 533, o art. 

535 e s''" ponlgrafos, e o art. 536 do Decreto-Lei n• 3.689, de 3 de 
ooml:rode 1941- C6digo de Processo Pooal. aLei n•l.508, de 19 de 
dez=bro de 1951; a Lei n• 4.771, de 15 de selembro de 1965· a 
Lei n• 7.187, de 26 de abril de 1984; e demais disposições em ~n
trário. 
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DECRETO-LEI N.• 3--DE l DE 01JTlliiKO OE l~t 

o ~•ck't'ltC' ~ RcpUbl.n. ~onando d.ll a1nb~il;k1 q\M!' llw conlcr:: o cn. IG:i ~ 
C'lofi,IIIUilro.IO df"ccTTI' 

LEI DASCONTR4VE'"("OES PENAIS I I) 

PARTE GERAL 

• -ao .. nal t pUbhca, cteooocndo 1 &l.ltotuh-"< o>·o..'nk or oftao 
4t"l. J':"- ... _ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

.l.rt 5ll - ,,ii ponar•~~:. qu• ll.:t '"''"''' •u pr..,...,~ .... • •ulurtO.-.l.: pulh.lool 
......, ? JUIZ Ordt"lal'l. 1 C"traao do •eu O•Til ~ H't pr....,_..,~••• .ate JUII.;.mentu 
::;:~ 't:'-~'::r·:;" ~~~~ t- nora para IIIQuLr,,_:.,, dob tc>tcmunh .. • ... uJc, numcr.., 

~ I ' - S.e lot d~.,nhe.:i.::l(l o patack~rro Ó('l liu ou Ulf w OC'Uiter ~ra t'"lt&f a 
.ua.:L< a.Cl \<trA fc-na mtd1anrr td•:al rorr. o rrut" de c-1nco d•u 

~ 2 ' - X c- prouuo cofn:r penntr o JULl o brJID do Muusr•no Publk'O •rã 
n:ra:.h • .:eQc d.."l di• t da hora dniJnadcn para a tnl'lrlltÇio 

1 
~ l • - A 1nqu1r~~;lo dt t<nlC'mutt.l\u wr.t. p~CC"du!a ck q~ahficaçlo ® rtu. w 

" '~Qtn:;'la~e~ t do retpcocU•C' te~n de•t''' co~'•ar alkdaraçlo de> dmmcibt• ct. 
K"W"'k' C"Ofl't "di'PQ1oln no '"'I<' woeurnre Se o rtu n.I:C'I compa~, wrlo OU•1du 
1' '"'~"h,nha\ prrvnlt' (' dC'Itn!.(\'1' qur Uw f,..r llt'I:T'Itadc> 

~ 4 • - Drpt,m de quiJ•f•ndoc.> rt'U. procelk; w & a lflt1ma10lc 1 q~ w rd.r.~ 
···~---·-~·-···-········--·--·--------·--~-··"".,'if"W',U1 1tlt' ' 

. - ~- ~ ....... ---- ................ --- ............ ------- .... ·---
DECJI:ETO·Lt:l N.• J.ut - DEJ DE0Lm.I8RO DE IMl"" 

liVRO I - DO PROCESSO EM GERAL 

11T1JLO 11 - DO INQUI:RrTO POLICIAL 

"" C.)~ - La•ndo t> auro dor pnd.c. orm Ratu.ntt- ou no c-uo dor prriC'n'-D 
... ·•~ Cr'l" •cn ~dt ck por una ~ll~cl.ld& peta aurond&dt polio;"'.a,l tnqurndA & Ultima 
-·-·"r .• lotl'ik> O\ •utu~ n:mort1dO\ .c JUU comportornte, 11(' prazr df do1~ drn 

• L •· - X ponm: ICOI\tra~tnt&o de•sar•nt11•o~ ou lor necnsi.na prG-dl.l(io 
·• . ..._ • .. i'' •• ,.. • ...... ,.diodt' l''"'"dr•a dt"l~ '-'111'' ~~ l'out.:&\ apf'ftll\ftr~ tlame-,, 
._., .... on o .. e>wiTI.~ dthlinc:oa\ norcn~Ut&\ 

\ ~ • - loda\ '' dll,lfn.c•u ~Y>rrik> hcu concho~iOU allf C:Jnt'V 13au apôs a 
........... da "!11ma lor,lotmiU'Ih& -

..,,.. ~.k - Ror<.ort-•dc'l o' auto\ da autondadlt pol.c•aJ. ou prouc,,nn.SO no 
..,.....__ w ll•orr wdcl por •te lft.IC1ado o JIUl ~'' de ou"'do dentro do pr&MJ 

Ar,, 5.n - Not crimes de .çlo pública G inqufri'G policial Mrl illict. lmpru,..op~ ck 24 fwwas, thraio 4o Mlnrl'ltno Pvbhc(l prt~C«dcri aro J•"'"otalt> 
dO: {411) nc• dor> l't'U 

I - de oftcro; 
n - mediant«- n:quisiçlo da autoridad. judidiria ou do Mininfrio Nblico • 

ou a _n:qut'tUM:niG do Gkndido ou de que~ b'O'cr qualid.alk pare. rqtrnmi&-Lo. 

An' i 1 - ~ IMinnnentOI do c:rune, bcnJ._ cOmo 01 objlrtOI qu«- iftttrnumn 1 
pi'O'<a. acompanharlo 01 au101 do 1nq1.1tn1o. Sll't 

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

.. -- .. -..... -............... -.- .... -.. ·- ............... -.......... -..... ,. .... ·--~---'""- .... --~- ·-· ........ -................. -..... --·. ----- ............. -- . 

I - o fato ..,..,... ~ ....... alo constituir cri-.; 

LIVRO II - DOS PROCESSOS EM ESPI:CJE 

ttnJLou- oosnocasosan:cws 

CAPITULO V - 00 PROCESSO SUMÁRIO 

M Sll - O processo du ~rra•enç6n tcr6· lonna IWftária. illiciu•• 
""""' a~JCo dor pnlolo .rn n.-anr• ou nwdlanr• portana •apedtd• ,.. au1~ 
poh"al O~ pelo JWI.. de ollc10 01.1 • ft'qya'UMDIO do Mlniatino Nbbco. ~ 

...................................... ·····--·-···-·· 

·---LIVRO 10- DAS NULIDADES E DOS 
RECURSOS EM GERAL 
TtnJI.OI- U.UIIVUDADD 

o\lt, 5M - A •ulid6dl ....,..,.. .. aqui~!• a*: 
._,.. .... ,. .......................... jY.il.; .. 

11 - ,.. .. tiwúdadt * ,.,.; ..,. 
"III - ,_faMa du t6r-..alu ou da& .............. ; 

a) adaúlariaw• ...au c • ,.PiftK•tae&o •·-p~ de coalnl._... 
,...._ •,..,.,. • • au• * prillo •• n.,uw; Hltt 

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

An. 561 - A _.iU4c por ilqiriaidadr: do ftpraaltaatê da "pUtÍ podtr'- ~a 
a todo WlftPO saaada • ...tiuw ntif.c~ dai ••oc proceswail. 

An. 569 - AI OIIIÍII6I'I da llinúncia ou doa quciu. da ftpffteataçlo. CJW;, 1101 
~ ca. COfttraWIIÇ'Gal peuil. da ponari.a ou do auto ck prulo cmllqruv. 
podltrlo III' •pridel a IOdo • v.-po. aun ela. seetaÇa fiaal. '" 
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A Lei a.• 1.5011. de 19 de deu:mbro da 1951, ,.....11 o proccuo d&a eotura
~~~:nçllH definidas noc ans. sa c 60 do Dccretoolt:i •.• 6.:zst. de lO da tn.niro de 
1'9+4. nntes termos: 

''Art. 1.• - Oproccdimeatosumilioduconlraorenr:lladdinid.u nMaftl.. 58 c 
•• i 1.• e 60 do ~llll n.• 6.lS9. de lO dt: fevereiro di 1944, pode Mt U:.:lado 
~ al!to de narranlll, dc:rinc:ia do Mittoilltno P"bllco ou ~ ela au1orid.I.:SC 
~icial eu do JUÍZ.. 

An. J.• - "ijuaodo ~ pn;;sso- M-;ft,nar por denUnciA do M1n1stl:no PUblico. f 
"'~bula o to. de<•<•"' "'"" ou .. n<io d< ~'""''" < julr .. xnoo. < no"li<odM :• j 
dc••ll•~lo C' M1nu~no P'Üblico, o rl:u ou o cur.dor. quando mcmor. proudl.'r·~·' 
na forma d~1.• c J.• do .n,,o •nt"''·"""""· ;;;-;;~· ;,;;~,.-==;::-~ 

~· , - Ó PIC'Smo prt.cedmr('riiõ sc-rl õb$Cf't'&do quandõ a açlo tor 
promovrda pot' p.Jrt .. ma d('l JUIZ. !'óc .. ,c uso. a pottana conter' a cksi;naçlo da 
~u·:illnc1a e rol dUIC"5U!munh.u de IC"IU·•t;lo Fuoc.onar' na audienC"'a da- 1nstruçlo e 
Julv•n~ornto o repre~ntante do M•nrst(nÇJ PUbliCO, ao qual, dell:k cnllo, lftC\Imbltl 
moW~n•entar o rtoc-e\10 cm tod.n os se-us tcnnot.. 

Art. :z.• - O auto ck llapuw scri lãwr&do por dctcrmiD~AD da .auiOrid-* 
1udiciiria eu poüci&la qu• for aprneotadD oprna. ob.er.allldo-sc o dil~to ao an. 
304 do C6di,o M Processo Penal c, quaudo poücà&l a autoridade. scit por ela 
~iatanM!IIC. ftmetido .o juiz. 

I 1.• - l.&'l'r&do o auto de flatrall\e pelo juiz ou ~Mio o ~ for n:tnetido 
pela polk:ia, o juiz dalp.ari, itlo:mtu:ac•ti. pua dai a rineo diu. a audillocia de 
iastru(lo e JUII~mcn10. notificadol da ckSirnaçlo o MUiisrf:no Püblico, o ri1l a 10 

An. S.• - Quaodo a açlo renal K irtic1ar pot' portaria da aut~md.afk policial, 
~~.,: ~·i.o diSpo~. lo .no .ar'l. 5~ ~., C6dr&o de PfOttUO Penal. ~otl c1t ouv1do o 
Mrn11téno P~o~Lhco, dcslp.&ri o JUU dia e hora para a audiência de úutnaçlo c 
Jul&amcnto, nos termm do diSposto n01 H 2.• c J.• do an. 2.• desta Lei. 

•ftaiOC', dcsipanda curador para o rtu IIMnot. ~ 
i :z.• - O nu. porsca ddtniOf ou curador. podtf' ~ulftl', deetrodo pruo 

de lrh dLu antcnom. l audilnria, wjam ou'ida1 as tatcmunhal 4k: ddua. ... 
aü.aero nlo superior a ufs, pedindo s.jam notihr.du. ou dcclaraado que CDCnp&· 

~rio tndepcadente de notifica; lo. . . 

An. 6.• - ~ c...aq.r M ,.... JIVfGICU a _....,. • ~ 
Plibl~o .... •~ do an. l1 do C6dlp lia p,_., Jla&l. pata 0 ,,_., tratadrt 
ftella Lei. a ~rnea&a~;lkl, .t.poia do n:JillrO pelo CÜIO'ibuldor do jU.o, ..., ,_ aut 
C11.Y\&da, IIICOiltlaealll. ID ,,_- pt:bllclo, ,.,. • ftal .... . 
. P ....... fo UntOD - 51 a ,.,._.UIC'ID for ~ ...... e .. MW 

t J.• - Na aud.erKU de instrur;lo c julaamcnto, o juiz ouviri o rtu • u 
11!SW.WnhH por nte an'oladas. Em •••·lida, n:aliur•se·lo 01 debatn • •r• prole· 
rida a scntftl('a,. acordo c... o que cstatui o an • .5.31. §§V' c J.•. do Cbdip de 
Ptoaoouo hnal. . 

•IIP'pGI' INNftO I&CI -ti!Aa ..... 
A.rt. :". • - Slo ~opdu u dilpoaCI!Ia .. ~ririo. e. ~·· • 

d1spot.to no an. ~.IJ.•. da o.:mo.-.., a.• 6.259. • 10 • korlftiro di 194oll 
An. a.• - EstalAi mtnri. ca "801' aa dai& da sua pybbcar;lo."' 

U.1 N.• t.n,t - D& U DI. HDMaaG D& lMI 

INSTITUI O l'IIOVO C O DIGO FLOR~ A.L 

LEI KQ 7.187, do 26 do obrl1 do 1 984. 

Altera o art~ 39 da Lei n9 LSOI!I. dt l9 de 
dazetllbro ôr 1951. que regula o ,processo das 
contravençõe-s definidas nos arts. 51!1 e 60 
do Decreto-lei n9 6.259. de lO di fevereiro 
do 1944. 

O P R E S I O E K T E O A R E P U 8 L I C A 

Faço saber que o Congresso Nf.cional decreta 1 lU sanciono • 

~e.guinte L ti: 
Art. 10 - O art. 39 da t.ei n9 1.508. de 19 de dezel'tlro 

de l9Sl ... ssa a vigorar ~ a seguinte rtd&çio e &crescido do seguinte ~ 

rigrafo Unieo: 

çio .. 

•.a.rt. 30 - Quando o pl"octsso se iniciar pol" denúncia. do 

Ministêrto Pübl'ico. recebida esu. o juiz des.ignari audiencia de in!._ 
truçio e julgai"if"to e 11'13ndari citar o réu. ob~erva'ndo-se o disposto 

no \ 2Q do artigo precedente. 

P1rigrafo único Depois de inter"''gado o riu r inqu!. 

ridas u.test-..nhas. o juiz dari 1 l)alavrl pelo telllpo de ZO (vinte) 

•inutas. sucessivamente. ao representante do Ministério Público • ao 

.defensor dei riu 1 • se9Jid&. ou no pr1zo de 5 (cinco) dias. prof•rt 

rã • :entent;a. • 
Art. 20 .. Esta Lei entra • vigor na d&U dt sw: publ i'!, 

Art~ 39 - Rnogu-se as disposições • contrário .. 

Jrocillo, • 26 do obrll elo 191M;· 

1639 do lndopondOn.cla 1 96Q da ItepÜb11ca. 

JOÁO FIGUEIREDO 
Ibrdim Abi-Ackirl 
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ANAIS DO SENADO F!IDERAL 

LEI COMPLEMENTAR NQ 40 DE 1 981 

(!>till•el .. cr ruwm." 9",.~,., a <;pr~:n ,,@tad.--o; 
n11 Or~,,niz.~!<o, do l~,.,i..,tfrw r~.:;,l,rtt ec.til 
clu.tl. 

C!·_::t_!~~o. ! 
~S OT~PO')Tf~~S f'Rt~JI.~!_i.;P.P:.:~-.,._., 

,,Art. 39- S~o funçõi!os inHitucion"'h do ?Hnio:t~rio r.Q_ 

I .,. vela,. ~h obs~rvinciil da Con-;tiluicâo e rl<:s h.is, 
· e pro""'vrr·lhes a cxecucio; 

11 ·.·PfO"''"tr 1 açio prnal pÜbHca~ 

111 _promover 1 eçio c:i'l11 "Pública, 

CAP!TULO Ylll 

DISPOSJÇOES F'JNAIS E TWSTITO'J<.IAS 

nos te-nnos da le1. 

Art. 55 - [··~dado o txer-cfcio das funções do ,!'Hnistf 
rio Público a penou a ele estranhas. 

Parigrafo únicô'- O di,I)Osto neste arti90 nio se apli 

ca aos pr-ocessos de habii'itaçio par1 o cau•nto civil insu.urados for-; ' . 
di Sll!'dlo do Juizo, pode-ndo, nest.to caso, o .Prof!"tor de Just1ç1 ~tente, 
•diante autor1 uçio do Procurador-Ger"al, designar pessoa ;dõnea para ne 
les oficiar. -

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

/A Comissão de Constituição, Justi-ça e -Çidadania) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 42, DE 1995 
(N• 408194, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção Interame
ricana sobre Obrl.qação Alimentar, 
concluida em Montevidéu, em 15 de 
julho de 1989. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Maio de 1995 

-~ 
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Fica aprovado o texto da Convenção 

Interamericana sobra Obriqação ~imentar, concluida em Monte

vidéu, em 15 da julho d& 1989. 

Paráqrafo Úl).ico Ficam sujeitos à aprovação do 

Conqrasso Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da 

referida Convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos ·do 

inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretam encar

qos ou compromissos qravosos ao patrimõnio nacional. 

Art. 2° - Esta decreto leqislativo entra em viqor na 

data de sua publicaçã~. 

Art. 3° - ~voqam-sa as disposiçoes em contrário. 

MENSAGEM N° 387, DE 1993· 

Seoholoa-do~NICiaaal. 

Do <0111'~ com o ~ oo 1ftiao 49. incbo I. ela CoolliiUfçlo FodonJ. 
submeiO teiiMda . ....-nç~o do v- Ex ''" 'u ICOIIIplllllldo de Ezpooiçlo de -

do - -.. de· - ..-. du lloiiiÇilol -... o ....., ela ColneDçlo 
• --Obdpçto Allmeaa!r • .._lnfd, em MCX!IeYidtu. em 15 do julho cio 1919. 

( ~ ..... : 

' .. 
' 

_j Bluala. 19 de julho de 1993. 

~~~ 6Lt~ 
' . 

i ,, ' ,., . 
< - i.:. 

Excel,ntissimo Senhor Presidente da RepUblica, 

... . .: 
/ ·' 

Elevo à conaideraçio da.Voaaa Excal6ncia o anexo projeto 
de mensageta ~al,a. qual •• a~t;.• ao referendo do conqrasso 

·--------------------

15 
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Nacional o texto da ConvençAo Interamericana sobre Obriqaç~o 

Alimentar, celebrada em Montevideu em 15.07. 89~ na IV Conteréncia: 

Especializada Intl!lramericana sobre Direito Interi'lacional Privado 

(CIDIP-IV), com base em projeto elaborado _pela Comissão Juridica 

Interamericana. 

2. O referido instrumento toi assinado por outros dez 

paises latino-americanos, mas ainda ni.o entrou em vigor 

internacionalmente por só haver obtido, até hoje, uma ratificação 

(MU.xico) das duas requeridas para tanto, de conformidade com o 

art. 31. o Brasil nAo !iqurou entra os signatârios originais, por 

não ter, naquela ocasião, considerado urgente sua Celebração, faca 

à nossa participacão na ·convenção sobre a Prestaç~ da ~limentca 

no Estt"anqeiro (Nova York, 1956), que tem caráter• un~versal e 

vinha funcionando satistatoriamente. Optoq•se, assim, por diferir 

a decisão de firma-la, pendente uma cuidadoSa análise do texto 

adotado. 

3. No 

.. Braailia 

Reuniões da 
MERCOSUL, 

ano paaaado, no 6.ml:lito dos dois encontros realizados 

pala coaisaAo Técnica incumbida da preparar aa 

Ministro• da Justiça doa paisea integrantes do 

considerou-•• importante r tendo .. • 
intensificação daa relações juridieaa em qeral- a a neceasidade da 

estaDelacer formas mais áqeia da cooperaçio judiciária no quadro 

de inteqraç&o regional preconizada pelo Tratado da AsaunçAo, que 

todos quatro paiaaa ratifica•••• a Convençi.o Interaaericana, j6. 

que, doa outros trb aaabroa do MERCOSUL, soaente a Arqantina 

tamb'• é parta na convençl.o ele Nova York maa, entre ales, o 
assunto eat4 rt911lado por acordos Dilataraia. Asaia, aó o Brasil 

não dispõe, atualmanta. da instrumentos que diaciplin .. a matéria 

•• suas relaç6e• coa a Paraquai a o Uruquai. Saj..a cew;o for, ainda 

sará necessário que a Argentina aaaine • ratifique a convanç.lo 

Intaramericana, 

a ratitiqu-, 

a que o Paraquai • ~ Uruguai, que j• a ae•inar ... 

para que a m••-- possa entrar - viqor. U 

daleqaç6aa doa tr6s países intormaraa, no Ulti.O encontro da 

referida Ccmisa.lo T•cnica. que estava• toaada• •• 
providencias nesse sentido. Em alguns aspectos, a convenção da 

Montevid•u á mais avançada que a homóloga de Nova York. 

4. Diante do exposto, os integrantes brasileiros da 

Comiss.to elaboraram Nota Indicativa a favor da subscriçio, pelo 

Brasil, da convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar. a 
qual foi aprovada pelo Senhor Ministro da Justiça que, por sua 

vez, solicitou ao Itamaraty a adoção das provid,ncias eabivaia'. 

Antes de encaminhar o assunto a Vossa Excelincia, co• proposta da 

sua submissio à aprova.çào do conqresso Nacional, era nacess&rio 

providenciar a assinatura do ato pelo Brasil, nos tar11oa da seu 

artiqo 23, o que foi feito na dia lS da janeiro desta ano, pelo 

Representante Permanente junto à Orqanizaç.lo doa &atados 

Allericanos. 
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a) a deta~inaçlo do direito aplic•v•l à obriqaçlo 
ali-ntar: 

b) a coapet6ncia para conhecer da daaanda1 • 

c) a c::cope.raçlo proceaaual internacional, quando o 
credor da altaentoa tiver aeu do.1cil1o ou raai4Anc1a 
habitual, bana ou ranctaa - outro· Estado-Parta. 

o &abit~ da cooperaçlo abran;a o~riqaç6ea aliaentar .. para ..noras 
• derivadas d&a rala96ea ~tri.oniaia. 

6. A adOc;i.o d.a .. u texto iaplie&. inovar o ord.en-nto 

juidico "'\·-ide •• qua ~nite: 

a) aplicar a laqialaçAo eatranqaira, ~no ··BRail.; •• aaia 
tavorãvel act credor ( taculdacle ê:on:terida ao Juiz) J 

b} a poaaibilidacla da exacuç&o proviaó:tia· (alislntoa 
provisionai•~ ~~ 

c) caçet6ncia na aafara intemaciorlal~,. a critUio do 
credor. 

7. Quanto â aplicaçi.o d.a laqislaçjo. eatranqaira no Braail,' 

aua viabilidade resulta das diaposiç6ea do artigo 7• da Lei da 

Introduçlo ao Códiqo Civil Braaileiro: 

"A lei do pai• .. que tor d~iciliad& a peaaoa deteraina 
aa reqraa aobra o co-ço e o tia da panonalidade, o 
noaa, a capacidade • a ah=cit;o• da t«•i.lic• (c;r.ito 
acreac:entado). 

Para ?ranzen da Liaa: 

•A aplicaçlo extraterritorial da lei, lato é, a efic6cia 
da lei ela ua paia aa tarritdri~ da outro, aaU 
condicionada ao reconhaciaento da extraterritorialida
de, pelos principioa e convençõaa intarnacionaia. 

Só quando adllitida a extraterritorialidade é que a lei 
da wa pa1a poda ser aplicada no território do outro, 
pala a autoridade& da ata, coa o U• da protaqer carta& 
dir•itoa doa toraatairoa, diraitoa aaaea qUe, por aotivo 
da interaaaaa do Estado • doa ind.ividuoa a para atendar 
a relaçl.o qlM •• to~ no aaio da aoeiedalde 
internacional, fica• aubaetidoa A lei paaaoal doa 
foraat•iroa, ou, para uaar da axpresa&o. tradicional, ao 
seu estatuto peaaoal. 

Ui peaaoal ou estatuto paaaoal é, portante>, a lei que 
t.. aplic:açAo extratarrftorial, iate é, a lei que 
acoapanha oa a\ldi toa de uaa aoberania, para raqar-lhaa 
cartoa direitoa, quando ae acharaa .. outro• paiaaa•. 
(CU:ao de p1 raft;g Çiyil Bmeilairo, pariqr~~;:to 96). 

A1nde sobre a ef1Qc:1a· da lei no .. paço., . Clavia a.vi-
laqua, in Tspria Geral dp Diqito cwu, parAqrafo 21, ob-rvar 

• As· lei&- sAa· feita a para regul&l: aa aç6ea • proterJer~ oe 
inten•• .. dA• ind1vicSuoa dentra de cada .. ~~' porque, 
a&o eunaç~ d.e aoberani••, que •• ac:h&F _.. contato caa
Oil't.raa:. ~ Jl8lt' _ ... ~ coaua da lei,. dada.,. .,. exiat6nci• 
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das relaç6aa con.idel:'.Qvai& doe individuo• _P.ertencent.. a 
naç6es divenaa, acSqu.ira uaa axtana&o -.ior.. Por CNtroe· 
taraor,~.:a -·~..ncU! · d8f' aociodaclr _ :Lournaaional: _do!~! 
1ndiv1duoc axiqc qug aa laia tanluii.a, .. carta• 
circwwtlnciaa, waa tunçAo internacional. para reqular 
aa ralaç6as, que no saio dela •• travaraa•. 

a. o Brasil, t'undado das ideias da justiça, da utilida~,.. • 

da soberania e •• se trata.nclo da mat•ria vinculada ao estatuto 

pessoal, podar6 t'irmar regras p&ra a aplicação d~a laia da ua pala 
em outro, quando regulara• direitos da t'amilia. 

9. No tocante à compat6nc::ia para conhecer d.a demancla, a 

convençAo deixa a escolha a critério do credo~. aaâia: 

domicilio ou raaid6ncia habitual do credor: • 
- doaicilio ou raaid6ncia habitual do devedor. 

Torna., ada11aia, pravanta a coape~6ncia daquela autoridade perante 

a qual o demandado comparecer,• .. objaçio~ Só .. relaçio"• ceaa&o 

ou raduc;i.O da pensão aliaent1c:..ia a coap•t•ncia da autoridade que 

fixou a pensio se torna praventa. 

10. o Ministerio da Juatl.Ça nAo vA inconvanitncia .. •• 

adotar tais reqras, ea- o que estou de acordo, inclusiva porque o 

art. 22 da Convenção, como de praxe .. instrumentos do q*nero, faz 

a devida ressalva doa principio• tundaaan~aia da ord .. pablica~ 

11. De iqual tona.-, -a exacuç&o prOYisória de aliaantoa 
provisionais t .. · alcance social inqu~stionâval, de aodo que sua 

adoçi.o derroqa, .. parta, a exiqtncia do trilnaito .. julqado da 

wu. sentenÇa- para fin.- a .. hoacloqac;l.o. 

12. Finalmente, considera o refarid.o Kinist•rio 

desneeessâriaa, por part• do Brasil,. as d.claza~6e:a a que se 

ret'erea o pa.ráqra.r:o l do artigo 1 e o artiqo 3 InV'IIrsaaanta, 

jJ,J._lga conveniente que se taça, n_o ~:to_ da. rar1:!icaçU~ aquela a 
qu& alude o artigo 18, da modo a deixar claro. ~ será ~do~ado, no 

Brasil, o seu diraito-proca .. ual para ~·a compeetacia da saua 
julzes e tribunais, bem como o processo de reconhecimento da 

sentença estrangeira. 

Respeitosamente, 

Ministro de Exteriores 
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:CNVENÇ;to J:nERAM!:RJ;CdNA SOBRE OB.RICM\.çlO 4\LIMENTAR 

!~Qd~aàa ~o Plenário da Quart1 Conferinc~a. ~~pec~~l!:aà& !n~eramarican& 
sobre !Jirsito In:cernac:.ion:al t':ivacio - !V c:::JIP -, realizAàa em 

Montevidéu, ~ lS da julho de 19991 ~ 

AMBITO DE ~PLICAC~O 

Artiqo l 

objeto a t!etarmi.naçio 

~- ComO i. competincia e 
o c:::acior de aliiAentos 

Esta Convenção tam como 
aplicável à obr~qaçio aliman~, 

processual internacienal., quando 

dom~c:ilio ou residincia habieual. num Estado-Parte e o 

do cll.raito 
i cooperaçio 

tiver seu 

devedor de 

al~ntos tiver seu domicilio ou residincia habitual, bens ou renda em 

outro Eat&âc-Parta. 

~sta Convenção _aplicar-sa-i is oCrigaçCas alimeritaras para 
~•norma considerados como :al e is obr~qaçõas deriv&daa das relações 
~t=~on~a~s entra cCnJuqas ou ex-cônjuqas. 

os Estados ?Oderio daclar&r, ao assinar ou rati!icar esta 
convenção, ou a el• aderi:, que a mesma sa li=ita i obrigação altm.ntar 
;?&ra menores. 

.\rt.iqo 2 

Para o,s efeitos desta Convançic, sariio con:iidaracl&s menores 
as pessoas que nio 
preJuizo d.o an1:as 

tiver~ completado a idade da dazo~to anos. sem 
~xpos~o, os benaf!cios das~a Convenção sa:io 

es~andidos aos quer havendo completado essa idade continu .. a ser 
creàoras de prest&çio de alimentos, de eonfor2idade coa & leqislacio 
aplieivel ?reVista nos artiqos 6 • 1 • 

. \r::.o;o 3 

Os Estados, ao assinar ou rati!icar esta Convencia, ou a ela 
adar:.:. ~em como depois éa a Dasma entr~r es viqor. podarão decLarar 
que ~ Convencia se aplicari a obr~q&çõas ali=antares em !avor de outros 
credo;as~ Poderio decl~r~ .~&mbim o grau éa ?&reneasco ou outros 
vinculas leqais qua dete:min&a a qualidade do credor • do deYedor de 

al~antos, •• su .. raspec~vas laqislaçõas. 

Artiqo ot 

Toda pessoa t .. dir~ito a receoar aliman~oa saâàiSiinÇio de 

nacion&l.iã.ad.e, :aça, sexo, :-ellqiio, !iliaçio, oriqB, situçio 
miqratéria ou qualquer ou~o tipo de discriminação. 
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.\r~iqo 

"" decisões adcta.daa ... aplicação desta. Convenção nio 

?r•Julqam •• :-ela.c;ões <i• :::il.i.a.c;io e de famllia. entre o c:r:ed.or • o 

devedor de al.imem:os. ~o entanto, ., ... .:ia.cisões ~oderão servi: de 

OIREI~O APLIC~VEL 

are.iqo ti 

A obriqaçio a~imantar, bem como •• ~ualidadea de credor • de 

devedor de alimentos, Jerão =•qul&â&a pelA _or4em juridica qu8r a 
cr~tério da a.utor1dade competente, !or mais favorável ao cradon, dentre 
as sequ.int:ea: 

a) ordenamanco Juridico do Est&d~ de domic!!io au res~dincia 

habitual do credor; 

~) ordenamento :uridico 40 Estado de domic!!io ou reaidincia 

~abitual do· devedor. 

Serão reqidas pelo dire~to a~licivel, de confor.atdade coa o 
areiqo 6, as sequintes matãrias: 

a) .11. i.Jnt:'Ortiac:1a dtr cr&:Uta de .s:H.men-coa· e s prazos • 

condiçõ•• para· temi-lo· etativo~ 

ti) a determinaçia daquele• ~· ElOC.S ~ver t aeil:j de 

aliman~os em favor do craàor~ e 

c) aa dmmai~ cond~ções necessári~s ?Ara o exerc!cio 4c 

d~re~~o a alimen~os. 

CO~T~C:A ~A ESF~RA :YTERNACIONAL 

Artigo 8 

T~ c:mpe~incia, na e•f•ra internacional, para conhecer das 
:eclamaçÕ•• de alLmen~os, a cri~irio do credor: 

ai o ~uiz ou aueoridada do ~s~ado da domicilie ou xa•iàincia 
habitual âo credor; 

~~ o :uiz cu au~or~dade do ~atado da domicilio ou re•idinci& 
habitual do devedor: 
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c) o Juiz ou autoridade do Estado ~ o qual o davedor 

:nantiver •rtnculoa pessoais, ':&is co1110 ?C••• de O.na, 

reca.bime.nt.c. de renda ou obeençio de benef!cioa econêm.ic:oa. 

Sem prejuizo do disposto neste art!qo, serio eonaideradaa 
~qualoen~• competentes as autor~dadea :udic:iiria, ou a~strativaa da 

out=os ~stados~ -:esde que o d.mandado ~o ?recesso ':enha camparecião ... 

obJ@~Ar 3 competincia. 

.\rc:i.qo 9 

T- co~inei.&, para conhecer da. a.ção da da 

;~.o .areiqo a. 't'._ 
~•ducio da penaio 

alimantoa, qualquar UMa à&a. autoridade& manciona4aa 
com~e1:incia pa:a conhecer da açia de cas·aa;io ou 

a.l.i.manei..:i&, .... a.u.tcriciadas que tive::em conhecido da dessa 

pe:nsio. 

.\rt:ic;o 10 

Os alimentos devem ser ?roporc~onais tanto i necessidade da 

al~ntár~o, como i capacidade fLn&nceira do alimant&nte. 

Se o ~ui% ou ~ autor~dado responsável pala garan~ia ou pela 
execução dA senemnça ado~ar ~Qidas cautelares ou dispuser a execução 
~um mon~an~e infe=~or ao solic~e&do~ =icarão a salvo os direitas do 

credor. 

COOPERA~ PROCESSOAL :NTERNACIONAL 

t\r~igo ll 

~. sen~enças eseranqeiras sobre obrigação ~liman~ ta:io 
' eficãcia ex~raeerri~orial nos Estados-?azeas, se ?reencher.. oa 

!equ~nees requisieos: 

ai que o ;ui: ou au~orid&àe que ?rofari~ a seneença taah& 

~ido com~etinc~a na esfera ~~ternacional, de conformidade 
com os ~t~gos a & 9 desta Convenção,- ?&r& conhecer do 

assunto e :ulgi-loo 

;,) que a. sentenc:a. 
necessirios da 

• os 
acordo 

&a.~~xoa, 

conveneio, 

davidament• ~=aduzidoa para o ~d~~ oficial do &atado 
onde dev .. sUrtir efeitoJ 

c) que a sentença e oa documentos anexos sajaa'apraaent&dca 
dev.id.amante Leqal.L:.ado~, da acorclo ca. a lei do ~&c!o 

onde davam sur.:ir efeito, quando !.or nec:esaár!OJ' 
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dl que ~ san~e~ça d os docum•~~os ~ne~os se1am ~evestiCos das 

!o~l~daães ex~er~as ~ecessiri~• ?Ar& serem cons~derados 

autin~~coS no rs~ãâo cio onde ?revenham; 

el que o demandado tenha ~ido noti!icado ou citado na devida 

fo,rma leqal ~ 

iqaela a.d.mitià 

~ubstancialmante equivalente 
do ~stado ond8 a. sen~ença deva 

surel.: efeito: 

!) que se tenha asaaqurado & detesa das partes: 

q) que as sentenças tenh&a c3%âter executCrio ~o Estado «= 
que !or~ proferidas. Quando ex~sti: 4~elaçic d& sentença, 

esta nio terá efeito suspensivo. 

Art:iqo 12 

oa docum.neos de com~rovaçio i~dispensiveis ?ar& solicitar o 

~~r~nto das sentenças .sio os sequintea; 

4} cápi& autjnticaàa da sentença; 

~} cópia autentic~da das- peças ~eces5árias ~·~a comprovar que 

fcram cumpr'iári ·as a:l!nl!!as ~ e f do- ar1:.:.5o=> 11; e 

e)· cõpJ.a a.ueenot.ieadá"- do a.uto .que dec:nrar qu~·a seneença. ~e:a. 

carã:t.er exec-.1e:êrJ.o ou :;:ue ;~i a.pel.a.d.á·.::·: 

.. ~rt.:.c;o :.1 

-~ ·ter:.!:.e:a.ção ..:os =e({UisJ.-:.=.s a.cl.m& 
~izeeamenee a.o ;uiz a. qu.m corresponda. ~onhecar da 

caberá 

~xeeuçio, o qua.l 

aeuará de :erma sumiria.. com audiincia. d.a. ?&rt:e ot;)ric;aá.a, :nedianta 
=-.:.:.aç.io ?essoal .e com v1.sta. do Minis't.ér.:.o ?·:ibli.co, Sl!!m examinar o. fu.nd.o 
d& queseioe Quando a decisio !or ~pelÃvel; ~ recur~o não suspenderá as 
~dida.a ca.u~alaro•, ~em a cobrança e ~xec~çio ~ua estiverem em viqor. 

Oo credor de alLmentos não poderi ser exi~ido nenhum t.ipo de 

caução por ser de nacionalidade est:L~qoL:~ ou' ~er seu d~c!~o ou 
reaJ.dincia habitual ea outro Ea"':ado. 

O benet!cio de justiç& gr&t:uit~. ~eclaraào em favor do credor 
de aliman~• ~ tseado ~arte onda tiver !oito sua reclamação será 
reconhecido ~o ~s"':ado-?arta onde for a!etu&do ~ :aconhec~td' ou a 

ex-cuçio. Os Estadoa-~artes eampromeee=-•• a ?res~ar asais~inc!a 

:udiciiri& às ?••soas que gozam do benef!c~o ee :u•ti~a qraeui~a. 
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Artiqo ::.s 

~ .. auta~id&48~ jur~dicion&is ~o•~ Eatadoa-P~•. nesta 
Convenc;io ordenaria~ .. •. ~U!:&râo.,. onadian1:e pedido !.mdamentacio de uma 
das Pane• ou auavi• do aqen1:e d:i:plomieic:o ou con.ula.r correapondanee, 
~• ~•àidaa caueel&rel o~ de urqincia que e~nbam carieer ~•rritorial e 
CUja !~id.;acle seja ua~ar o: reaal.ta~o de ~ ~clamac;io de 

alimaneaa pendenee ou por ser instaurada. 

Ia•o se aplicará qualquer ~· seja a jurisãic;io 
in:t.etn&4:~almant• c~'•1;11!~t dellfi.l•_ que o ~- au. ·-. :-anda o.bjeto da 
~ ....... ncort'tl:.a,~ ~te.J;I'itá:ç;~o ~de ela for ;:c;co'<li.~~ 

da :naclid~s illlplicari o 

:econnec~neb da com~eeinci& , ~á ~•~e~~ ~~t8t~ac~onal do Õrqio 
,.:urisd.ic~onal :sçueren.t:.e, :'!.em o ccmpron:.J.sso é.a :~conhece~ a •ralidez ou 

:e proceder i execuc;io =a ienee~Ç3 que ==r ~roferi=a. 

~r;.:.qo :.; 

•• ~didal r caueelar~s 

i::lc.!.u.sl.ve a..s ?ro~er_idas ?elos 
:u!.:es que conheç3%D. dos ?rot~s}os~ dllf anulação~ ::ivórc!.o otl ·separac;ão ·c.e 
corro•~ ~ ou~ros :e ~~~~reza semelhan~•~ 3erão ex•cutadas ~ela 

au~or!.~de compe~onee. 

es't.eJam SUj~icas a 

;rofer!.d&s. 

embora essas 
:aC".:rsos de 

.::!ee.:.sõtttl 
apela.c;ão 

Art.l.qo 13 

ou 

00 

medidas cautelares 
Eseado onàe :oram 

Oa Estados ~oderão daclarar, ao ass~~ ou rae~fica: es~ 

Convenção. ou a. ela aderir, que seri seu direieo processual que reqerá 
a compe't.incia. doa c=.i.:luna.is e o processo de ::econ.n•ciae!lto da.. seneença 
ese=:~.nqeira. 

OXSPOSICOES GERAIS 

Artiqo 19 

&a ~ida 4a su&a ~aaibilidad•s, o• ~atado•-Par't.es 

?rocurarão prestar ~••istinci& alimen~ar provisõr~• aoa menores de 

ouero ~staão que se encontrar.m ãbandonados em seu cerri't.Ório. 

os Eseados~?sr~es :ompromeeem-~e a ~sc!.!~tar a transfmrinc!.a 
:os =~C".:rsos devidos ~ela a~licac;io des~a C~nveno;ão. 
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"rl.re::.ço 21 

As d~spo~içõas iasta C=nven;io ~io ?ederio zar ~~e•rpreeaCas 

~e ~de 3 restr~nq~r os d::.re~~os ~· o credor cie al~entos tiver :a 

oc~:or=~dade com a lei Co :oro. 

A.re..:.qo 22 

Poderi =•c~sar-se o cumprimento de sentenças astranqeiras ou 

a aplic~çio dc'direieo estranqeiro previstos nesta Conv.nção, quando o 

Estado-rarte do ~~rimanto ou da aplicação o considerar ~~fest~nte 
contririo aos principies fundamenta~• de sua ordem pública. 

CISPOSICOES FrNAIS 

, A.rtiqo 23 

Esta Convenção fLcari aberta ã assinatura dos Estados-membros 

da Orqanizaçio dos Estados Americanos. 

Artj.qo 24 

Esta Convenção est.i Sujeita a raeificaçio. Os instr'1.DM!ntos de 

ratificação serio depos-it&das no~: Secretaria-Geral da O:qanizaçio dos 

Estados ~ricanoa. 
.~rt:.go :S 

~sta Convenção !icará aber~a i adesão de qualquer outro 
~staào~ Js ~~str~entos de adesão serio depos~~~dos na Secretaria-Geral 
da Orc;an~zaçio :!os E.staclos .:utter:.ca.nos~ 

.~rt.:.qo :6, . 

Ca.d.a E:sta.ào ?Cderi !'ormular =eser·,as a ~sta. :onvençio :to 
~mento de ass~ni-la, de :ati!icá-ia ou de a ela aderi:~ :on~an~o que a 
:-eser•ra ·rerse sob:e •.una _,u :n.&J.s ::isposiç=:es esÇ)Oci!!.cas • nio seja 
~ncompat~~el ~om o obJeto e com os :~ns =~damentaJ.s cia. C~nvençio. 

Art.!..qo 27 

duas ou ~~~&is unic!ad.ea 
territor~~· em que viqorem sistemas jurídicos diferentes coa rel&çio a 
qu.estões de ~· ~:.rata esta Convenc;io ;Qderio declarar, no mo.ento da 

assinatura, rati!!caçic ou adeaio, que • Convencio se aplicará a todas 
as suas unid&det t.•rritoria.is ou sam.nta a uma ou.mais delas. 

Tais declarações podarão ser ~edificadas medi&nte decl&raçõea 

ulteriores, que especilicario expre•samente a unidade ou as unidade• 
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terriecri&is a qaa se ~licarã esta Convenção. T~ declarações 
ulteriores ••rio tr&nsaitidaa i Secretaria-Geral da OrqaDizaçâo dos 
~atados ~rie&aes • surti:ia afeito trinea dias depois da recebidas. 

Arti.qo. 28 

tiO que •• ra:fa:.:a a wa !:atado que , 

a.U..men~ para :.steras, ti. ver deis ou maia 
&plicivaia .. unida4as territoriais diferentes: 

ea matiria da obric;raç.O 
siat..as da di:.ito, 

&) qualquer :sferineia i residência ~aDitual ~•••• Est&ào ãiz 
respeito à =esidincia h&bit~l em uma unidade territorial 

dessa Estado; 

l:l) qu.alqullir raferincia. i lei -:io E.se.ado da =esi<!inc~a. habitual 
diz :espeito i lei da ~nidaàe ~er=~torial ~a qual o manar 
tem sua residência 'h&bi~~l. 

Artigo 2.9 

~sea. Ccrtvan~ão :egerã os 3staãos~mcros da Organização cios 

::stados Americ.J.nos, ;uo :orem Part:es :1es1:a ConvençãO-. nos ConvênioS -aa 

~aia, =• 2 êe o~e~Dro Ce :973, sobre =econhec~ento e eiicácia de 

seneenças ~elac~onaâas ~cm obrigação ~l~entar ?ara menores e sobre a 
:ei ~plicivel à obr~~açio alimentare 

Entretanto, os ~atados-Partes ~oderio convir entre -si, de 
forma bilateral, a aplicação prioritária dos convin~oa da Haia de 2 de 

outubro de 1973. 

Art!;o JG 

E.a"t;& Conv.in;ão :io reatrinqi:i a.a di~aca.i..çõ•.•· de eonvençõe:a: 
que sobra e&t.a. me~ matiria tivt!rem sido a.saina.c:l_. o~ que __ venhas a ser 

aaain&d&a d.e foma bil.1:~eral. ou multil.a.taral, -~•los F.:•tad.ca.-Putaa,_ .na. 
aa prática• maia tavcrive~• .que. e•••• ~atados observares. sobre 

u:ciria. 

Esta c::~nvençio 

data . .. que houver 

ratif!.c:açio. 

.ntr1ri cm vi;or ~o t:iqis~ dia a p~~i= d~ 
sido depoaitacio o sequnc!o i.natru:manto d.a 

Para cada Estado que rat1!1car a Convenção ou a ela ~ri; 
depois de haver sido depositado o sequndo inst:umanto da ratificação, . 

convenção entrari eta •.riqor :110 tri.qia.uno dia a !?&rtir da data em. qu~ 

25 
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esse ::stad.o n.ouvar de~osita.do o seu !.ns~r..un&h'i..o de ra't.itic::z..çi:e ot 

aciesio. 

Ut;.qo 32 

Esta C~nv.n.çio "liqorará por ?razo ind.afin.idc r mas qu&l.quc 

doa Es-cad.os-ilartsa ;?Oderi danunciá•l&. O ina'tr'J;JDI8nto d.e de..cÚD.ci& ser; 

depositado na secraearia-Geral 4a Orqanizaeio qoa ~atados Americanos. 
~ranscorrido wa ano, contad.o a t:J&l:t!.: da 2.t& do depósito de 

ins't.rumenm de denúncia, .:assarão oa efeitos da Convenção para o Estacic 
~enunc~anta, ;on-c~~u&ndo ela subaiseanee ?•ra os éema~s ~s't.&doa-~~·• 

Aniqo 33 

o inatJ:1mlaa.t:.o oriqinal· desta Conven'c;io, cujo• textos • 
espanhol, franc:ü,- inqlêa e 'ponuquêa sio iqual.JY:nte autift't:ico•, ·sarl 

daposieado na Secratar~a-Ge~al da ~rqan~:açio-ãoa Estado• Amêr~eano•, 

que anviui c6pia &utaa:t!cad:& do se a. t:eZ't:o, i)&r& reqistr(t··a puDlic:açio, 
i Secretaria das NaçCea Unidas, de conformidade com a ~iqc lOl-de~sua 
Carta eons~~tut~va. A Secre~&ria-G~ral da Orqanizaçia doa Es~aàos 

Amaricanos no~ificari os Estados-membros das~~ Orqahi:açio e oa Ea~doa 
que hcuvarUl adericlo ã. Convencio, as a.ssina.~uras,· depósitos da 
ins~rumentoa da ratificaçãO, da adesão e de denúncia, baa come aa 

reservas que houver. Tambim lhes transmit!ri ~ decla.raçõBa qua· 
es~iverem previs~&s n••~• convenção. 

!mo :i do qua, os ?lenipotenc~ários 

davidamen~• au~or~zados ?or saus 
Convenção. 

r'ait:.a na Cià.&cle da :-tontevidiu, 'a.pÜl:lli.ca. Orienu.l. do Uruquai, 
no dia 15 da julho da mil. ~ovacantoa e oitenta a nova. 

Guatam&h. dase::a ~azar 

da -:onvençio 
constar su& 

:nteramericana ~~ta~rataçio do ~aposto no 
sob~a.Obr~qaçio Alimant:.ar. 

Ut!.qo ll 

Ca acordo coa a lei procaaa~al civ~ viqanta na GuatemaM&, 
!\OCU. que t .. culta: à& leJ.. ~ OJ:daa púbUC:& a que. S& &plica. &Q. C&IO 

da;•ta convenção, ~· conhecer & 

sant:.ança ••eran;eirL i aacaa&i:io, 
?roiari4& i raveli& do Aem•nA•do a 

eficácia axt:.ratar:itorial dL uma 
~ al.i&.,. .;wa..l&l&..aio tenha ai4o 

que·, no ~ais onc!a foi profericia, 
••'J• :z:eccllhecida iqual. aficicia. c:aa rafarinci& â•·sentenc'u nacionaia. 

Maio de !995 
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E:m. c~nseqdinci&, a. fim da ~io· inserir· :'lO ·eeno da Coa.venc:io 
.:l!qui.si:oa: que nic sicl .iPliciveis a. oue:,.os · ~a!sas; • pua ni~ 

desvirtuar wa dos ~rinci~ais propôaieos Cesea insercmaneo, que i a 
cooperação intarnacion&l, a. Guatemal.a. i:l.terr'rata-aw· a1Inaas !.....• ,Ldo 
arciqo 11 no sentido de sua. lei, t:~rocessual. viqente, 'isto i, que. a: 

sen.tenc:a nic foi. dit&à& i. rieve:U::a. do- (fiJmand.a.do~ A1W c11"Sso, a. Gu&tal&m& 

intapret& que o requisito da efatividada·extrata~torial .:ee!proca é 
.:tmpr~ ~ , g...Ea.t.&d.o- ... u&Aqe.i...c~.cu=:~a ••=t•n;• •• pnuacla W:ll&r 

•f•tiva na~ GuatamalA, fer· ?&rt• rati!i~~· da- €oAvençio. tal qual o 
Zstaóc da.Guatamala. 

~ev. ~5 :ulho 1989 

3-54. CONVENC.:lO :~TERAMERIC.';..'lA s-OBRE 

OBRIG~Ç~O ALL~N7AR 

~ssL~aãa em Mon~evidiu, ar~quai, em 15 C. :ulho da 1989~ na 
Quarta Con~arinc~a. ~spoeializad.a. :neeramer~c3n& sobre 

Dire~to Iaternacional ?r~vado 

:::ne=::.C.a. em lfiqor: So t:rigisimo dia. a part:.i: ·da da't.a em c;ue haja sido 

éepoaieado o 5eçundo i~st:.~~•neo de Ra~i!icaçio. 

Deposit:.irl.o: Secra't.ari~-Ger&l da OEA (instr~nt:.o oriq.in&l • 

r-~:t.i!icac;Õe:s). 

Sir~e sobre ~~at:.ados, OEA, ~úmaro ~1. 

a89l.SttO ONU I 

Paises S ianat:.irios . 

Bolivia ••••••••••• 

Colômbia •••••••••• 
E:qua.cior •• •.• ~ • ~ .. • •.-

1/ Guae~m~&l& ••••• ~.· •• 

B~:i ••••••• ~ •• 4.~ 
~araqua1 ......... ~··~'!' 

Oruqua.il.!'~.: ~ .• ~~ •;!·. -!- • 

~~"•n•z~~.!'!.•.••••~ ..:.·"'~-·!.:. 

O•aésito R&tificac~ 

~- .; --; :: -::.... 

··-~ 

:'ara Ca:da- ts-e.i.d.o ::!'&.t.1fitl.•~ a- Convencio co -• -el&·· acleE"i:· depU• 

::ie ~aver • 
:.::::ve!:c;io ~rit::a:ri g~ ·t.!çor··::o -::.:.gial..:IO .:..:.a 1 ;:a.r-:.:.: 14 ci&t:.a em que o;.1.l 

2st:acio ~aJa =eposl.t:.1ão seu ~~s~=~e:nt:o de :.1t:..:.!.!.c.1c;ão cu :e ~desio. 

::õuat:emala.: (QeCl3rac;io ~nea:preeaeiv& 

Convanc;ão). 
• 
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LEGISLAÇAO·CITADA, 

........ 

-· ~ ........ -.... " ...... -..-

Art. 41. t. ~campt4inca or:"-- do ConQresso t'WCIJIWI 
1 _ re~r .Wf..vtiY~I:' lob"' tr~. acorckK ou 

JIOio in.trniCIOIYG que Kftn~em encargot ou comptonuJ~ 
g~.-c-., plll'l'nbnlo rwc.anal. 

A Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE 1995 
(N" 30W93, na Câmara dos Deputados) 

Aprov.~~ o te...:t.o dO Proeoaol.o ac;~ ~t:a

clo da Anta~t.:Lda sobre Pro~ elo 
~.1.0 Alrll::l.1.ante, adQJ:ado - ~:1.. - J 
de outubro de U!lll, • aaa.1n.ado pelo 
8raa:~.l Mil 4o <H 01.1~1:0 de 1'91. 

Art. t• - FJ.c:a apro-do o t-ta do l'n~e .. 

'l'ntado da Ant..torucla eobN Pl'o~ do ,_.,o Mlbi-te • .-c.t. 
- Hadr.l., • J d8 outubro de 1991, • aaa~oawdo s-1• ....U - 6 

de outubro d8 19!111. 

Pariqn.to W11oo - n~ .,.,.u:.oe IIII qe eote dilo 
Con9~•o Na~onal quauqu-.r a toa que 'ap' ,.,... ~ • 

Nt'-1dD Protoo:~lo, ~ - qu&.l.llql.laZ' ae.o. .-• ._ ~ -
.l.tl~IN I do art. 49 da COnaUWJ.rpio Fedeftlo ~ _., 

qoa ou o::~~~~~~~eeoe qnvo~• ao patr~o naot.~. 

' Att. 2• - J:ete ~to l"''J.Ulet.1._ -~ - -... -.i 

dab de eua p~caç::&o. 

MENSAGEMN"231,DE 1993 

o.~-o.......,.oneo49.-L<Sro~ ........ .....,, ....... ~.v-~_,...._-~,....._ 
dl,_..........,.,_.._......,...a--au.•~•'fniMIIIII -~ ..... ......_. ....... ~ ...... ~-)c~~.-., ..... 
_... ........... _..,,. .. 

!'~lo dlaruu '""'" ~ 

--_j~ ----"lll'OilÇIO 0"1 MOTIVOS lt 1]1/l:t.U • IIU DI. U Dr UUt. Dll ""• 

DO :~,1011 Mlltl1'110 DI ll't,,U(I D.U IIUÇ0at U:TIItOUI. 

anUn1co I .. UI ICOII1Stl .. l d&!Mn<l&nt•S • IIIOCladctl, I& 

hr:taa consulel.vaa do Trsesdo di An~arelda convocara, • U81, 

I Xl a.wl14o Conault1VI ~pac1.1l. 

' . z. Ao 101'190 ct. ~~r<! a .. aó<uo, raaluad.aa na o:i.MIIIe llle 

ViM ... 1 Mar, ou.l• (11~11.10 a 06.L2.tOJ • •• tcadrl., ...,_,._ 

cn a Jo.o1.11. 11 a u.o6.11 • ... oJ • o•.to.ttl •• ••rc
eoftwtúvaa ltl'faclar.. a actotar.. lnat~nto l<~rl.dioa ..,. 
.%-ltou. • r-.1• U Prot.çia &M1afttll, ..,., a t::-..a M 

l"t'atooGlo ao ttaiãllo da Ail.~r:t1dl. 

J. o ~oca la. a .. .uwM pllllo lt .. Ll • outraa 2] ran
C-.lttvaa, • ru 41; out.Ure <k ltll, • • 1111~ ..tU.. 

i_...._., ~E'UIIIM -- ..... prUIC'lp&UI n&11...... I 

pr<tUI1ç&o, par ,.lo - cuoco <Meada&, c1a --.loraqH al..nl 

M "- CGMrta .. lo ~UM. 
<I, O U'UU paftiC1p!IU at1w-te de tode a ,.._..,.. 

,...:1 ... r ..__ - 1Mrt~ iur1d1c. 41 ·~ ... 

TntMII di .utU"tiM. ... ,...__ - - ~ -
~ --uu na aatdd.a, ao er1ar ·- a 
~ .-J.IftUl • ao p-r r-.ru pau 
!lU'__._ ~tutaa • ..,.._ na Aftt.Ut~. 

.. 1 ....... 

s. o ~l• •cnn • vi.,ar ..,._ aua n.t:U~ 

,.1 .. z• ,.~ c.-lt:1YU. 

'· ...... ---1~. t-- . llann ... ~ ...... 
-=-.~.-.u o - '"'.- a .._..... so c:a~ lfle.l-.1 
----· .. c.- ..,. -1• - Trat..S. ,.. Altt.Arts.M ...., 

-~-... -~ ....... ~-
..... 1~. 

'(:;_,_ .. : 
fEIIDWIUCI DIIIUQrn' ~ •1a1- .... ~ ,... aa.la~ rzt•1'1-

rcOfiJIA •uTftolf•::& 
-.r.:• !'W •SI-I u.ll >«.~t HJf .... !l 

........ - ~~ •.:..::1.~- ~..!.:!. 
; . ' ti* ... ,1 . cJ•* "ce..v~ ... -.... ·--

•I!J!OCOU? ee Nft!.'IO D4 AMTa-!lld. -•· !!I?TIC!p 

1o0 •10 .uwuprr1 

----------------------------------------------
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~ AO ftA1'UIO DI AIIT.Yn.DA 

.o.a ...nse1.o ao azo .umzan 

- ~ """ ... c. ~l• - n.~ tia AaUrtJ.da, 

' ~---J._... .... E't-.. 

~u...., _......,.. ,.. recec'CQ' • na- dO na~ 

.·' 
11e. MUr•U .... --ua a •• .... n~ ..,. • ~ruu -1• 
,a-a ~ aKC1-1Y-!lt.a 11tUJ.aMa ~· u- .,.CJ.tica. • 

... - ~"~"ta • -arta .. - '*'.u .., ~U-Nia 
~J.C-11 

y...- ~· a ...,...&.al a.l.t.ueqh juúliCA a ,....1t.\ca ela 

AnUrt.l.U a a ~Uu..&e ..,_tal (ka hna8 eor.

mU:iY .. dlo Tnt..,.. q anun::LU ,.. ...,...nr ...,. todaa 

acJ.v~ •:.~a ,.. Ant.~U~t.l .... c., .. H •-Ne ea. 
•" 

~i~ • ,.ra..::a.,._ .., ttaa.oe.1 

......,.... .._1.-c&• .. .un:are14e - u- • 
~o ....-ctal a ~Ntna .-IHM ~· M ,......,_ • 

·~ M 'ft'aU* a o\M.IIIrtiM pua ~ a •J.o 

-~ ..u.rt.s.- • - -1~ ........ ~ --· 
-......... .. ~!Mf- olllll-'- ... 

..u.rt~ ota~ .-ra • -1c~• ci..C11'1o. • JIU'• 

...,..s. .. ,.. Prace•- de 1~1.-. •leMl • nr~i-11 

conv•u.ç•o sobno a c-C'V~ .._ 1111e0n01o Vivo. W.rllltl-

lltl •u.a de Trat.Mo oSII AnUftia• ••.Lt1CA a • .,. a 

.-,1 H .,.uc- ail .u..,..toao- ,.. 'ftll~ u 
Anuru... 1M _.,.. - • Aft.i~ 11'1: .. c.tart• 

Tra~J 

fct ·~1._ c:.n..1u..... .. tn.~ .. a.t.U"tW.• 

al'I"UiGII aa ~1 ... -~ ...... - An.l .. IX llle 

n~-~1 .. , 

(tlJ .,..~ e-lt:lv.. '*' Tncaoe. ,.. ~rt.iM• 

ai ... Uica •• ,.rtaa c.cn.~ .. Tn~ ela 

Antarti .. c:.- •hwU:a a ... ~ ~~ ..-ra 

.. rticipU daa -.! ... ~---- Aft. 1:1 dO 

ntarw. ~~r 

(aJ •11~- .. '!'n.~ U ~La· •-'1Ucra e 
n-etl4e .._ Alrt.t.H:i.U, .. ..,...._ ·~ _,_ 

i~U. ··-i .... - ~ .... ..cot1--
Vi'IO'I'o IoMb- ae ... J. ... Y~ -~- -

1-t.~-~ 

(ti ""!T~l Aftlt.nl• ai4aiti• • 'ft&a-1 ~i.tral 

-tit.Ulilkl ... &00,... - e ...... ioa lo -.te 

~u ...... ..,n.a~~·' 

C91 •ea.tu• •i'l"itica o c-iU .-n. ~ ..... ,. 
a.D1ent.e aat....,.leci.do H _.,. - a ~ ..... 11. 

.urr:zoo .11 

oan:r:rvo t: DDICJIIAÇiO 

&at&rt.le&o~: a .. rt.ea cG~o~~r-u.a~- a ......,uoer a ~ alll...,...nt.a 

•• -1• a.bJ.ant.a ane.en:~ • •--u~ ~ • 
COinN!ncidoa ,.. ,.ua o a-l~ca ,.. • "'I~ .-....,..c• 
.. JWO't~oÇH ao -io .-1-t.e ....u.rtl- • - -1•-• 
~t.aa e aa.oc:1adl- int.a~ a c-. a ~icladoa1 

d'UCO t 

..... - Una U.ta h'ot.ocolel 

Ant...trt.lda rait.o - waAI.,.utt. a 1° .. daaa.lh"' dao 

19,1 

.......:ac.tMoa a, peR <11SU ~lo, a.~ • U.Uft14a 

~ raMrv• tl&t!U'Sl, ~ ... • ,.. a e c:Liinc:la. 

........ ' 

1. A Pr<lt...;.lo ao -lo .U1ant.e Ul'to6rt.iee e - -i•t-• 
dependent.ea e eaaoc:te~. aaea - a .--... .. valor. 

iM:rl~ da Ant&rt.ld.a, 111C'l,..1- - ... u......, 

<1at.~1c:aa, aau "t.ado n.t.ural e - valGI' CC.. 41n& 

con.lMraçO<Ia tun4 ... nt.au no planej~o • na·~ de 

todaa aa ativictadaa qua ae deHnval- aa &lr8& de Ynt ... 

29 
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.. , at.LVLdadaa a sar .. ~••l,~adaa na •~•• :la "l'r-•t.~"a 

da Ant.art.L<I& davart.o sar plana1adaa • axac:ut.;Jd•s Ja 

!<>rOl• .1 L~a~t&r 011 __ '"'pac:t.QI n•q&!.LY011 SOb~&-~ -:aLO 

.,.I>Lan>:a ont.art.LC:O a os ac:osa•st•••• Japanda,t.as <> 

!b) ;aa arav 1dadaa a ••r•• raaliUodaa na araa do Tr-at..,do 

d& "f'lt.&rtLd& davar1o sar pLana7•d•a a ax&cl.ltadaa da 

(11) .... 11:- 1\ef&tivoa .tqr\ltl.eatl.Yoti sobra a 

quaUd..S. do ar 011 da ..,...., 

(1111 .-utcac .. • 11i9n&Ucat1vaa no -.t.o ..,.hnta 

ac-t<llrl.c., tarro~at.-. f tnclual.v. •<1'1*t.l.co l, 

po,aJ.a~ .S. uia -.-cL• anl•i• a ~la, 

polllriqo 011 a ... (lMotl M aKtiaçAcll 

(C) •• u;ivl.<&lldola a -~ reaU1&dll11 na f.rea o1e Tl'&Udo 

Q Anta~iM d-ark .... pl.anei.-.. • •:.~u ... a o;a., 

avauacoea ,nvt .. • - af"MlaçM ~u • ......,.e.u da 

•-• ~a1veia J......-c- ,.. •18 ...,.L..C. urU.rtico • ---- - U.,.rt.blli.a ... MU&"ClM ...... ~iu,oM 

• ~ ci..U.U••r _. ....-~ ~•• 

l-a'~--~ 

111 a aJ,- M at:Lw ....... - u.., ~ a ...... .-. 
(11) o ~~-.a •t.1vl411o!M, taate ,_ 

- pn,.&"1• •te1u. .-a • _,_. - -t..l'M 

ac1 .. 1...._ MI •~ .. ftaU!Ie> •...........,.. 

~ • at:iwl..., .-r. ..-J..-1' ..ua ~tt1Y~Afo~Mo MI 

lol'M .. 'ftll~ ... ~, .. , 

r•eul.tACSo:~• do .ann.or•-nto 1 0<1 d• ,.. ••lnor 

co:~nll_1 .. nto dao MtO ••1-"t• anurtlCÕ • da• 

(vl) a exuttncaa eh Mloe para lntei!'Vlr np1â • 

etlc:•z-nte •· c:••o d• •c:ideftt.-, ••peal•l-t• 

aquel- c:c. •tel.t,. pot.ei'IIC1&1• .-r. o -lo 

••tent•r 

l•t ua -ltor.-o ~ • •1'1aa .s.-p, .. r -~ide 

pazoa Cite:Ult&r 1~t1t'1CiaoM n.1a .,.. 

-•ntual• etelt- iiiiP.....,l•t.Ds .-~ o -1• .-lente 

ant•...::le<ao • os -t•t-• ~ • .. _1..SO. 

que ~lt.an. 1M aC:tvl~ ~Uzacta• d-~ ou 

ton .a ·tna olh 'l'nu.M llla anun:l ... 

J. M ..::1v1dMu ~rto ••I' pl&NO)-.. • •..cv.t..U. na area 

de Tratao4e u. Anurtlda oH ro-. a dai' prlo~:iot.M a ""'"'"' .. 

e111M:1f1c:a • a pn .. rvar a valw a AnUff.ida ~ •~ 

a. ·~ a ,...u... 111Cl11Siv• ... ....-u. --1..111• • 
e-.~n..a• oM -1o .-l...r.• "1.1:*11. 

4. a. at1v~ -t:.afofoe ns tn. .. 'l'nlu.6& M l.ftUt't1 .... 

- ._n"Mela M ~ ... .....1M al.-IEU1GI, 1M 

~~1 •• "" &%'1M .. 'I'Taea61 di. ~ta ........ . 

'~Mi.- o ..... rata ! M an.1 .. V"U .. ~ .. ...Urt.l .. , 

a11• twt:1Uo:t~ç&e """'•· illclu1.,. .. •t.lwiL-.... _,...,. 

.se • ..,. ... 1091•tlco, .s-rMt 

(&) ~h·•r-M .. -iR -lrWI1* - - Jr:I.Jicl1pi• 

.S..te Aftl .. , • 

Ut) - -•Utle.MIIe", .......... - _,..._ - ,._

ea~ .,. ~ ...,__, - •• · ... u..u 

..unto. • ._ -~ ~ • 
__ ,...... ~ ~lw.l.• - -

pr1nc~lp1-. 
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.Aa'tlOO 4 

ULAÇOa ~.a. aurM1 c:tm'OII'Pft'P CIO Sirn:D 

CIO ft&ftoliO DA .w!'AftiDA 

1. uu -.-18 --.1-ca • na~ 111a .UOUrt1411 Ma 

,... .... uu.-__... 

J, ..-...-. •u.--.1...- Mda ~· fn'JU!IIl- .. 

•tr.1~ a .,...,....., .,._, ....... "~ M .~la, 

~ua"" ..u. u.u-~ ~h • wi.,... • 

... ite ... -~ .. h&~ .. .a..t,a,lrU .... 

....... 

priM:t.pi .. ,._u ~IA • .. ..,lur ... 1 ... 1' ~~. 
a .-uaaoH ... ...;ec1.- IIC'U..t•t• "" ... crM 
1-t~ ~1-ia • "19111' ,. Alllolte M al~ M 

rnc.u. M AnUn:lM, .., ..-liiU'U' i~tU.Ui..,._ -t.ra a 
ql~ ~ i.M~U. • a ,..u Pnt:-ie, u 
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elialMlr • ~s.e.- ,_. U.~ .. ar l.Lwn.,. a .. n 

l.l&iur a ..... ~ • ,.ftUVlU • '"lt.u - ilhpMJ.Çcto 

- ~ .. ~ i- ltiel ... l-. eieMUlco, 

as..c.c~. -~~ - na-.J.. u.J.•1,.., •...-.ul-~. •• 
u.M1 ~WM - v~ M Tnt.iMe ... AnUI1:1U., d<tYofr-

.._. 1-.' - ~ • 111.1. ........ _1_1 ........ -ta •• 

MCW.U ._ E'Ml .... a ... ,.... • 

....... 
OUI'aU ~ • "!l'U'Ç'C IX aa:r~ .. 'rDU. 

.s.. o. ne1...., .,.. ~ ":L...na .•~ _..._ w a11a1Ndoa 

·M -rw~• ~oct.t.t- a alAM .....,d~ • u .. a 

.....-1U;II .. teM - - • .~..~ .......... 

a. o ........ - ~~.-- u~ , , ,_ a G~~CNe 

-u.- 1~,... .a. u- aw. ~w. .. ...., M 

fta..,.. • ..u.clM. ........ - a &ct.t.•.· a, nM ~ao. 

~ ......... 1"-l, •Uai ........... ~. MI 

~-----------~.-
-~ ,..._ ..- .....,_ d~ ne u. rM~ 
ll!l.dli'- .. flll• - - ...... ..a •c..n6t ........ 1' 

.t .................................... UI ...... Ul 

• - ---.. - - ·- ,........:lAUI • ,.u. - .. •:r-• 

'l'ol•nta poss~vel, t'etu·•d.os po~ que• os tU'ec-,. qerllll<l e 

leved.as • ••t•o;O•• ov <~•v1os <1• •P<>l<» p•r• ••r•• ell•u••oos 

(SI • d-rtol -:n'U', ~ ....... ive..l, - :110ft8S 

que ar•ncu evN..t.ce- •"~"1c1.. • ,.. dU111LtrH 

1n1Lc1•1 • • - r .. W. tU ... rüer • 

1•1 •• •r•~ qu.anU .......... ub rM~ ( .. ~ .. 

.- ·~ ca1• ~ -1 ..,.1• tt~Uutu o 

.,.rH ... cnl -1• .. •..-~• 'a ,...... 011 

-1• ... , .. b'at.ltliM, ..... -· ,... -~· 

J. Os ~biS 4e use-c. ds ..,..ce, ..,.lUt.uo o 

~~~ d.s IM~I' alel..,,_ t:lnuri• 011 ••ll.,.c• 

OIIUM ,__ S~ll.I'JIS, ......... MI' •U•l--- - .... 

~ Cfae • "r .. tM el~ na. ~1-iciU r .. ,. 

.. ,..c. 1-1 •• ~ ... tal •1~ - ...... 

ruU.••~"-~-·a.-rw .. ~l•· 

..., ... 
~ os; ns1duos qtM doiY~ MI' rott.1JWMs u U'M ,.. Tn.c..., 

u .U.u.rt.l-. 011 •Uai_... • ~...- OIRn rs.- ....,.rae 

.... ~ ......... .,.. .... ,U;I' ... ~ - -"· .... , __ 

..., .. ' 
......... 1~1._ • c.cn, - fl•at- ~ ,.u. -

~· nu ..... dtl U. .. Tnu.e. .. AM&n.lde • IIIU .. t• 

~k!o!!~ !~h ~ ~!- ~ ~.-... pan~LcMl.ae • 

,_ .... 11Mt:L~ ... t:L,.. .. --~ •1a11u.., .. 

ae ...-ticU.. (- ae · ._.u.... t'-I.U.... 

C:I.ISftt:&Uca.•, """lc.u. 011 lill.l<ln.f.CU), 
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AIITtCO f 

t.c.a l'e~a orue e:ggutar at.:Lvl..._ na a~rea do ~atado da 

AnUrt.ida .s.v.ra • .-1-r. ""' .... oUaaar r"p.:s.t.a a ••••• 

ativiâlllou, - a.l.at- cM cla .. tric.ç.Ao da eUainaç•o <la 

ras~ CIIM airva de r.... ao r.,.iatro de raald~o• a 

(~) oott.I:"M nu._ 11 .. 1... a •:Lai-. i.nc:l.u.iv. oa 

~ti-ia • lullrJ.rt~ ccro.oe- :U r 

(c} :r.ldUM lléli.ao. a -~ J.~~aiMr..._ canpo lJ: 

2. .. iiiWite ,.. ~ir aiMa •111 • ~ ._ ,_1duo. 

- -1• .-1-.t. UIUI"Clolll, ,..._ hn4 ~ ~rar. 

~ a atuaUzar .,..,.~._. - pl._ .... nJ!Cl-to da 

-~ (inalu:L- a~. ·~-ce • aJ.W:s.naçto ele 

N.:t.llholl), a~lUc.nllllo par. ca4l alt.:La ~UXIIMI, pua 

~co. • 9"1'a.L a para cada ,..,io (eJICtiCO 

.-.reaçMa ~-• \Lt.Uh:adaa na. opel'a~ - ut:s.cn 

u- - n.Yl:MI • l-andO .. c-l.dllt'llçA$ ,. Jll•n- de 

.,annci.-..nto exiatanca. para .....,.I.M) 1 

(a) - pn119ra..• H u..,.:u .,. altlM ezlatantea de 

alLaiMQ;H de rMl..,_ a dM aU:iiMI de tr&be.lbo 

~nclcma"-r 

9al'aftl:u .. nto de "'al1Notl, incluah•a a aUaln.çto 

final daat.a; 

(c) aa dt.poalçHa atuaia a p1anejadaa para anali.ur o 

ataitDa ••l.•ntai.a doa nnd..oa a do <JareM:aa ... nto 

da r .. ,d~•= • 

(cl) out.na ...aw..a pll'& ainbiJer q~.~&lc;~N:r ete.l.to ctoe 

n.aldwa e de an 9•n.nc1-te aoo:re a .. ,o 

... hnte. 

l. 1'1111Cit CIUIIICO PQ111Vel, CIU Part• davara p:re~t.:O:r 

iqu.~~l .. llte 1.1a 1nv•ntu·1o doa locua da at1v1dac&aa ~aaacsaa 

,..rc... H ...., ora- ••- 1-11 p!IOJ-• .. :r- l .... doa 

~l ... ~o fi'MI'MIIa 4o ....,_"' d• flltl.ll'- proornaaa 

ci'l~t~:lr1- (- - i-etar.ftte.l 111 qlllalc-. 4a ,_..,,, aaa 

pol-nc.. ,_ l ,.....,.., ou t.a ,.rfll.l'aç-6ee per a oln.erw;:&a da 

t'--""- ..... l•l . 

....... 

1. o. pl- .. ....-1~ H ~i._. eli~Rnd- de ---o Ani .... -.:Nl&~i- ...... - ~. 01 

~i- _,_._ ._ .-n.nte l .. Ani .. 1, ...,.do 

eer iaclvuo.t. ~ .--a:·...al .. 1zlt---- efetuHa de 

•-tM - .. Art~ nz • vtJ: ,.. '!'rat.Me .. AnUn.tu • •• 
at&Qihe pentn.rt .. ~ conf- o A.rti.~ tx cso 

Tnltat'e .... Antlrtlllla. 

2.. CMa P•ruo d""n _.,iar ao eo.1U co,oiaa ele ...,. planos 

• .-...-1-c111 .. ~~. a ~atori• .... n ·~ 

·~o a ::r.v1Ne. 

l. o c..J.U ,.,..H ~r • plU.. .... cwnci...,.,co " 

rMl._ • • relatUl- .-n taU ~~~ •· para 

-~raç;io 4aa h:r'tea, for.u.la~r -..n....,.., inclllalv• 

auoe-tMa que viaan. a aania11~ o i...-cce .-re o .. to 

--i-u, aut. .- 1 -..!Uc•lr '• ·~~- -• pl.-. 

4. .W ~ JI'IIIMrto ,.....,..u.r in:l'e~ a J)I'Mtar 

-ria, iacw alie, aellre ~l~iu ,.,._ poliMntee 

a1....,_,1 .. ,..n.1col..-- apUclvaia •• •U-t-. • Mt.odoa 

ap:ropri~ da el.Lainaqlo • ~ iie :raelctuoa. 

AJtnGO lO 

:rnpanaabUidada "~'' canf1~• a ,.. pe- eoepet.ern:a 

para ca4a ntior 

tnlna-nco deatinaclo 1 lia1Ur o bpacco de auaa 

ope:-a<:O.a soon o .. 1o eatnant. anttrtico • a 1nfon~a• 
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l•t .... 1.-.r • dill ..... ..,. 'now~M ,.. al....c. de 

.. UdllM (~ e ........,..r ............. lçMe 

..- .. ~ .. A~~Unilla ..u1• .-.rtwu .-... 
~ ........ .....: ..... , .. 111C~i- ~ llrM 

- ftw.Uolll .. UIUI't!Aia. M 1M•I.U .. .. • ..,..,.... ........ ,..... - -..a. ~, .. di ---------· -11 ------- ..,..., ... ~• ..... • ~•u • ,_ 
..- • ·~ • n...- • -u .....,..nw • 
.............. - ..... ...._.. allllkt ... _ .. 

... -._ ... ______ ............ ~ .. 
·····----··-. .......................... -.. -·-· 
--·--· ... --·· ._ .................. w&lM' ... ~ ........ -w_._. .. 

,;,•a .............. ~ ............. 

.-....... ___ ...,_ 

'· --.... ------ ...rtt... .... - ... i.M 

....... .. -- - .......... l - Utlillt u - ftau. 

.. 'rtri??'lWII' .... ,. - ................. ··~ -............. ~ ................. _ .............. . . -- .-.,.... -- .... .. .... ..... 
~~~~"'.._, ... --~~~~~~--.. ----~ ·~ 
.-....... ......... -... - ...... ~ .... a....id- .. ........ ---~ ... -=- ......... ~, ... ..... , .. w 

.. -..;..,.i. - ;;;.· -·.-r .... ·~~\--- - ... ... ------.......... ~---· ...... · ................... ;~ ...................... --

............. -~~~I.:....; ....... -.,,.._ • 
--.. .....;.. .......- ...- .... ....,. ··u• •11M 

~ ..... -~~ . ..it.u--···· .....-.. ,... --

AJfOO IV AO PIKY'f'OCOto AO ntATADO DA Aln'ÁJ:TtDA so.•1 

•aonçAo AO MitO AJIIIIb't'l 

AftiGO 1 

C•l • ...._~. s1"'1l' lc& .,.ual..,_. vs1Ae H - !ln' ia, 

,.....JAtuW '1M .. ,. • •• -· • lMlul ...-~ 
-..-t:a,· 'eliii1M" .. ' ... IT-C., VIl-., 

r~1· •u_. •14atUu ~ t.iJe • l' .. ,._ •U-c.v., 
~eee • _...t._is ,...-.~.·~ • u .... J.M ... 

rot.tJta de: .... , •• - • ~ ..... ~ ~~ .. ... 

-. ,.n .. , a .._ ~1 .. 1Mlll1 ... a - AJ:"tl. ... I ... 
,., ......... 7:tt71• ..... itia • ~ 1~1-1 

..... ~ .... 1 .. 1-~ ....... t. ... da 

'"'· __..... JoU• ~1• • 1S7a • ,.u. --.. • ,.._.__ .... ~, 
.. (liiJ •...unay 1~ ._,..... •l.faifl•• ... 1 .. 1' 

........ a 1~ ... .~. ... rtaWa .. ,._ n: ota 

ll&llfOI. 711'7•• 

<•I ••1_. aJ4111t.t..a. • ••a•U• • ,...1..,.. t-, 
~.-i" • .-...u- en, • ~ ..-...::LMJ., • ""'"· 

• -~ .. •1• • - ~ pKnUt.

Nf~ (-..-~ ~ •)•itee 

&a ·~i~ .. Uti ... ,, 

(f) -aiatull •1-• •.t..-UUIIo ......... s.t.IICIIN .... 

~•t.ae•• 

(ti • ..,.i.. ., .. u, ............... qu~ u ....... 
~ • •'-• ..-t. .... u.J.-.1.~ S:S fii.I.~I<IU .. , os 

.,.WãJ. ......... cal .......... - ~''"~'!· ... 

.._ri.~ .... ·.iu.r...;. ,.._. n..a~.tc.. • 

-· 
.... - ~ .. - NlllidM a ......... ~- -1-
..... iUesaa.....__~:- ~..,.._ .. -.. "" ...... ~ ......... -- _ .. ... 
IIUCJ.df~U' • - ..,.,..._ u Adact1 .. • ... - ....... . 
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_,.., 

_...... ...... 
1. lt IJN~iÂ ... , .... ._.,... .. ·~ - •t.at:III'U al-a 

.. -· .. 1.,. - - a~atel'l ..... • -~ - a .._.. 1 

-. IIAUOL. "'"'· ~~ -u-~ ~ M •~"a& u 
Tn.U.. .. AftU;rtW., - MWillfJ -.uM -I'Ylll' a MNe 

UIM a •no.. l..Cre -ja, .,_ • 1..,.,._ ... u....,.. • 

.auw. n.~ lle ...... a aUtiU'a8 al- ..- na. ~r--
U UM .. 'fn~ .. Mt.tn:l ... , - lMtll..... 1M 

n.M~ •. • ...c.... tana .ft..t.a~ ,., • ....- l u 

IIUJIDS, 7)/71. 

Cal •~- -••'-• -~ al~ 
··---··wt: ... -• ... ,_ ....... ..rr.- ,_ - _,. -

--~--·--' 
(11 --- ... ~ - ~ ................ ia 

t.i- a:L•' t.-..a .... a awarla -

...,._r-u .. ~,.... ~ir • ~h· 

tal. .._. .... - ..... t... 

(11) Al,. .. a pftiii!C'~M - a capiUG 

t.l'IN.._ ...... -1• - • ~ .. ...-.. .. 

t•l a dasc:la~ .. ..r .. ....U..,i ...... ~ •U.o 

a ... -t:lq~ Mllllle IIC.lUI .... ,_n c.IIMC.It 

- c:eecnt.M .. ,.lulç:U a na "* no~Na1r o âN 

11'-lt.&Ka .. t.a.L .. l•içle. 

........ 

t: prano1da a .sa.ca~ no ..ai' .. ~ ....,.t:.ncia 1111\lida 

I\OClVa a da ,.ualq~~~~r ouot.r. auMt.ancla .,.ialca 011 out.n 

a..-u.nc..t.a .. ,.aant.u..M - e-n.QM ;c.111111e1a1a JIU'• a 

•i• .-1-m:a Ml'li'IIM. 

........ 

1. 11: pn:L•iu a aU•l,....... M •r .. 41*&lq~~~~c IW!t.arul 

plaacice, J.RClll.l*'-, ... n.le tllrCluaiv-a, •• caC'Ua • 
• rMiaa de paM~a - Utl~:a nnt.at.lo. a o. ..- 611 Uzo da 

J. t,,..:laiMa,al~.---~ ~ ,.._ 

.. 1.m., ~-1~ .. ,_ .... -~ ,..alo ~. ,..,.,.., _..ia, 
tl"ftal~, 1 ..... ~e~-·· ~t.AI!I! .. ~.-~~·-•uru1 .. 
..C1'N.~~~~-~-

l. A al~ ......... M -'- • ..., ,...._. MI' 
' . .., . . 

.._, .... ...-. u~ -.- et.~ ~_.u1....._ ... 

_...._, ._... ... -u~. •1---- ... 
....... - ..C.1.Miilla -~- • ,._ y .. -. 'UI'I, ter ,.,u •• ,. , .... ,_, .. , ~ ~ ..... ,, ... ,_ .. 
.... , - - ...._. -- a - .. 11 eUMa __.UIIIM- .. 

c.n ..... ,leU, __ .. lfiii,W -- ............ - .. 

-uM Ui~ • _....._ ._., ............. ,_. -

"-li_,_~~~~~~ IS ~s.u-, 

. ....... - ···M'·-·-.......ul~--

.uu.re- ... ,_. ......... .... ''- - ........ -
aUa1 ..... , .... _.. .U. •=•"''"''La• ·• ..._lal _, • 

...... - el~ ..e.s- ................ ... 
•u~ • ..n. •~ .... .,..._ .u .. ,....... 

s ... "' .............. .-..n ... 1 • .a -~.:- ... --•. _..... 

(aJ - _ _, __ w • lU._.,._.. ... ......_..,.....,_ 

,... • _.;~.e • .... - ... -~·.--u-,, _. ... ..,_ 
.., ___ ........... tl-- eMif ----··- • 

...,.'-' .. ....na, ,._ _......, - ...... ar • 
t:ar 

( .. 1 ......... w..., ............ - lbft 

ab'tt:at;t.aa, ...... ,... UIIM • ,.._..... ........ ~ 

u .. - ., .. t-..u ,._ llllloedU ..,.. ,..,.., 

&. M ,_n.• ......... ui.lr, ....... ..,nlll'i .... • IIICU~Ao06e 

.. 11- .. ""''•u. .. 1 ... . ...... . 
---

1 ... , ............. - -
•t1ft101e _.. • .._ P' .. ~ 7111'78 I a -

~ 1.1: •Uball MI'....,.._ .. ta'l'a • ... ,&aul- .. 

..1.1 

IIII a1 ......... •tatanc:ia, a ................. __...,.,.. 

.. taalflll .. ~ Rle ... ., ...... 

1M~ .... - .. :~.~ ........... ~ 

qu.nt:e poa_:lvel, .._...., • ard• .-s-.......,. a 

,_ wauct..._ itua1 lhl ·~1'1• • " ..... 
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z. 4• Pan:ea davarf.o •x1q~r, quanclo .apropo;"l~<io. a "tl11.,.1C.10 

da l '"'"'• da r•q:a.so;ra da aaqoo;o. 

Aa1'tC::O 7 

1. O. Al'tiliO• l, .a, 5 • a <Mata ..,_ao Mo aarf.o apllcadoa a• 

ait~ da •-I'OI&n.cia J:'l&elan.act.a c• a • ..,..rança cM ue 

NYle e .S..e ~·•-• a M~ ~" c- Q salva-roto ele v:a.o.a 

--1:". 
2. ~ ... Partaa • o CO.it• <ln'erlo 

noeiUcH.M oae at.1Yidad.. r.alJ.J.,._ 

_.,.._i •. 

• ••U.caç&e lllla di...,a.i.;6M <tMU ,_.. aal"a aP1d._nta 

~l:"a.l& 4 __ ,...,.. 1M M l_.,iUI'- afalt.OS 

tJCWj.,.iciaie ~ • -ta~ cl~t- a aaeoeJ.aao. 

fM'II lia u.& de Tnca611 4a AnUrtiok. 

*S:CC!' LD 

:L. c:.M ~ ~ ~ c.-, .. ~ ---1'1 .. 

.... ~ ..-, ..u. • ...uar na az- .. Tt'a~ da 

,r.acutW., t--. • ...,t,. ~ . ün1U a h.ad.Ur nu 

... lPAe ..... 1, .... wuw ftll'll'iM ......... l.elll'lllf - ...... 

........... M!Mftia- ...... &.e~-~--
- "'*Z'l .. t.....- - ~,....., ... ~:~ ..... ~ ~ • 

.,_. UIM a~. e l.&IIU. ....... ·~ .... z.-...- ,_ 
~. ~ ... ~ ... ·1.-· ~-'-,._t-aaa 
Cl'prM'f ................ ,.... &, ~-.,lia!~, a _..,, 

,.U.lU..- a- 1a. - ~ .. ....-._u- .... 
... ,utia <IIi r-tHMa ...... _........,,_ ~ .....,.n. tu 

c..-...._ ... uot...c. pan. ~ a ...._ •~lnc~.r.• 

1~._,_ 

a. c.~~ ,__, ...- ,.rtaa , .. .q,.r~ ._. ....-t.aa .

..- - ........,.. • -- ............. ~ - oholr,& - .. -~~. U. l ... Mja ,_.:l~. • ~ 
......... MM ,.an a .._.ia~Mta ... t-. a ~. a l~ 

ao&jo, a olqua lie l•v•qe~~ doM tanq\IQ, outrot~ >:"..,idu.e. de olee 

• e:a.et.urae oleoNa e U.•o d.,.. n.v1M, - caUMI' •-r• 

i.ncleY ~ e de acoE"'io caa &a nee.Mi~ lia. rtaviee. 4'M a e 

•U:iU.r.ea, 

J. Aa Partes o;:u]oa ruovi .. , p~~n:U.. ..- •U~ a &tM <ta 

Trauda da AAt.at'tida - ãla r.~a~m&,._, ~atUi••r• oa 

portOII H out.na Pa~ ....,. .... -=-uu.ar ...... fal'1:aa para 

•".,..urar q~ o Ht...,.l-.c~~• M ~onaUlaç~ ,.rtu.anaa o~a 

rac:alo1-II'ICD n6o i...,... .,... carta :~.n)IUIU solono aa Pan• 

YU1nl!AS a a~ tio Tratallo <la Atlt.artilla. 

AO c:oncl&ber. eanacna.t.r, t.r.t.,.tar a .... 1,.1' • ,....,.,. qM 

~rtic:t~~ - ..,.."'~ ... Aitdft.._ - •• •••U•, .:ad.a 

Parte d.vera l-ar • -1~ • ...,eti.- ._~ AMxo • 

........ 

1. u- .._..11M tWNn _. ••11....., - ...,.,. M ~· 
--~-a...u~. -·~_.,i.aa· ... . 
~ ... u ....... .-~ ............... . 
........... ..-n''tt"''&!, ... ....._. 1IAe -.MI.. ... 

~· --- fuU ....,_.,_ ... u.e. ....... - ..r..t.u. 
~- .- flft1UM 4aa ................. w... 
OIIDI'aC1,.• ,. .. ,...-loa .-... t.J.,. ... 1M~ • ta~ 

por ala .,.,_....., ~ ...,., u ..,.!* • ... fCQ' 

ra•aa,.l a ...,.., .. 1, u .... rw.t.. • ._ * -tn ....-1.1-1 

~..u ...... 

;~:. 11a ••U.~ • ..-.me. 1 ~ <*M .. cu -..ra 

ln. - -~·• a.a.-'esfe • ~- •W 

aMJ.aoiJiooUI •IIUft.l-. 

1. Cada •·~ .--1"6 lntar.r .. ._,,u ~ a r-~ 

.. u-.r •ca d1 .... 1çM. 

- An.i.,_ 11 a n • ....,._... 1IAe • ••U..,.. a •u ........ 
- .. 

aamu ~ • .,.. ;· ,.. ·~ • __ ..,._. ·-
1 ... .I.At:II.I.U .. NatU' - .b etW.la, M ai~ .. 

-~la M pol~ ...,..,._ • III._....__ •1~ 
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.. t.na .... ~ • MUftt.•. • .. .-.. - • An-1.. :a.. oui,..... ~ • .. u,__. .._. ,_ ... ..u.r • 

:LS M ~-. U NftM ...,.,.._ MbMl-1' ·1- Â Vi ..... ..,.,..- e,."'-" .. 1 -~. ___.... .. ,~

_.......,. ""'"' ~t.~r - - .. .,.,.,oae -..r.t....a. ne. .,... ..,..1.. ..... .-1..-- ..u. .. ne. ...... t.t. .... ~r ., .. 

.. ft'&~ ca AnUn.l ... J.rocl~a.t.-. •1•- -. -~6nci• ,..n ~u. ,u. _,..,..,..,. e -u•...,.. • ~ ..,-

..-n_.. • •tu .. Ti- • - _.... .. , ..- ...._.,_ 

... ~ lVI - .. ft'&~ .. NltU't.lü. - .. rti~lll' .. 

... ~~:-..~ -~ .. ,.l ........... Cll .. .. 

~M• ... , .. , ~lentM .. lM'tlll...._ -Ul~raa, 

- •t.• .. ,_.. .. nn~Mo. Plln - t .. ...,.~" .. , 

c~J ,.ler-.. ,._ .-~ne ,.. c..J."· da o~a1\luo;1o 

MrJ.UM ~a.enal • M "'-r•• oqenua..-. 

1DU~"n~Mi-111. 

:1. a. I'U't.- ......... MC.U.l-~ paeM~ ..... 

....-a- • ~ a. •1~ • -..-t.a • .. a.t.oh • 

c.-:1" ... .~. ....... ..-. ...... I"!MM .. -~r~~~~ - ---- ...... ., 
..., ... 

CM a tlMU ....... al~ M ..,_1_ -.uo a-. ~• 

.. ~ ...,.no a.-.ur • ~ide .. ~. u 1111..-1~ 

.. 1 .. • .. a.tna _.1 .. • ..._1...,... a ~ir • noéua.lr • 

pel•1... • •1• .-..... •riMe .. ..Un.iU • a ala 

n.t11', lftlrl•J. ........ ~ _.... • -· ...,.n. ~· 
_,_ a ..-.oL "7lf"l•• 

c- ra.,.t.t.o •• ,.~ ..., -1-~ ~ 111a IUJIJ'OL 
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PROJEI'O DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1995 
(N' 311.95, na Cllmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção sobre 
Proibições ou Restrições ao Emprego 
de Certas Armas Convencionais que 
Podem Ser Consideradas como Excessi
vamente Lesivas oú Geradoras de Efei
tos Indiscriminados conhecida como 
Convenção sobre Certas Armas Conven
cionais' adotada em Genebra, em 10 de 
outubro de 1980 e aberta para assina
tura em 10 de abril de 1981. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o - Fica aprovado o texto da Convenção sobre 

Proibições ou Restrições ao Emprego da Certas Armas.Convencio

nais que Podem Ser Consideradas· como Excessivamente Lesivas ou 

Geradoras de Efai tos Indiscriminados conhecida como Convenção 

sobra Cartas Armas Convencionais, adotada em Genebra, em 10 de 

outubro de 1980 e aberta para assinatura em lO de abril. de 

1981. 

Parágrafo único Ficam sujeitos à aprovação do 

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul.tar em 

revisão da referida Convenção, assim como quaisquer aj11stes 

complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 

Constituição Federal, acarretam encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2° - Esta decreto legislativo entra em vigo.· na 

data da sua_J?ublicação. 
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MENSAGEM NQ 583, DE l994 

Seohooa~bnlodoCoa-NICional. 
Do c:oaformidldo com o dl.opollo no utiJO 49, inc:iao I, da Coastillliçlo Federal, 

- l elevlda COIIIid<nÇio do Voau l!Kelblcias, ICOIDpanhldO do Exposiçlo do Molivoo 

doo - - do - da - do Eún:ito, da Rdaç6es Exreri"""' da 
~e Clde do -Mal« da "- Annadu. o texto da Coavençlo sobre Proiblçile:l 

<XI a.riçllollll l!mpqo do ~ Arma Coo....:icoais que Podem Ser Considondu como 

Ex I•-~ oa Clendoru do Erd,.. lndúc:riminldol conhecida como Coovençlo 

~ COIIII Amlu Coo-o!• _ ldolada em CleDebra em 10 do ourubro do 1980 e aben.a para 
llliJWDra""'IOdolllri!do 1911. 

Brasru&. 2 8 de j u 1 bo do 1994. 

Q k.tf.. (-

EXPOSir;J.o DE !·tOTIVOS N9 349/:I.:.f/:1EX/:IRE/i1AER/2:·1FA, àe 21 Dl: JULHO 

DE 1 9!U,,. DOS.~ 5ENUORES l-llN-I3TR6S Di:: ESTADO i:IA llARINHA, 00: Lx1:RCI._; 

TO, DAS ltELAç0ES t:XTERIOR&S, DA AERONAUTICA E CHi:FL: DO ESTADO-iQIOR 
DAS FO!IÇAS ARIIAOAS · 

Ex~Wlentisaimo Senhor Presidente da RepUblica, 

A Convençi~ scb~Proibiç6es ou Restrições ao.~mpreqo 
ele Certas Araaa Convencionais que Podam Ser consideradas ç:oao 

Excessivamente Lasivas ou Geradoras de Efeitos Indiscriminados, 
conhecida como convenção sobre Certas Armas Convencionais, 

.concluida •• ~enebra, •• 10 de outubro da 1980, roi aberta para 
assinatura .. 10 da abril da 1981 e entrou em vigor am 2 da 
dezembro da 1983. Visa a reforçar o Direito Internacional 
Humanitário e tem, como objativo, limitar ou proibir o emprego 
de certos m•todoa de querra que causam lesões eXcl!lssivas ou 
sofrimento daanecaasãrio e tora de proporç:.io com os objativos 
militaras visados. 

2. A Conv•nção comporta tres Protocolos qua, am sintesa, 
estabelece• o seguinte: 

- rrptpqplp 'J: proibe o empraqo, da armas cujo atei to primãrio e 
tarir por meio de traqmantos que escapam a detecção por maio de 
raies X: 

- prqt;gqplg ;; : r••tr inqa o u•o da minas terrestres apenas a 
"ol:tjativoa militaraa•, proil:tinc!o seu ampreqo contra a populaçl.o 
civil r iap6a outras ra:atriç~•• a mina• lançadas ·a distincia: 
proi~e carta• araadilhaaJ. • aatabalace diapositivos sobre a 
daaarcaç&o a raqi1tro da campos minadoa • armadilhas. 
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- nptepolo III: proibe o uso de arJDaa incendiArias contra 

populaç6ea civis: proibe o ataque a~reo com araas incendiárias, 
aaaao contra "objetivos militareaw, •• eatea estiver .. situados 
•• coneentraçio de civis; • limita o aapreqo, nos deaaia casos, 
àe armas incendi•rias apenas aos eaaoa •• que o "objetivo 
militar• puder ••r separado àa população civil. 

J. A convenção contava, at• recentemente,· com número 
limitado de Eat.adoa-Partea. No entanto, o aotrimento huaano 
causado pelo uso de minas antipessoais contra populaç~es civis, 
etetuado sobretudo ~. torças irreqular•• .. diversos contlitoa 
recentes, provocou •ovimento de revitalizaçi.o da convençio. b 
cona•qú•ncia, prev6~.. o aumento dÕ n~ro de Estados-Partes • 
a· ··raaliz!ct~'!- _c;t .. __çcmtar6nc_i.a ~- Ravis&o, . ••- 1915, voltada 

especialaanta para o fortalecimento ~o Protocolo II. .. O Brasil J"i.O aderiu i. convenção, no passado, 

sobretudo porque esta :fazia, raterincia . ao Protocolo Aclic~onal t 
às Convenç6as c!e Genebra sobra. Protaç&o às Vitimas da Gue~a. 

do qual não •raaos parte. Desde entlo, contudo, o Brasil 

ratificou o referido Protocolo, • removera•-•• os obstáculos 
para que nos tornemos parte também da convenção sobra ce~as 

Ar.as convencionais. 

5. Tal medida. se r~cqmenda pala 

entra os propósitos hwa.anié&i"ios da Convançi.o 

brasileiras d.e paz • boa vizinhança~ pelo 

compatib.ilidade 
• as -tradiç6es 

:fato da qUe os 

dispositivo•. da CotrN:nçio nio ~omatem a defesa nacional; • 

pala convanUncia ela que o Brasil esteja presenta ••. toro 
internacional no qual ser!o discutidas importantes questões 

relativ3S ã segurança internacional. 

6. Tanc!o em v is ta o exposto acima, temos a hon'ri.. ele 

submeter a Vossa Excelincia o anexo projeto da Kensaqait ao 

conqrasso Nacional, acompanhado do texto da Convençio sobra 

cartas Armas conv•ncionais. 

~(h. ~ hk ' tu.... 
Ala. de Esq. IVAN DA S~IRA SERPA 

Ministro de E•tado da Marinha 
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COJfVEJfÇAO SOBRE: PROIDiçOES OU RI!!S'l'Riç0ES ,'-0 Dln!CO O& 
CI!:R'l"AS ldliCAS COM'"'ENCIONAIS QUE PODEM SER COII!IIDI!:Ila\DAS aR) 

EXCDSIVAKENTE LESIVAS OU GERt.DOPi'LS 011 EI"Erros 
INDISCRIMINADOS 

As Altas Partes Contratantes, 

J.e•Dt>ando que todo Estado tea o dever, •• 
contot"•idade co• a carta das Kaçóes Unidas, de evitar. •• 
suas ralações internacionais, a aaaaça ou ua~ da torça 
contra a soberania a intaqriclad.e tatrit:oiC'J.&i ou a 
independ6nci;s politida de' qualquer Estado,. ou da qualquer 
outra toraa inconaiatanta con os propaaLtoa daa Naçóaa 
Unid.aa, 

Lembrando adanais o prir.clpio qaral Q& protação da 
popuhc;:'o civil contn oa atdt_ca d&& hoatilidad:a•• 

F~nda•antando-•• no principio do Direito 
rntarnacional segundo o qu•l o direito das partes •• u~ 
conflito araado da escolher n•todos • aaioa da querra ~io • 
ill•ltado, e no princ1pio que ·pro1be_ o ••preqo •• con!J.itoa 
an~ado• da ar-aaa, proj•tais • ••~•r1al • ••todos d• ~arra 
cuja natureza leva a causar lesóe~ super!luas ou so!rLaan~o 
:le:snacassarid, 

t.e11brando t:an.b*-11 que G proibido er~praqar 111tttod.os 
ou D•ios de quarra que tén co~o objetlYO, ou coao resultado 
esperado, causar danoa extensos, duradouros e qraves ao 
nelo-a•bienta naturul, 

confirmando sua deter11J.nacáo de que, e111 casos nio 
cobertos pela convenção e seus Protocolos anexos ou par 
nutro:o~: ttcordn!!t internaciona1s, o populaciSo ctvil e os 
C.UIIt:latentes peraanecerao e!'l qua.Lqut!r ee•po soe a proteç:io e 
a aut:druiade dos Pt'lhC1p1o:s de Oireito Internacional 
•IC!rlV<ldO!i Uo f;ost.UIIe oStõlbe!lOC1ÜO, Uq~ prlllClplOS de 
huJIIanidacie a .Uos U11:ad:os dil conscténClil publica, 

Oes8jando contribuir para a i.listens..io 
internacional, a fi~ da corrida araa~enti5ta 111 o 
!ortalecurr.ento da confiança ent.r• o& Estados, e portanto 
parja a realir:açlio .da aspirac;:âo de todos os povos da v1ver e• 
pa~. 

Reconnecendo a iaportãncia de empreender todos os 
esforços que possa• contribuir para o proqreaao na direção 
Uo Uesaraamcnto qaral e coap.Leto sob con-.:rol• 1nt.arnac1onal 
estrito • eficilz, 

Reafirmando a ~·c•aaidade de continuar a 
codificaç6o 111 o daaanvolvi•ant:o proqreaa.Lvo das reqras de 
Uira~to lnt.arnaciona1 aplicaveia •• caso de contllto ar•ado, 

Oaaajosos da proibir ou rast:rinqir .. ia 
eat:rit.•••nt:a o e•praqo da cartas a~•• convencionais e 
acredit:ando que oa resultados positivos alcançadas nasaa 
'r•• poderio facilitar as canvarsaç:óes prinetpais sobre 
deaaraa-n~ coa vistas a põr fia i. produçio, estoque e 
pro:i!eroçào de tala ar•••· 

Enfatizando a desejabilidada de qu• todos oa 
Estados se torn•n Partes da Convenção • s•u• Protocolo& 
anexos, aspacial•anta oa estado& NJ.litar•ane. 
signi! icati vo11, 
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Levando e• eonaideraç4a que a Aaae~bl•i• Geral ~· 
Haç6aa Unidas • a ccaiaa•o da Oeaar.aaento daa Naçbea Unidas 
pOdaa decidir axaainar a qu .. cio da pcaaivel alarqa .. nea do 
alcance das proibiçO.a • raatriçóaa contidas naata convenção 
e an aaua Prctocoloa Anexos, 

Lavando ainda •• cansldaraçio .qu• o coait• de 
Daaar.ananto podo considerar ~ quaatio da adoçio da aadidaa 
adicionais paca proibir ou raatrinqir o aapraqo da cartas 
araaa convaneionaia, 

Artiqo 

Alcance de aplicaçio 

L:st01 Convonção- a seus Pl"otocoloa anexos <lpllca-•• 
âa situaçOaa a que se ratara o ArtiQo 2 coaua as convenções 
da canabrl'l da 12 d• aqoato da 1949 parn <1 Protaçio das 
Vltiaaa ua c.uorra, inctual.va qualquer llltuac•o t.laacr1ta no 
parãqraro 4 do Artigo 1 do Protocolo Adicional I dessa• 
convenções. · 

Art:.iqo 2 

Re!açõe~ coa ou~rca acordos internacionais 

Nad~ nesta Convencio ou ea seus Protocolos anexos 
será inte~pret.ado coao prejudicial ás deaais obriqaç6es 
i•post.as sobre as Altas Partes con~ratantes de acordo coa o 
oir•1to Internacional lluaanit.õlrio aplicavel ea conf:lit.os 
araados. 

Artiqo 3 

Malnatura 

Esta Convençio estar~ aberta para assinatura para 
todos oa Estados na Sede daa Na,çôea Unidas •• Nova Iorque 

por ua per1odó de doze meses o1. partir de 10 de aoril de 
1981. 

Artigo 4 

Ratificaçio, aceitaçlo, a~rovaçio ou adasão 

1. Esta convençio esta sujeita a ratificação, 
aceitac;:lio ou aprovaç~o pelos Slqnata.rios. Qualquer estado 
que não haja assinado esta convenção pode ader1r a ela. 
2. o -inst:t"UNnto -de r:atificaçio, aceitaç.to, <~provação 
ou adesão sera de~ositado coa o DepositAria. 
J. Serao opciOnais para cada Estado as expressões de 
consentiaento e•· vincular-se a quaisquer dos Protocolos 
anexos a esta ConVenção tlecdli que, rn; raoaento de depósito do 
seu instru•ento de ratiricaçio, ace1taçio ou aprovaçào desta 
ConvenÇiO Ou da - ãdiiiS.to· ----- ela, o Estado notit ique o 
oepositArio de seu consenti~ento e• vincul•~-s• a qu•isquer 
dots ou •ais Protocolos. 
4. E•' qualquer t••po após o depóaito de seu 
instru•ento de ra.ti!icaçio, aceitaçio ou aprovação desta 
Convençio. ou de acteaio .:1 ela, Ull Estado pode noti t' iear o 
Oepositârio de seu consontillento e• vincular-se Coa qualquer 
Protocolo .:1nexo ao qual ele não ~steja ainda vinculado. 
':>. Qu<~lqUe"t !)rotocnlo 110 qual u•a Alta Parte 
Contratante esteja vinculada tor•• parte inteqral desta 
Cànvençio. 

Artiqo 5 

tntrada ea viqor 

1. F.st.:l Convt~tnc.ó.o ~ntrará e11 viqor '-•'-~ 11e~r.~ Apóto a 
data de uepositn do viqiP"'liiO ir"tstru•ento de r.:J.tlt'ieação, 
,,cett:.:lc;;io, .tprovac;ão ou adesão. 
2. Para qualquer Estudo que depoatte seu instru•ento 
Ue rauficaçlio, acettaçào, aprovação ou adesão apôs a data 

de deposito do viqea1110 instrumento de ratitieaçio, 
<Jceitaçlio, aprovac-:ão .ou adesilo, esta Convenção entrará •• 
v1qor seis meses o:~pos a data •• que o Estado houver 
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deposi t.ado seu instru•eneo de ~at.it icac;io, 'aceitac;:Ao, 
aprovação ou ~dosio. 
l. Cada u11 dos Protocolos anexos a est:a convençio 
rntrarõ11 r.m viq,or seis lilases após a data na qUal vinte 
Etn:.ados no ti f ic:are11 l'!eU consent.illento •• vincular-se ao 
ret:er1d0 Protocolo, de acordo co11 os fHÍraqrafoa J ou 4 Uc 
Artiqo 4 uesta Convenção. 

4. Para qualquer E:atado que notifique seu 
c:-onaenti•ento •• vincular-se a u11 Protocolo anexo a ••ta 
Convençio apOa a data •• que vinte Estados houvaraa 
notificado seu consentimento •• vincular-se ao Protocolo o 
reterido Protocolo entrara en viqor seis ••••• apdla a d~ta 
•11 que o Estado houver notificado seu conaenti .. nto •• 
vtncular-sa a ale. 

Artiqo 6 

Dis-•inaçi.o 

As Altas Partas contratantes conpro•etea-ae. ea 
teapo de paz asaia co110 ea te11po de cantlito araado, a 
di:l5a•inar esta Convenção e aqueles denere seus Protocoloa 
anexa. aoa quala estiver•• vinculadas tão a•plaaente quanto 
poaa1vel •• aeua pa1saa reapactivoa •· •• par"ticular, a 
1ncluir o estudo doa 11eSI'IOa ea seus proqraus de inatruç:i.o 
militar. da foraa que tais inatruaent.oa pc:~saaa cheqar ao 
conhec1aento de suaa Força~ Ar•adas. 

Artiqo 1 

R•laç:O.a juridicaa após a entrada ea viqor da convençAo 

L. Quando ur~a das pareea •• ua cont.lit:o não estiver 
vinculada por 1.111 Protocolo anexo, aa partes vinculadas por 
esta Convenção e aquele Protocolo anexo peraaneeerio 
v1nculadaa por ele e• suas ~•laçóes autuaa. 
2. Qualquer Alta Parte Contratant.• eat.ará vinculada a 
esta Convenç~o e a qualquer pro'tocolo anexo que estiver ea 
viqor para ela, ea qualquer situação conteaplada no Artlqo 
1, e• retaçio a qualquer Estado que não for parte desta 

Convençà.o ou vincuLado ao Pr'oeocoto ane:ICD relevanee, se o 
referldO tstado ace1~ar e aplicar esea Convenção ou o 
Pro~ocolo rl!levante, · U1sso notificar o Depositaria. 
J. o uepos1ta .• o lntormara 1mediatamenee as Al~as 
Partes coner~enntes Lnteressadns de qualquer notificação 
rccc:bLLI.:l ún <~corcJo c:o11 n pnr.:lqril(n ;;. t.l""5lte Artiqo . 
.-. Esta converir;cio, e os Protocolos anexos aos quaia 
uma Alta Parte Contraeante esta Vlnculada, aplicar-se-io co• 
ruspeLtO a um conflito armado conera aquela Alta Paree 
Contratante do tipo refarido. no Artiqo L, parãqrafo ", do 
Protocolo hdLc.tonal t d.:ls convenç:Ce• de Genebra de 12 d• 
aqosto da 19"9 para a Proteção das Vitimas de Guerra: 

' (a) quando a Ali:!\ Parte conl:r~:tanee for t.a•b•• 
par1:a do Protocolo Adicional I, a uma autorldade 
rer•r ida no Artigo 96, paraqc-afo J. daquele 
Pro~ocoto se houver collprolletido a aplicar as 
convenr;óes de Genebra e o Proeocolo AdicLonal I de 

.tu.:ordo com o Arttqo 96, paraqrafo ), do dito 
Protocolo. c: cor~ç:~roneta-se a apl icnr est:a 
r.:onvençáo e os r>rotocolos anexos relevan~es •• 
relação aquele conflit:o; ou 
(b) quando a Alta Par~• Contra~ante nio for pa~te 
do Protocolo hdicionaL I e una au~oridade do tlPO 
referido no aubparaqr-fo (al aci•a aceita e ~plica 
aa obriqações das Convenc;óes de Genebra e Cieat.a 
Convençi.o e seus Protocolos anaxoa relevantes e11 
relaçi.o lquala cont.lit.c. Tal ace1taçi.o • apti?açio 
t.erio ea relação àquele conflit.o os sequ1ntea 
efeitos: 

(il aa ccnvençées da Genebra • esea 
convenç~o e seua rrotocotoa anoxoa 
relavane•• entra• •• viqor imediat.a•ente 
para aa partes do confli'to; 
(ii) a dita aut:oridade assu .. os mesaos 
direitot e obriqaçées aaauaidca por uaa 
Alta Parte Contratante das convençOaa de 
Genebra, ·desta convenção e de seus 
rroeocotoa anexo• relevantea: e 

61 



62 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

( i i i l a a convençó•* de C4eneora, ,esta 
COnvenção o seus Protocolos anexos 
relevantes sào iqualrneote ooriqatorios 
para todas as partes no conflito. 

A Alta Par'te Contrat•mt• e a aut.oridade podet"io 
l:allb•• concordar e11 aceitar • ap.Licar as 
obriqaçóea do Protocolo Adicional ! das Convençóes 
de Genebra •• bases reciprocas, 

Artlqo 11 

noviaão • ... nda 

1. (a) Ea qualquer t.e11po ~pó• a _ en<erada •• v iqor 
desta convenç,o, qualquer Alta Parte contratante pode propor 
eaend.aa a esta convenção ou a qualquer Protocolo anexo ao 
qual esteja vinculada. Qualquer proposta de. e11enda ser a 
coaunicada ao Depositário, que a notificará a todas aa Altas 
Partes contratantes e indaqarn cua opin1áo acerca de se uma 
conf•r•nc.t.a deve ser convocada para considerar .1. propoat.a. 
Se 111 •aioria, que não deve ser intencr a dço;t:o Alt.as 
Panaa contrat.ant:as, est.iver da ólcordo, •1• convocara 
p~:ontaaente uaa contarlinc1& a qual todas as Alt:aa Partas 
contratantes seria convidadas. Estados n6o-part.es desta 
Convençio sario conv1dados a contar•nc1a co•o oOaarvadorea. 

(bl Tal ccnfer•ncia podara 011caitar e11andas, que 
sarlo adotadaa • ent.rari~ •• viqor da,Maslla Mana1ra que aata 
Convanç,io a oa Protocolo& anexos, sob a condiçic da que 
a•andaa a aata convançio pndario ser adot.adaa apenas palas 
Altas Partos Contratantos a que ••andas a um Protocolo anexo 
capacitico poderio ser adotadaa apenas pelas Altas Part.as 
sont:ra~ant.es vinculadas aquela Protocolo. 
2,. r ai E• qualquer te11po apOs " entrada e• v1qcr 
desta ccnvançio, qUalquer Alta Parta contratante podara 
pr;opor prot.oc:olos attic1ona1s ralat1voa a out.raa cateqor1as 
~· ar.as convanc1onais nio cobart.as pelos Protocolos anexos 
axist.ant.as. Qualquer prcpoat.a da prot.ocolo ad1c1.onal sara 
coaunicada ao Oepoaitãrio, que a not.ificar' a· t.odas as Alta• 
Par;tes contratantes da acordo coa o subparaqralo l(•l da~t• 
Areiqo. Se a aaioria, qua nio deva ser 11enor que' àezott.o 
Alt.aa Par~•• contracantes, asai• decidir, o oapos1~ár1o 

convocará pront.aaante u•a contarli.ncia para a qual todos os 
Est.adoa sario convidados. 

(J:I) Tal cont•r•ncia podara acait.ar., co11 a plana 
part:icipaçio de todos os Estados representados na 
c:ontar•ncia, protocolos atticionais que sario adotados da 
lftesaa 111aneira que •st.a Convançio, sario anexados a ala e 
entraria •• viqor da acordo coa os paráqratos 3 e 4 do 
Artigo 5 desta convencia. 
J. - fiT- se, depois de ua par iodo da dez anos 
subseqUente a ent.rada ea viqor desea Convançio, nanhuaa 
conferincia houver sido convocada de acordo coa os 
subpar,qr;afoa l(a}. cu 2(a) dest.e Artigo, qualquer Alta Parta 
contratante podara solicitar ao Dapoait.ãrio a convocaçio da 
u•a contar;•ncia, a qual todaa as Altas Partes Contratant:.u 
ser;io convidadas, para rever o alcance e o func~cnaaento 
desta Convençio • saua ~rotccolos anexos, • para considerar 
qualquer propost.a da eeenda dast.a convençio e da saus 
Protocolos ãnexos. Estados nio-partes desta convenção sario 
convidados coiiC observadores l conl•r•ncia. A conf•r•ncia 
podara aéd ta r eundas que sarlo adot.adaa • entraria ea 
vigor de acordo coa o aubparaqiato l(b) aci•a. 

(b) Ea t.al contarincia, poderio taabea ser 
consideradas propost:as de prot:.ccolos adicionais relativos a 
ou~raa cataqoriaa ~· araa• convencionai~ nio cobertas pelos 
Protocolos anexos exia~antes. Todos os Estados representados 
na contar•ncia poderio participar plenaaent:a aa tal 
consid•raçio. Quaisquer prot.ocolos adicionais serio adotados 
da ••••• Maneira que esta Convençio, aerio anaxattoa a ela • 
ant.rario •• viqor d• acorda coa oa par•qrafoa 3 e 4 do 
Ar~iqo 5 d•sta Convançio. 

(c l Tal confer.ncia pod•ra considerar se deva 11•r 
previ&ta 11 convocaçio de outra contar•ncia por solicitaçào 
Ua qualquer Alt.a Par;t.e contratanea se. apos parioao si•ilar 
ao referido no subpar•qrafo l(a) daata Art.iqo, n•nhuaa 
coníar;•nciil houver ~ido convocad.a da acor;do c011 os 
sucparaqrafos l(a) cu 2(al daar,e Art.iqo. 
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1. Qualquer Alta Parte eontratante pode denunciar 
esta Convençio ou qualquer Protoqolo a~exo por •eio de 
noti!icaçto. ao oepoai1:.Órío. · • ' · 
2. Qualquer UenLinci-a aó terd. efeito u• ano apOa o 
~•cebiaan~o pe!o Oapcaitario da noti!icaçio da Oanuncia. Se. 
porea, ao expirar o p·raa:o de u• ano, .s Alta Par'Ce 
Cant:ratante Uenunciante aativar engajada •• uu daa 
situac;:6aa ~•ferida& no o\r'tigo I, a P•rta cont:.lnuar• 
vinculada palas obr1gaçóea da cr:mvançio a doa , Protocolo& 
•nexoa relevante• at• o final do conflito araado ou ... 
ocupaçio e, •• qualquer · hlpôte•e; at• o t*rM1no drr 
oparaç6aa relacio'n&d.aa • Ubartaçio · final., ra~triaçio ou 
reaaaanu•anto àa paaaoa protaqida pala& reqraa da Dirait.o 
lnt:amacional aplic•vaia •• caao da conflito araadó, • no 
ca.o de qualqu•r Pr~ocolo anexo contando dlapoaltivoa 
ralacionadoa a aituaçO.a •• qua forçaa ou •iaaóaa daa Naç6aa 
Unida& daa&ap&nhaa funç6aa da aanutançio da pa&, o~arvaçio 
o aiailaraa, at• o t•r•ino de taia funçõea. 
J. Qualquer denUncia daata convanc;:io aar• conaidarada 
eo.a aplic•val a todoa oa Pro~ocoloa anexo• ao• quais A Al'tA 
P•~• Cont:ratanta denunciance ••tiver vinculada. 
4. Qualquer denUncia ter• efait:.o apanaa sobra A o\lta• 
Parca Concratante aenunci.nta. 
~. Nanhuaa denuncia afatar' aa obrigações 1• 
aaau•ldaa •• caao da conflito •r•ado, aOb a ata Convençto • 
saua Protocolos anexo•~ pala Alta Parte Cont.ra~ant:a 
Danunciant;a •• ralaç•o a gualquar ato co-eldo antas da 
denuncia ~anhar afeito. 

Artiqo 10 

Dasx-it•rio 

1. o Sacratdrio-Geral daa Nações unidas sarli·, o 
Dapo•it,rio daata Convançio a doa saua Protocolos anexoar 
2. Al.. da auaa funçóaa nabit:ua~a. o depositaria 
intoraar• todoa oa bt:.adoa. dr. -

( •I aaainat:.uraa apoat.aa a eat:a Convençto de 
acordo co• o Artigo J; 

(b) depóait:oa de inatru•antQa·da ratific•c;:io, 
ac;elt.açllio ou aprovaçto, ou de adaato a eat.a 
Convançto depoaitadoa de acordo co• o o\rtiqo 

" C c) noti f icaçàvw de conaent1menco eM 
vincular-se aos Pr-otocolos 01nexos do ilcorUu 
c:c• o Art:igo 4; 
(d) as datas de entrada e• viqor desta 
Convençio e de cada ua de saua Protocolos 
anexoa de acordo coa o Artiqo 5: 
(a) notificações de denuncia recebidaa de 
.scordo coa o Artiqo 9, a a data •• que 
ganhara& afeito. 

Artiqo 11 

Taxta. o\utlntieo. 

o original desta convançi.o con seus Protocolos 
anexoa, doa quais oa textos ea araDe, cnin••· inqlés, 
franc••· ~uaao e aapanbol aio igual••nte aut•ntlcos·e serão 
depoaitados co• u Depoalt:,rio, que trana•itirã c:op1as 
verdadeiraa aut&n'Cic&d&a a todo& ca Eatadoa. 

t 
priurio e 
hu .. no, nio 

proibido ••pregar qualquer araa cujo efeito 
tarir por aaio da traq••nt:oa que, no corpo 
sio datect•vais por raios x. 

PRO'I'OCOLO SODA! PROIBiç0U OU RDTRiçO!:S NJ EMPREGO DE 
ftiiiAS, ARIIADUJWI E OUT'IIOS ARTUA1'0S (PROl'OCCLO II) 

Artigo 1 

Alcanc. aaterial da apllcaçio 
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Este Prct:oc'olo rc. ~•r•-•• ao eapr~o •• terra de 
a.1naa, arNQilhaa a outros art:afatoa aqui definidos, 
1nc:1uaiva n.inaa poaicionadaa da ModO a intarcHtar praias, 
pontos da cruza•anto •• cursos da aqua a •• rios, mas nào sa 
aplica ao aapraqo da •inaa antinavioa no Nar ou •• cursos áa 
aqua intarioraa. 

Artiqo 2 

DetinJ.ç6ea 

Para oa propósitos daata Protocolo: 
1. "Mina~ aiqnifica qualquer •uniçio colocada abaixo, 
aciaa ou prO~eiaa do sola ou out.ra auperUcia, a planajado 
para ••r datenada ou explodir •• razio da presença, 
proxiaidada ou cant.ato da uaa peaaoa ou ll'&lculo, e "•i.na 
colocada reaotaaanta• aiqnitica qualquer sina aaaia definida 
que for colocaoa por art:llharl&, foquat:aa, aort&lros ou 
aaioa siailaraa ou Lançada da ••ronave. 
2. "Arrladilhoil" ~.iq:n1 fica qualquer- ar~er:ato ou 
••~erial planejado', conat:ruldo ou Adapcad.o p.1ra aat.ar ou 
f•rtr ~ que funciona de for•a inesperada quando uaa peaaa. 
1nt:artere co• ou ae aproxiaa de ua obiet:o aparent:e..nte 
tnotensivo ou exacu~a ua a~o aparent.aa•nt:e aaquro. 
J • "Out:roa art:efatos" s:~.qn1t ica 111uniç6ea e artefatos 
colocados r~anual .. nca e plana1Adoa paz::a r~acar, ferir o11 

causar dano. a que sio de~onadoa por concroie ra1110to ou 
auco•atica•enta apos cart:o partodo de taapo. 
~. "Objati vo ail itar" siq:ni! ica, no qua sa retere a 
o~jatos, qualquer Objaco que pela sua n•tureza, localizaçBo. 
finall.dade ou aapt"eqo, d' contribuicio atetiv.:t. para a aç•o 
lllil.lt•r. c CuJa daatruiç*o total ou parctal, captura ou 
naut:ralizacio, nas circunsc6ne1as pr•valwcantes n4 ocasião, 
oferece uiiA dacaratnada vant:aqea •ilitar. 
5. "O.bjet.os civis" sao eod.oa os otrjat.os ·tutt n4o stio 
objacivoa ~llitares da acordo coa a detinlçio uu par•çrafo .. 
6, •Jteqiatro• siq:n.it' ica uaa 
•d•iniatrat.iva ou t:•cnica planejada 
propOa.i:to da con••rvaçlo e• arquivo• 

operaçao r ta te a,.. 
para obter, coa o 
oficiais, todas as 

inforr~açáas dispon1veis que possam· facil1tar a. localização 
de campos minados, ~1nas e armadilhas. 

Artigo J 

Restrições qarais ao .. praqo de minas, araadilbas e outros 
artetatos 

1. Este Az:-tiqo aplica-se a 
(a) tunas: 
{bl ar~adLlha.s; c 
(cl ou~ros artefatos. 

2. t proibido, ea quAlquer circunstincu. direcionar 
.as •r••• a. que se aplica este Artiqo. seja no i1.t:.aque, na 
defesa ou para represalia, contra. a população c~vil como tal 
ou contra indi'viduos civis. 
3. o ••preqo indiscriminado das araas a que se aplica 
este Artiqo • proibido. Eapreqo incfiscri11inado e qualquer 
colocação de tais ar•••: 

(a.) ql.le não e e11, ou dirigida cont.ra, u111 
objeeivo aillt.ar: 
{bl qua capraqa ua ~•todo ou veiculo de 
colocação que nio pode ser direcionado contra 
ua objetivo •ilitar cspecltico: ou 
(c) qu• se poda as parar causar .di perda 
incideneal da vidas civis, lesóea a ClVl.S, 
danos a ob;ec.os civis, ou uaa eoabinaç;io de 
tais efeitos. que seria• excessivos •• 
ralação a vant:aqaa ailit•r concreta e dircta 
ancae1pada. 

4. Todas •• precauçOes pos•1vais sarllo to•adas para 
prot.eqer os civis do afeito daa ar••• a que se aplica est.a 
Ar'tlqo. Precaucoes posstvais &Ao ftquelas que são prat1cave1s 
ou pt'At1ca.11ente poaslVeJ.a, lavanl1o e• consideraçao as 
c1rcunstànc1aa prov~lecenees na ocas1ao, 1ncluaive 
consiUeraçOea hu•an1t.ariaa e ailit.ares. 
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Artiqo 4 

Reatrlçàaa ao .. preqo do •lna• que nio sto colocadas 
re.ata .. nte, araadilhaa • outros artetaeoa •• •r ... povoadas 

1. Est.a artiqo apliea ... sa a: 
(a) Min•• qua'nio •*o colocadas ra.otaaent•~ 
(b) a~adilhaa: a 
(c) outros ar~atatoa. 

2. E pro1bido usar aa ar••• " que •• aplica aa'C.a 
Arti~o •• qualquer ciciada, vlla, aldeia ou qualquer área 
contando uaa concan1:rac;:ic aaaalhanta da c1vis •• que n.io 
estala oco~rondo, ou nto seja i•inante, coa&ata entra !orças 
da terra; a -11anoa que: 

(a) ••1•• colocadas as, ou na vizinhança 
pr~xiaa da, ua ob]ativo ailitar partancanta a 
ou aob o controla da parta advara&rla: ou 
(b) aaja• toud .. raadidaa para prataqar os 
civis da aaua ataitoa, por axaaplo, por aaio 
da colocaç•o da sinais da alar:a, a presença 
da sentinelas, a aaisaao da alertas ou a 
instalação da ca~caa. 

Artiqo ~ 

R .. triç6es ao aaprego,de ainaa colocadas r..ata .. nta 

l. O eapreqo da ainaa colocada& raiiOt:&Hnt.a • 
p~oibido a. nio ••r qua tais •inas s•J•• aapraqaoaa apepaa 
dant:ro da uaa •r•• qua aaja •• ai ••••• ua objat~vo •ilit:ar 
ou que cant:anha objativoa ailitaraa, a a nio aar que: 

{a} sua localizac;::Ao paaaa Ser reqiatrada 
acurada .. nte da acordo coa o Artiqo 7(1)(&1; ou 
{b) ••i• colocado •• cada aina ua artatato ataeivo 
da naueralizaçio, iate •· ua artafata auto
raqulado qua • projetado para tornar inotansiva ou 
cauaar a daseruiÇio da uaa •ina quando •• aaparac 
que a •iria nAo servir aais ao propOaito railit:ar 
para o qual roi colocada •• posiçio, ou ua 
art:atat:o ra.a-caaant:a ccn'Crolado que ii prcjatado 

para tornar inorensi~a ou destruir uaa aina quando 
a ~1na ~ao 11ais 5&rvlr o propoaito •ilitar p~r• o 
qual fel colocada •• posição. 

2. Se•â dado alerta previa eta~ivo de toda colocaçAo 
ou lanca•enco .~e m1nas colocaoas rmmo~aaante qua possa 
afat&r ~ população c~vil, ~ ••no& qua as c~rcunatãncl&& n•o 
o per11li~aa. 

Artiqo 6 

Proibiçio do ••praqo da c•rtas araadilhaa 

1. Se• p<r&JU.LZO das r•qras de O.Lraito Ir:ternacional 
apl1cava1s •• ca.so da conflito armado ralat1.·::.s a tra1çàc a 
a perf1dia. e proibido a11 todas as c.Lrcunstãncias ttftpreqar: 

lal qualquer ar11.ad1.lna c;:OII ,. (ora• ..t• ulft objat.o 
portat.i.l aparenc:a•an,:a inofansl.vo que lar 
espacialaente projetada • conatruula para contar 
material •~ploaivo e detona-lo quando sofrer 
intartertncia ou detectar apro~L•ac;::ào: 
(bl arrtaclilhas que são ela alqua •ado l.~oqadaa ou 
aaaociadas coa: 

(i I Ollbl&tlaa, 
protetoras 
intern&Clonalmenta: 

a sinais 
:reconhaCldO& 

!ii1 paaaoaa doentes, feridaa ou aorta•: 
; i.;,. •'-'I.O"'.o.a ..iw uneerru \,1\Jo ..:.~o urao1.;w.;; 

euauloar 

fivl inatalacóea aedicaa, aquipaaento 
-*dica, supr ~11antos aech .. coa • 
eranaportaa aadicoaz 
{ Vl brinquedos iManth 
ob'jatos portilt.eia cu 
eapacial•enta pro'jatadoa 
aliaantaçio, aaUda, hiq1ena, 
ou aducaÇio da crianças: 

ou ou. troa 
proGut.os 

para a 
veat·..:l.rio 
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{vi) comida ou bebida; 
(vi i 1 utens1lios e equipa11entos de 
coz1nha, exceto _se 0111 estabelecLraentoa 
mLlitaras, locais militares ou deposltos 
de suprl•entoa n1lit.ares: 
{v iii) ob)etos de natureza. claraaent.e 
r-eligiosa; 
(i~) monumentos historicos, obras da 
arte e locats de culto que constituaa 
heranca cultural ou espiritual dos 
povos: 
(x~ aniraais e suas carcaças . 

.2. E proipido •• tecias as circunst6nct•s aapreqar 
qualquer urraadi lha projetadA par& causar lesões supere-luas 
ou sofrtraento desnacessario. 

hrtiqo 7 

Registro e publicaçio da localizaçáo da caapoa •inadoa, 
ainaa • araadllhaa 

1. 
de: 

~s partes e~ um conflito reqistrario a localizaçio 

(a) todos os carapos 
coLoc•do» por elo•: 
{b) todas ~• are~s e~ que 
~sc~la@ pre-pl~nejado~e 

lllln&c.IOS 

fizer•~ empreqo ~e larqa 
at'"JUdilha$. 

2.. As !J&rt:.es t:.ent~r.Oo a.ssequrar o reqistro da 
localizacáo ~e todos os de~ais campos m1nados, m1naa a 
a~nadilhas que nouve~eft pr~parado ou colocado en posiçio. 
3. ::ra~s requotrns serão consarvados pelas partes, 'que 
uevoráo: 

fa) imediatament:.a apos a c~ssaçáo de hostilidades: 
, • 1 t;U~<lr :.c<J .... :.,o .. s. me!.iJ.U<l.S IIEICC5S.ll" .l...lS 1.! 

aproprladas, inclusive o uso de tais 
.r•qis1:ros, para pr-ot•q•r civ1s do• 
efeitos de campos minados, mJ.nas e 
ar•adllhas; e ou 

c i i} nos casos e11 que as forças de 
n•nnuaa das partos est1ver no t•rrltorlo 
ua part:.e adv•rsarla, fornecar 
reciprocaaenta, e ~o SecretarJ.o-Geral 
das Nações Unidas, tod•s as intor..açàes 
da seu conhecimento a respeito cl.a 
localizac;::io de c:napos ninados, r11inaa • 
arttadilhas no território da parte 
adveraária: cu 
(iii) u•a v•z que a re1:irada co•pleta 
daa !orças das partes d.o ~cr'rit.órin da 
par"te adver•'r ia houver ocorrida, 
Co~necer à parte adveraária e •o 
secretario-Ger'al das Naçõe• Unidas todas 
aa inforaac;õea de seu conbeciuneo a 
respeito da Iocalizac;6o de ca11pos 
ainadoa, •inas • ar•adilhas no 
territóriO da parte adv•raaria; 

fb) .Quando u11a torça ou aiaaio das Nac;óes Unidas 
d••••penhilr func;óes e11 qualquer ar.a, fo:-:"lacer a 
autoridade 11encionada no Artiqo a aa infornc;::O.a 
axiqidaa pelo r•terido Artiqo, 
(cl se11pre que poas.tval, por acordo •Ut.uo, 
providenciar a dlvulqac;ao da inforaac;ao a raspa1to 
da localizac;::io cle ca11pos 11inadoa, •inas e 
araadilbas, particularaente •• acordo& r•1at1voa • 
ceasac;::io 4e nostilidadas. 

Artiqo I 

Proteçio daa forçaa e 11iu6ea daa Naçbea Unidaa contra 011 
afaitae da caapoa alna~, •inaa • a~dilhaa 

1. Quando uaa força ou •iaaio daa Nac;6aa unidas 
d••••penhar func;6aa d.a ••nutenc;:'o da paa , obllarvac;l.o ou. 
aiaUaraa •• qualquer áraa, cada P8r'Ca do confU.'Co davarll;, 
caao o cnafe da torça ou ~ias•o das Nac;:6aa Unidaa o 
solicitar, a na aadida da suaa possibilidades: 

(&) ra-avar ou tornar inOtanalvas todas as ainas • 
ar .. d~lhas naquelu área: 
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(b) toaar •• 111edldas necessairias par'a !'roc.qer a 
torça ou aiast.o dos a!ai't.os da ca•pos ru.nados, 
~tinas a araadilhas durant:a o d••••~nho da suas 
Cunç6as: a 
(Cl tornacar ao chata da torça ou aissào das 
tlac;:õa• unidas naquela aroa toda tnforaac;:ao c• 
podar da parca a respeito da lucalizacio ua eanpoa 
minados, ainaa a ar•ac.lllll&s na~uaJ.a araa. 

2. QuMndo uaa 111iaaio da colat.a da •J•doa das Naçbaa 
Unidas dasa:alMnhar suas func;:óas ea qualquer ~raa, qualquer 
Em r ta nu can( 1 i co re.t.evance prov taanc.t.ara proccc,;ao .Jqua.La 
a.t.aaio axcaeo quando, por causa ~o taaanho da tal m~ssão, a 
par'ta nio puder fornecer adaquadaaanca tal protac;:io. Hasta 
caso, a parea fornacara ao chefe da miSsio as inforaaçõas aa 
aau podar a respeito da localizaçio de caapos a1nados, •inaa 
a araadilhaa naquela area. 

Artiqo 'J 

cooperaçio internacional para a re.açio da caapoa ainadoa, 
ainaa • araadilhas 

Apóa o térnino daa hostilidades ativas, •• partaa 
anvidarlo aararçoa para c:heqar a ua acordo, entra alaa e, 
qu.anda apropriado~ coa out.ros Estado& e coa orqanizaçõea 
int.a:rnacionaia~ a respa1to do f'orneC:L .. nto da infora&çio a 
aaaiatlncia tlltcnica a r~atarial inclus1ve, -
circunat.Anciaa apropriada•, operaçõaa conjuntas 
nscaaa•rtaa para reaovar ou tornar inotanaivoa caa~ 
•inadoa, ainaa a araadilhaa poaic:Lonadoa duranta o conflito. 

A~ TtafiCO AO PRO'!'OCOt.D PARA PROIDiç0U OU RBSTRiç0U DO 
!JIPII.:;Q DO EIIPilaGO DI: MIJIAS, AJUV.DILHAS E OUTROS Alt'I'ZPA'I'DII 

( Pl!01'0COLO II ) 

saapre que surq:ir,. ela acordo coa o Protocolo, 
obriqaçto da reqiat.ro da localizaçio da caapoa ainados, 
ainaa • ara.dilhaa, aa sequintaa diratrizaa aario lavadaa aa 
conaideraçiO. 
l. No que •• refere a caapos •inadoa pre-planejadoa a 
ao .. preqo •• larqa escala a pré-planajado da araadilhaa: 

(a) napas, U4aqranas e outros req1atroa davaa ser 
feitos de aodo a- indic.r 4 extensão do caapo 
minadç. cu da area de araadilhas: . 
( b) a localização do ca11po ai nado cu da .trea de 
art~adi lha deve ser especi f :Lcacla por MeJ.c de sua 
relação coa as coordenadas de ua t.inico ponto de 
referjncia • das Uiaensôes est:iaada• da area que 
ccn~•• aihaa e araadllhas •• relação áquale ponto 
de referti:ncl.a. 

2. t~o que sa refere a cu~ros ca•pc• IIi nados, •inaa • 
araadllhas colocados ou posicionados: 

Na Meijida do pcaa1ve1, a in!craaçio relevante 
eapecHicada no parllqratc t ac:Laa deve ser 
reqistrada de for~• a possibilitar a identiticaçic 
das areas que coht•m caapos ainados, 11inaa • 
antadilhas. / 

PROTOCOLO SOBRE PROIBic0ES OU RESTRICÓ!S AO EMPREGO OE ARICAS 
IHCEHOIÁRIAS (PROTOCOLO III) 

Arti90 1 

·uaí iniçó ... 

Para oa propósitos deste Protocolo: 
1. "Ar•a incendiir1a" slqnif:l.ca qualque~ ara& ou 
111uniç.t.c plamt]ada Pt:'lll&t:'l&llente para incendiar objetoa ou 
causar leaàas por queiaadura a pessoas por aeio da açio de 
chaaaa, calor, ou l11'1 ccabinaçic doa aesaos, produzidos por 
uaa reaçãc quiaica da suostincia lançada no alvo. 
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(al Araas 1ncen~i&r1aa pode• ~o•ar a !or .. de, por 
ex••plo, lançadoras da cha•as, roqaçaa# oqivaa, 
foque~as, qt"anaUas, :unas, I.Jolabll" ., uut.ros 'I&~ 
de substâncias incandiarl&&. 

(~) Araaa incendiárias não incluaa: 
(i) Munições q~a poãea tar afaitoa 
incandiár: ioa incidentaia, tais co.a 
il~Dinadoraa, traçadores a a iate .. • de 
fuaaça • ainalizadoraa: 

[li l Munições projetada& p.ra co.tJinar 
atait:oa da panatraç:io, concuaaiO ou 
fraqaantaçio co-. ua etait.o ineandUrio 
adiciona~ r' t.aia c~.. pro1•t•i• 
parfurant•• · d• 'bÜndaqaa·, oqivaa da 
fraq .. nt.açio, ba.O.a explosivas a 
~tun.lçõaa siailaraa coa , afeitos 
coabinadoa, nas quais o ataico 
incancliário nlllo • aap~citic:a .. nta 
projetado para causar laaóaa da 
quaiaadura a ~aaoaa, ••• sia para aer 
uaado cont.ra cbjetivoa allltar••, taia 
co.a veicules bl.indadoa, aercnav.a e 
inat.alaçCiea • predica. 

a~ "Concentração da civis• aiqnit'ica qualq~ar 
ou te•por*ria, tala_ 
ou v i la a e aldeiaa 

ccncent.raçlo de c i v i •, se;.. paraananta 
coao •• partea habl tadaa , de c idadea, · 
habitada&, ou •• ca~a ou coluna• 
avacuadoa, ou qru~ de nóaadaa. 

da rafuqiadoa ou 

J. "objetivo nilitar" aiqnitica, no que H ratara a 
objat.ca, qualquer objat.o que pala sua riaturaza, loealizaçlo, 
finalidade cu aapraqc, cU con't.ribuic:io el'etiva para a a~ 
ailit.ar, a cuja daatruiçio t.otal ou parcial. cap-tura ou 
nau't.ralizaçto, nas circuna't.inciaa pr.valecentaa na ocaalto, 
otarace uaa detarwinada·~an~aqea •ilitar. 

4. "Objet.oa civis" sio todoa oa objatoa qua nio aio 
obja't.ivoa •llitaraa da acordo coa o par,qral'o J. 

5. , •pracauç6aa t'ac"C.tveia•· siO aquela& ~auc;oea que 
aio prat.ic•vaia ou prat.icaaanta poaa~vaia, lavando ea 
conaidaraçio todas aa circunatinciaa pravalacantea na •poca, 
inclusiva conaidaraçóaa ailit.area a nuaanit.ãri•~ 

Artiqo 2 

Proteçio de civia a objatoa civla 

l. Ê proibido, •• qualquer circunat.incia, t.o .. r ca.o 
oojato da ataque coa õlr••• J.ncandiáriaa a populaçao c.L'Yil 
ccao ~al. civis individuais ou objatoa civia. 

2. t proibido, aa qualquer eireun•~•ncia, ~o .. r ~ 
nbjat:o de ataque COII araaa incandil.riaa lançada& do ar 

qualquer ObJetivo militar 
concantraçla d• civis. 

localizado em meto a Ullla 

J. E- ainda proibido tonar co111o objet:o de ataque co• 
ar••• incandiar1as nio-iançadas do ar qualquer ODJetivo 
II'J.litar localJ.:zado e111 me1o a Ulllll concem::raçliõ d• ClVts, 
exceto quando tal objet tvo mi 1 i t:ar for c Lara111ente separado 
u.a concentração Ja ~lvis e t:Odas as precaucoas (aC:tJ.Vel.s 
tor•• 1:.011adas coa vistas a l11111tar oa ate1tos lnc:andiârLos 
•penaa ao obiet.ivo nilitar. e de qualquer for11a minimizar a 
perda incidental de vidas civis. as les6as a civis • os 
danos a objatoa civis. 

4. E proibido t.o•ar cOJIO objeeo de a~aqua co11 aras 
incendiárias !loreat.aa a outros tipos de cobertura veqatal, 
excat.o quando taia ala .. neoa naturais fere• usados para 
acoberta~, eaconder ou ca•uflar coabat.entes e oUt.n)S 
objetivoa nilitaraa, ou fora• •• si 11&&110 objati• oa 
ailitarea. 

A Coaissllo de Relações Exteriores e Qefesa tG::ional 

Maio de 1995 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Süassuna)- O expediente lido 
vai l publicação. · · ·· 

O·SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os Projetas de 
Decreto Legislativo n"s 42 a 44, de 1995. que acabam de ser lidos 
teria, nos termos do art. 376, c, do Regimento Interno, perante a 
Comissão de Relações Exteriores c Defesa Nacional. o pmzo de 
cinco dias para recebimento de emendas, flndo o qual a referida 
Comissão terá quinze dias, pnmogáveis por igual periodo, para 
opinar solm: a proposição. -

O SR. PRESIDENTE (Ney SUassuna,)- A P=idência co
munica ao Plenário que a Mesa do Senado aprpvou, em sua reu~ 
niio no dia 27 do corrente, os Requerimentos de Informações n°s 
515 a 517,537,538,545 a 548,551 a 553, 558,,560.561, 561-A, 
562. 576, 578, 578-A, 57S-B, 589, 590 a 593, 596-A; 608, 609 e 
620, de 1995, doo Senadotes Edu&Ido Dutta, Eduaido Suplicy, 
Humberto Lucena. Antonio· Carlos Valadares, Gilberto Miranda, 
Mauro Miranda. Lúdio Coelho. Jefferson Pétes, Emandes Amo
rim, Jósé Bianco, Sebastião Rodla, Waldcck Omelas.,Cfrlos Wil
son, Osmar Dias, Edson Lobão e João Rocha aos Minist.ros men
cionados. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Sobre a mesa, re
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercicio, Sr. 
Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 654,DE 1995 

Requeiro, nos termos dos a:rts. 50, § 2°, da Consti~uiçio, 
215, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so
licitadas ao Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de Assuntos Estra
tégicos da Presidência da República (SAEIPR) as seguintes in-
formações: _ -

I - Volume total de ycDow-cake, concentrado de urânio 
usado como combustível em usinas nucleares e, depois de refma
do, também como componente de bombas atómicas, arrendado 
pelo governo brasileiro à empresa suiço-america.na Nuexco; 

2- Condições em que o governo se1ecionou a empresa para 
esse contrato de arrendamento, especialmente no que respeita ã. 
alegada utilização de um "intermediário" em sua negociação. in
cluindo a identidade deste; 

3 - V alór do roferido conttato; 
4 - Parcela desse volume total que não teria sido -devOlVida 

ao Brasil pela Nuexco em razão ela falência eles~ 
5 - Montante do prejuízo fmanceiro sofrido pelo Brasil com 

essa falência, bem como o desfalque daí advindo as reservas estra-
tégicas brasileiras de comb.lstivel nuclear; · _ _ 

6 - Condição em que a Nuexco teria subarrendado parcela 
daquele combustível à fuma canadense Cameco: 

7 - Documentação compl:obatória de que a operação Brasil
Nuexco - Cameco teve todas as suas etapas fiSCAlizadas pela 
Agência Internacional de Energia Atôm.ica (AIEA): 

8 - Nomes, cargos e filiação institucional das autoridades e 
dos funcionários do governo brasileiro ~sponsáveis piClã. autorim
ção. negociação e implementação do contrato de arrendamento em 
pauta. 

Sa1a das Sessões, 2'de maio de 1995. 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O roquerimento 
lido será despachado à ~ para decisão, nos termos do inciso lli 
do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"l37, DE 1995 

Dispõe sobre pubUcldade de quem detiver mo
uopóUo estaiãl. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A publicidade de quem detiver monopólio estatal so

mente será permitida em campanhas educativas e que envolvam 
interesse píblico relevante. 

Art. 2" É nulo de pleno direito. nio germdo qualquer efeito 
jurídico, qualquer contrato de publicidade assinado ou desenvolvi
do em desacordo com o disposto nesta lei. 

Art. 3° A desobedi.Sncia ao disposto no art. 1° sujeita a auto
ridade que autorizou a celebração do conliato às penas previstas 
para o crime de peculato. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç!o. 
Art. S0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlllaoçio 

Quem dclim monop6lio nio precisa fazer publicidade. Esta 
deveriá ser uma. questio .simpes, de bom senso, al~ de elementar 
decotrê.ncia. MaS, irifeli2mente,. nãtúem Sido assim. 

Temos assistido a rustosas publicidades. por exemplo, da 
Petrobrás e da Telebn\s/Embrale~ bem como dcs Cotreios. Qual o 
sentido delas? Favorecer empresas de propaganda, pagando favo-
res recebidos em out:ms áreas? · 

É perfeitamente oormal, portm, que o Banco do Brasil e a 
. CaD.a Econôinici Federal faç&m a propagaooa de seus produtos, já 

que atu~ DUm mercado eminentemente compctitivq. 
E preciso disciplinar o uso do diDbeiro públicc. Este projeto 

o faz de modo bastante simples: limita essa publicidade a cam.pa
Dhas educativas. que eD.VOlvam. interesse público relevante. E su
je;.ta a aUtoridade que autorizar contrato de ~blicidade às mesmas 
penas previstas para o perulato. E. comeotem.eote, declara nulo de 
pleno direito qualquer contrato assinado ou desenvolvido sem a 
observância daquela diretrii fundamental. 

Espero contar com o apoio dos nobr-es pares a fim de qu~ 
esta proposta mOializadora seja transformada em teXto legal. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995.- Senador Lúoio Al
c:ântaro. 

(À Comissão d~ Constituição, Justiça e Cidada· 
nia - decisãQ terminatiwz.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O projeto lido vai 
à publicação. 

Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exerdcio, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte 

DIVERSOS N" 70195 

GRUPO BRASU.EIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

Of.21/95 Brasília, 11 de abril de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o relató

rio dos trabalhos da 93• Confen!ocia lntcrparlamentar. realizAda 
em Madrid, no periodo de 27 de março a l"de abril de 1995 a qual 
tive o priuer de cbeftar -a delegação. 

Informo a Vossa Excelência que os membros integrantes da 
· oelegaÇãO piü(ieipornm dos nabolhoo C<lUl proficiência c dedicação. 
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Aproveito a oportunidade pam renovar a Vossa Excelência 
meus pl'O(estos de estima e consideração:- Deputado Henrique E. 
Alv ... Presidente. 

93• Conferêu:cia Interparlamentar 

DELEGAÇÃO BRASD.ll!RA 

Deplf.odo Henrique E. Alves. (P<osidentc)- De,., lado I.eur 
Lomando (Membro do Conselho) - Depltado Nilson Gibson 
(Membro do Conselho) - Senador Guilherme Palmeim (I • Vioe
Pn:sidentc)- Depllado Akio Neves. (fesoureiro)- Senador Car
los Wilson - Senada: Ronaldo Cuuba Uma - Depltado Cunha 
Bueno - Depltado Humberto Soulo - Depllado Paes de Andrade 
- Depllado Paulo Delgado - Depltado Robson Tu ma- Depltado 
Samey Filho- Depurado Simio Sessim. 

93" Conferência IDterparlameatar 

RELATÓRIO 

No período de 27 de março a 1° de abril de 1995, %ea.lizou
se. em Madrid, a 93' ConferEncia Interporlamentar. 

No dia 27 de março, às !Oh30min, na presei>ça de Suas Ma
jestades o Rei e a Rainha da Espanha faam abertos os tmbolbos 
da Confer&lciL 

Compareceram aos trabalhos delegações de 123 palscs e 22 
organismos internacionais. com mais de mil participantes. 

A delegação do Bmsil foi assim coristitulda: Depltado Hen
rique E. Alves (P<osidentc do Grupo e Clefe Wj DelegaÇão), De
pltado I.eur Lomanlo e Depltado Nilson Giblon (membros do 
Conselho Intetparlamentar), Senador Guilherme Palmeira (1° 
Vice-Prcsidente do Grupo), Deputado Aécio Neves (Tesouxciro do 
Grupo). Senada: Carlos Wilson. Senador Roilaldo Cuuba Lima, 
Depltado Cunba Bueno, Depltado HumbertO Souto, Depllado 
Paes de Andrade. Depltado Paulo Delpdo, Depllado Robson 
TumL Depllado Sarney Filbo e Depltado Símio Sessim. . 

Visando melho< facilidade no desdobrameniO dos lrabalbos. 
achamos per bem destacar o relatório em duas partes: na primeira 
parte focalizamos os trabalhos do Conselho Intcrparlamentar e na 
segunda os trabalhos da Conferência. - -

15(;1' Sessão do Conselho IDterparlamcntar 
Sob a Presidência do Sr. Abmed Falhy Sorour o Conselho 

Interpa:rlameotar, nos dias 27 de março e 1° de cibril. no Palácio 
Mundial de Congressos. realizou a sua t56• SessãO, apreciando e 
decidindo soble os temas que se seguem:: 

1. Ordem do Dia 
Na sua primeira sessão o Conselho adotou a Ordem do Dia 

proposta pelo Comitê Executivo nas suas 218• e 219" sessões. 

2.. Membros da União 
Sob a :recOmendaçio do Comitê Exerutivo. o conselho deci~ 

diu, por unanimidade: readmitir o Grupo Nacional de Rwanda e 
admitir o Grupo Nacionaís da Armênia., de Belarus e de A.ndorra. 

3.Eldçõe 
O Conselho decidiu propor à deliberação da ConferEncia o 

nome de tres candidatos para substituir três membros de __ Comitê 
Executivo: 

a) sr- V. Furubjelke, proposta do Grupo sueco~ ;~--substi~ 
tuição ao Sr. Ericson (Suécia), que deixoo de ser Parlamentar 
(mandato expira em setembro de 1997); 

b) Sr. W. Hiraisumi, proposta dó Grupo japonês, em substi
tuição ao Sr. J. Komiyama (Japão) (mandato expira em oublbro de 
1995); e 

c) Sr. Borut Pahor, proposta do Grupo slovênio em substi
tuição do Sr. Z. Thales (Slovênia), que deixou de ser parlamentar 
(mandato expira em setembro de 1997) 

4. Atividades da Uolão · 
a) Relatório do Presidente do Conselho sobre as atividades 

da Uniio desde a 115• Sessão do Conselho 
h) Relatório das atividades do Comitê ExecUtivo 
c) Relatório do Secretáiio-Geral sobre as atividades da 

União desde a 155' Sessão do Conselho 
_ d) Relatório dos verificadores de contas sobre os resukados 

fliUlD.ceifós do exercíciO de 1994- -- ---

5. Politica e Programa de Açlio 
Relatório do Comitê Exerutivo 

6. Participação da Uolão 
a) SOO aniveiSário da fuudação da Organização-das Nações 

Unidas: foram feitos apelos pela Presidência da União para que os 
Parlamentos nacionais instassem seus -resped.lvOs -góveinos a 
apoiar as comemoraçõeo do SOO aniversário da fundação da ONU, 
dirigindo torrespondlincia aos seus Ministérios das Relações Extc
riOICs para que eles solici~ apoio às suas missões permapentes 
~loàONU. . 

b) fV ConfetÕncia Mmdial da Mulher: lgualmenle. a União 
pede todo o empenho dos Grupos nacionais no semido de apoiar a 
IV Conferf:ncia Mundial da Mulher a realizar-se em~Beijing, de 4 
a 15 de setembro de 1995. Na oportnttidade será realizado, no Pa
lácio do Povo da China, no dia 7 de setembro, o encon~ dos par
hl:men~s. conforme aprovação do Conselho Interparlamentar na 
sua 154• Sessão. a reali?M-se em Paris. à vista do convite do Gru
po.chinl!s. 

7. Atividades dos Comitês e outros Órgãos 
Foram apresentados relatórios do Comitê dos Direitos Hu

manos, da Reunião das Mulheres Parlamentares, do Comitê do 
Meio Ambiente e do Desenvolvimento Durável. da Reuniio dos 
Representantes das Partes do Processo da CSCM (Comit6 de Se
gurança e Cooperaçio do Mediterrâneo), do Comitê sobre as 
Questões Relativas ao Oriente Médio e do Comitê Enauregado de 
Acompanhar a Sifuaçilo de Clipre. · · 

8. 94• Conferêuda lnterparlameotar 
a) Estabelecimento da Ordem do Dia 
1. Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes da 94• Con

ferEncia. 
_ 2. Considemção de envenblai.s pedidos de inscrição de um 
ponto suplementar à Ordem do Dia. 

3. AçAo parlamentar para a luta contra a corrupção e a ne
cessidade de uma cooperação inlemacional nesse assunto. 

4. Estratégias que permitam colocar efetivamente em anda
meoto os esforços nacionais e inlerila.ciona.ís feitos peJa Cúpula 
Mundial para o Desenvolvimento Social em Copenhague. 

S. Debate Geral soble sibJações, políticas, econômicas e so
cial no mundo. 
· b) Aprovação da lista das organizações inlcrnBcionais e ou

tras entidades a serem convidadas a acompanhar, na qualidade de 
observadon:s, os uabalbos da Confer&cia. 

- 9. Próxima Conferênciãs Interparlamentares 
a) Conferências Establtá.rias 
Convites aceitos pelo Conselho: 
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94" Conferência, Bucareste, 9 a 14 de ootubro de 1995 
95' Confetênci.a, JnstamooL abril de 1996 
96'Confetênci.a, Beijing, 16 a 21 de setembro de 1996 • 

97"Confmnci.a, Soou!, abril de 1997 

OulrOs Convites 
O Grupo do Egito coovidou a União a realizar sua 98•. 

Conferência no Cairo, em setembro de 1997 

O Grupo da Namibia comunicou a intenç.io de examinar a 
possibilidade de acolher a 99'. Confetênci.a em Wmdboek, em 
abril de 1998. 

O Gnip:> do Nepo.l manifestou seu desejo de acolher a troa 
Conferência em Katmandu em setembro de 1998 

b) Reuniões diversas: 

1995 

· 2-3 jlilho- Reunião da I' "Corbeille da CSCM. Alexandria 
(Egito) 

10-14 julho - 7r:JI' sessão do Comitê dos Direitos Humanos 
dos Paruunentan:s, sede da Uniio, Genebal 

30 agosto - 1 o setembro - Reunião extraordinária ck, Con
selho interpa:rlam.entar na !Sede da ONU, para comemotar ao SOO 
aniversário da ONU- Nova Iorque 

7 setembro- Dia dos ParlamelllareS por ocasião da IV Con
fetênci.a MU11di.al das Mulhetos, Beijing (C.ina) 

l"-4novembro- n ConfetêtlCia lntorparlamentar, La v aJet. 
te (Malla) 

nov.-dez. - 2Q- sessão do Comitê consultivo de 11experts", 
sede da União, Genebra 

1996 

maio-junho - Conferência organizada coqjuntamente com a 
União interparlamentar e a UNESCO sobte o toma da eàlcaçio, 
da ciência. da culb.lra e da comunicação, no começo do s6culo XX, 
sede da UNESCO, Paris 

fiiil de 1996 oo c:omeço de 1997 - Simpósio intetporlameD1a 
1'Parceri.a entre homens e DBliho:es na polít.iciJ.", Nova Delhi (Índia) 

10. Emeudas no Estatuto, no Regolameuto da Confcrâl· 
cia, no Regulamento do Conselho e DO Regulamento das Co
missões 

Os órgios diretores da União ex.aminam.m. uma sme de 
enwmdas nos ~>eus diversos regulamentos. AA emendas t&n PQI' ob
jetivo defmir o quadro regulamentar nccesWio visando a entrada 
em vigor do novo sistema proposto- dimitruiçio das confexêoci.fs 
estatutárias. O Conselho forneceu um parocer à Confetênci.a sol= 
as emeudas do Eslatu!O (Artigo 27 .3), e tomou decisões solm: as 
emendas do seu próprio Regolameuto (Artigo 45.1) e do RegoJa. 
mente das Comissões (Artigo 38.1). 

D- 93' Conferencia lnterparlamentar 
A 93a. ConfetêtlCia lntetparlameutar comoçou seus tiaba· 

lhos no Pa1\cio Municipal de Congxossos. na tarde do dia 27 de 
abril de 1995, alegando, por aclamação. o seu Ptosidento, o Depu· 
tado Felix Pons I .. Presidente do Parlamento espanhol. 

Ordem do Dia 
1. Eleição do Presidente e dos Vices--Presidemes da 93a. 

Conferência 
2. Consideração de eventuais podidos de inscrição de um 

ponto suplementar à Ordem do Dia 

3. A participaçÃO internacional em face dos desafios coloca
dos pelos desastres resultantCis dos confiitoa armados e das catú
trofes naturais w causadas pelo homem: a necessidade de uma 
resposta coerente e eflcaz atrav~s de meios de assis!Bncia politica e 
hullliiDÍtllria e m~smos adaplados à situaçio 

.. . 4. A bioética: o desafio ipternaciooal pelA proteçio dos di· 
reitos da pessoa 

S. Debate gemi sobm as situações. poHtica, cconômica e so
cialnommdo 

6. Emeudas do Estatuto e do Regulameulo da Confer&tcia 
lnterparlameutar PmposlaS do Comi!! Executivo 

7. Eleição para o Comi!! Executivo 
1. Pedidos de 1osc:rição de um ponto ouplemeutar à Or

dem do Dia 
O Presidente declarou que a Conferencia, com P. renúncia 

do Canadá, ficou com sete pedidos de inscrição de um ponto 
suplementar abaixo discri.minados, apresentados pelos Grupos 
do Chile. liaque, da Jamahiriya Ambe Popular Socialista da 
Libia, da Austrüia, da República Arabe da Sfria, da Bélgica e 
da Itália. Somente um desses pontos poderia entrar na Ordem 
do diá. Cada pedido seria objeto de exame e de voto distinto. 
Uma maioria de dois terços era necessária. O ponto que na oca
silo recolhesse a maioria• e o maior número de votos favoniveis 
seria inscrito na Ordem do Dia. 

ChDe: "Com&d.o m.undfal c apoio à Orp.nlzação reoeo. .. 
tcmcote criada" · 

O Senh<r C. Dupne Silva (Crile) indica que soa proposta 
ttcebeu o apoio unanime do Grupo Jatino.americaoo. Ele acha im
portante que a Confetêncio. da Uniio lnterparlamentar apoie as ini
ciativas das organizações intemaciooais. 

Em 1994, a rodada do Uragnai foi COIICiu!da para dar lugar 
ao surgimeuto da Organização Mundial do Com&cio. Pam oo pai. 
s~ do terceiro mundo seria necessário assegmar a continua.çio da 
politica defmlda nessa ocasillo. Esta 6 a nzio pela qual se propõe 
incluir esse ponto na Ordem do Dia de maneira. a reforçar as novas 
estruturas do ccm&cio intemaciona.l.. 

Procedeu-se a votaçlo per chamada nominal 

O Presidente anuncia resultado eh.. votaçio: 
V elos positivos 577 
Votos negativos 28 
A~te~ 854 
Total de vttos positivos e negat.iv05605 
Maioria de dois terços 403 

O B....U apoiou..,.. proposta do ChDe 
O Presidente declarou que a proposta obteve a necessária 

maioria dos dois terços. Reserva potém saber o resultado da vota
ção das demais propostas 

Iraque: ''Suspensões das sanções econôm.icas tom.adas con
tra o Iraque". 

O Senhor AI Janabi (Iraque) eufatiza que essas 5ailÇÕeS cco
nômicas aplicadas ao haqu.e submete a populaçi.o a enotmes difi
culdades de se abastecer tanto de produtos alimentlcios como de 
medica.menros. Pediu a Conf~ncia que votasse a resoluçio para 
acabar com essas sançiles. Isso 6 putic:ulmnente justificado por· 
que o Iraque cumpriu todas as condições impostas pelas resoluçõ
es do Coosclho de Segurança, inclusive ÓO cp1e diz respeito a ar
mas e a fronteira. com o Kywait. O Iraque pede entio a extinção da 
Resolução n• 687 que o impede cf:o exportar petióleo. Por outro 
lado as Resoluções n• 7!5 e 833 "•em cessar de sexom aplicadas 
para qUe não tmnsfonncm o povo irilqtJi.arió-em p::wO -de refugia-· 
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dos no seu próprio país-e coloca em discussão a ~oberania do Ira
que no seu território. Uma delegação d3. Cruz Vermelha interna
cional pode verificar que não há mais problemas de prisioneiros 
ou reféns. Para colocar um pooto fmal no sofrimento- do povo ira
quiano o orador pediu a seus colegas para votarem a favor de sua 
proposta. 

Sr. A. Al-Saadoon (Kuweit) conslata que mais uma vez o 
haque pede suspensão do emborgo deci<üdo pelas resoluções do 
Conselho de Segurança. Na reuniio de Copenhague, a~sentou a 
mesma proposta, com os mesmos argumentos, dizendo haver res
peitado todas as resoluções do Conselho. Ora. isso nio foi o que 
aconteceu. Em outubro de 94. o Iraque mobilizou as forças conrra 
o Kuwait antes de ser obrigado a recuar. H1 ainda refi5ns e o Ira
que nio se procuncia sobre o assunto dos desaJl"'"Cidos. AJ.é jllho de 
1994 recusou porticipor das ramiões que tmtovam desses IOf6ns. 

Recusando a proposta do Iraque a Coofer&cia explicou que 
respeita as resoluções das Nações Unidas e a vontade da coDlllni
dade fulemacional 

Procedeu a votação por chamada nominal. 
O Brasil se absteve nessa votação 
O Presidente anuncia o resultado da votação: 

Votos positivos 
Votos negativos 
Abslenções 

290 
521 
590 

O Presidente constatoU que o número dos votos negativos 
excede ao dos positivos. A proposta foi rejeitada. 

Líbia: "A nec:essidade de suspender o embargo e outras 
medidas decretadas contra a Libia" 

O Sr. Saiad M. Mujber (Libia) lembro que a Cooferéncia de 
Paris, ele propos, em nom.e de seu país, que os dois suspeitos do 
atentado de Lockerbie fossem jdgados pela Corte !nleiiiiiCional de 
Justiça. P'l' juizes escocese~, segundo as regras de direito escoce
sas. O Conselho da Liga Arahe aderiu a essa proposta. A Uhia 
procura há muito tempo encomrar uma solução pa.cíf1C8 para esse 
problema. . 

Na sua IOSOluçio de 22 de dezembro da 1989. as Nações. 
Unidas insistiraM na necessidade de não exceder pressões excessi
vas sobre os paises em deSenvolvimento em casos como esse. De 
forma que um país como a Ubia se tornasse responsável por um 
crime cometido por apenas dois cidadãos. As evidências das Was 
capitais, aS mais diretamente envolvidas, mostram sempre clara
mente que essas duas pessoas são inocentes. Se os delegados acha
rem justo punir as familias por crimes de outros não poderão sus
tentar a proposta da Líbia. Em caso contrário devem sustentar. 
Não podemos reparar um injlst.iça cometendo outra. enfatiza o 
representante libio. 

O Presidente observou que não houve intervenção de opi
nião contr.iria.. 

Procedeu-se o voto por chamada nominal. 
O Presidente anunciou o t:e5ultado da votaçio~ 

Votos positiVOS 557 
Votos negativos 395 
Abslenções 435 
Votos negativos e positivoS 952 
Maioria dos doi,s terços 635 

O Presidente indica que a proposta foi rejeitada. 
AustráUa: "O papel dos parlamentos na promoção da 

igualdade de acesso e de partid.pação das mulheres aos órgãos 
de decisões ec:onômicas e outros, tendo em vista fad.Htar o 

acesso notadameote, ao emprego, i educação, e à saúde, de 
atenuar a pobreza que pesa sobre elas e reforçar em todos os 
nivds os m«:aoismos.necessárlos a mdhoria de sua condição e 
a garantia de seus direitos fundamentais". 

O Sr. Martin (Austrália) acha que a resolução australiana 
merece igualmente apoio do conjunto que forma o Grupo Ásia
Pacifico. O princípio de igualdade está no ceme das preocupações 
da Uniio Interparlamentar. Na lS4 .. sessão, que se realizou em 
março do ano passadp em Pm;fs. ô Conselho adotou um plano de 
ação, com a fmalidade de corrigir as desigualdades e os desequili
brios entre homens e IIDJ.lheres na vida política. A Uniid pediu aos 
GrupoS nacionais que exponham esse plano ao seu respectivo par· 
lamento. Esse prnzo se revestiu de uma importância }>articular. 
considmmdo que a Confed:ncia Mtindiã.l da Mulher se realizaria 
logo depois, em Beijing. As mulheres parlamentares recomenda· 
ram por ocasião da reunião em Copenhague, que a 93 .. Conferên· 
cia lnterparlamentar em Machid, se destacasse en~ as questões a 
serem rebatidas, a desigualdade entre homens e mulheres na vida 
polftica. Todavia a Ordem do Dia, tal como se apresenta. não tra
tou especialmente dessa questão. O criador achou que essa propos· 
ta receberia o apoio de todas as mulheres delegadas assim como o -
apoio dos seus contrapartes masculinos. 

O Presidente observou que nenhum orador desejou se ex
-pressar CQi:iba a proposta. Imediatamente começou a votação por 
chamada nominal. 

- - --- O :Presidezite- anuncia os Iesultãdos da votação: 

Votos positivos 1150 
Votos negativos 17 
Abslenções 240 
Total de votos positivos e negativos1187 
Maioria dos dois terços 778 

O Brasil apoiou essa propcsta. 
O Presidente constatou que a proposta obteve mais dos dois 

tetÇOs dos votos expressos. Precisava-se esperar os resultados das 
outras votações. 

- Sirla: "O papel a ser desempenhado pelos Parlamentos 
na transformação do Oriente Médio em uma região da qual 
seriam exduídas as :armas nucleares e todas as armas de des-
tndção maciça, e a necessidade de pedir aos países não signa· 
tários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, de 
assinarem esse iostrumento. • 

O Sr. A- K. Kaddoura (Siria) nio vê como se poderia 
fazer oposição à proposta da Siria-que tende a transformar o 
Oriente Médio numa região livre das armas nucleares e das 
armas de destruição maciça e que por outro lado pede aos 
OutiOs paises que Dão assinaram O Tratado sobre a Nio Pro-

-- lifCraçio das Armas Nucleares, de o fazerem. O Oriente Mé
dio ~ uma regiio vital para a paz e a segurança do planeta, 
portanto a proposição da. Síria interessa ao mundo inteiro. A 
Siria não pretende adquirir armas nucleares e assinou o Tra-

• tado de Não Proliferação. O llnico pais da regiiio que possui 
pontos nucleares é Israel. As grandes potSncias nio pediram 
a Israel que aderisse ao Tratado de Nio Proliferação. e há 
pouca chance de Israel assinar o novo Tratado ~ue sucede o 

_ ~_tl!_al. Ao mesmo tempo, negam aos outros pai ses da regiio o 
acesso às novas tecnologias, sob o pretexto de pOderem faci~ 
litar a fabricação de armas nucleares. No entanto paises que 
já possuem tais armas foram autorizadas a possuir essa tec
nologia. A Siria deseja um mundo de paz e amor e convida a 
Confelincia a adotar a proposta. 
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O ~idente declarou que ua ausência de 01ado= desejan
do se expressar contra a proposta poderia começar imediatamente 
a votaçio por chamada nominaL 

Votos positivos 693 
Votos negativos 77 
Abstenções 568 
Total de votos positivos e negativos770 
Maioria de dois terços 513 

O Brasil se absteve nessa votação. 
O Presidente declarou que a proposta obteve a maioria ne

ccssária}los dois terços 
Bélgica: "l:'roiblçio mundial da udllzação ,da produção, 

da cstocagem, da venda, do tra..mporte, do trânsito e da expor• 
taçio de minas terrestr<s". 

O Sr. R. Thissen (Bélgica) apresentou, com o apoio ma
ciço do Grupo dos ''Doze Mais" uma proposta com tendência à 
interdição mundial, de utilizaçio, da produçio e da venda de 
minas terrestres. Essas armas ameaçariam níais os civis do que 
os militares e, destinadas a desmoralizar o adversário. elas fo
ram criadas mais P-l:J:ra mutilar que para matar. Sio as armas de 
uma gue1111 após a Suerra: seu uso visa impedir que os refugia
dos voltem para casa e copromete a recuperação cconômica 
desses países. Mulheres e crianças. que principalmente são so~ 
bretudo as que trabalham na agricultura. são as primeiras víti
mas. Essas minas representam um custo econômico e social 
considerável para os paf~s em desenvolvimento, onde elas são 
utilizadas. Até o momento, mais de 100 milhões foram espalha
das nos 62 países, ou seja mais de um terço dos países do mun
do. Com muitas dificuldades e a um preço alto, de mais ou me
nos 85.000 por ano, estas minas podiam ser extintas quando Sa
bemos que dez vezes mais este nt'imero foi instalado. A situa
çlo nãO s6 era grave como· urgente: a Convenção de 1980 ~ 
Nações Unidas, que visa regulamentar a questão, nio produzru 
os resultados desejados e uma Conferência para uma revisão 
deverá ser convocada para setembro, em Viena. Parlamentares 
do mundo devem ser ouvidos por intermédio da União indican
do se a Convenção de 1980 deve ser revista e como. Não deve
mos perder a ocasião para banir de uma vez por todas essas ar-
mas desprezíveis. -

Procedeu-se a votação por- chamada nom.ioaL 
O Presidente anunciou os resultad.os dos votos: 

Votos positivos 
Votos negativos 
Abstenções 

996 
13 
305 

O Presidente agradeceu a iptevcnção do Sr. Martino e a re-
tirada de sua proposta. A quesrlo de saber se conv6m inJ.çq_í_:_la na 
Ordem do Dia da próxima Confcrôncia sml objeto de próximas 
discussões. 

O Sccrelárie>-Gcml auunciou que o Sccrctariado propõe le
var esse ponto ao exame da II Comissão parlamentar, jurídica e 
dos direitos humanos. que se reuniu dia 28 de março às 9h30min. 

O tema proposto pela delegação da Austrália obteve na vo
taçãó a inaioria dos dois t.ctços e o maior número de votos favotá
veís. Sua proposta foi inchlida na Ordem do Dia. 

2. Comi..Ges 
Os dois temas de estudos da Ordem do Dia da Coofcreocia 

situam-se na área de competBnc:ia das seguintes Comissões: 
. Ponto 3: I Comissão- ComiSsão para questões políticas, se

gurança internacional e desarmamento. 

Ponto 4: IV Comissão- Comissão para educação, ciência, 
culhlm e meio ambiente. 

As I e IV Comissões se reuniram durante a 93•. Conferência 
e foram convocadas através de cireular especiaL Elas cuidaram do 

-- tema de estudo relaciODado às suas competBocias (Reg. Conf. arL 
15.1) e tiveram por responsabilidade preparar um projeto de reso
lução/recomendação sem reabrir o debate sobre o fulcro da ques
tão (Reg. Comissões, art-14.1) Para ajudá-la ocssa larefa, cada Co
missão criou um comi~ de redação. A delegação brasileira se or
ganizou de modo a estarem presentes nas Comissões. 

-__ No caso da iru;lusiO do item suPíemeorar·na Ordem do Dia. 
a Comissio correspondeiite (ComisSãO II - Gom.iss_io para as 
questões parlamentares e· dos direitos bumanos) a esse item foi 
coo.vocada a preparar um projeto de resoluçãdrecomendação 
(Reg. Conf, art. 15.2). 

POD1o 8 - Ação doS parlamentares_ para promOver o acesso 
e a participaçio das mulhert:os nas estrublras decisórias para refor
~ a igualdade entre _os bomens e as mulhert:os. 

' O Presidente anuncia que a proposta obteve a maioria ne-
cessária dos dois terços. 

ltáUa: ''Execução de programa de investimenlOs a meio e 
longo prazos para fazer face a sítuaç__ões ~ profundo desequilíbrio 
em matéria de população e emprego na Africa, em particular nos 
países do norte do continente de onde emergem a violência e a es
tabilidade politica". 

O Sr. Martino (llália) declarou que a proposta italiaoa reco
lheu mais de dois terços dos votos· na Conferência de Copenhague. 
Esse texto_ responde a um probleMa real t urgen~. de interesse 
contestável. Para dissipar toda dsa confusão no sentido de incluir 

- u& pcnto suplementar na Ordem do Dia da Conferência o orador 
sustena que essa diligência tende ~ oferecer a possibilidade de um 
debate frutüero e lastima constatar que numerosos delegados esti· 
mam aparentemenle que o valor da proposta continua num tema 
visando um debate suplementar deve determinar se esse tema deve 

_ ficar ou não. Por exemplo, se se vota contra a proposta australiana. 
podemos ser considctados como se ftzesse OJX)Sição à igualdade 
dos dRitos das mulheres, ou se votamos coo.tra a proposta belga, 
podemos ser considerados favoráveis as minas terrestres. As ques
tões sujeitas~ controvérsia devem ser inscritas na Ordem do Dia. e 
isso constitui uma questão real Uigente e grave. 

A pc:>brt:oza, a destituição. a penúria de recursos~ a instabili
dade política no mundo. mal tratam especialmente na Africa e-esse 
fenômeno tem uma importincia mundial e não simplesmente lo
cal. No entanto, tendo a proposta australiana recolhido importante 
apoio, o orador se declara pronto a retirar a proposta italiana resol
vendo que ela será inscrita para a Ordem do Dia da 94• Confmncia. 

Debates e deciSões "da Confet:ência sobre os pontos ins
critos na Ordem do Dia 

a) A participação internacional em face dos desafios coío
cados pelos desastres msultantes dos conflitos armados e das ca-

• tástrofes naturais ou causadas pelo homem: a necessidade de uma 
resposta coerente e eficaz através de meios de assistência política e 
humanitária c mecanismos adaptados à situação (Ponto 3) 

Projeto de resolução adotado, unanimemente. pela Comis-
são para as questões políticas. a segurança e o desannamento. 

Relator: Sr. B.A. Godana (Quenia) 

A 93" Conferência Intcrparlamentar. 
1) profundamente preocupada com o fato de que as catás

lrofes naturais e as situações de emergência. cada vez mais com· 
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plexas, provocam enormes perdas de vidas humanas e de oodas de Nações Unidas dos ~rsos humanOs e fmanceiros suficientes que 
refugiados, prejudicam, gravemente, a infra-estrutura e oolocam lhe permitam agir com rapidez. eftcácia e em tempo oportuno, nas 
em, perigo as instituições. catástrofes e nas situações emergenciais de todo tipo, 

· 2) inquieta com a complexidade e a inteiaÇIO dos fatoru 1. convida todos os govemoa: a levantar, em seus :respecti-
políticos. militares, ecoOOmicos. sociais e rulturais, que conver- vos países, as zogas particulmnent:e expostas :ls catislrofes natu
gem para. o agravamento dos conflitos, sejam eles internos ou in- rais, a aValiar os perigoS potenciais e a c:onceber as medidas de 
temacionais. prevençio adequadas, em termos de planejamcnto, construçio ci-

3) consclcllte de que ~ dificil pua os países atingidos che- vil e polliica social; 
garem a um desenvolvimento duradouro, 2. apoia o recurso -1 infOJ:Dática pua iri.tercambiar, em di-

4) considerando que, nio apep.u as catútrofes naturais menslo int.emacional, dados úteis pau. a pnvençio de catástrofes; 
como ten'emotos. inundações. furaclles ou etupçõcs vuklnicas. 3. roga, lnolstentcmente, i comoDidade intetmcional para 
mas tamb6m as catistrofes provocadas pucial ou completamente que exerça uma diplomacia preventiva e releve a importlncia que 
pela atividade humana. como a mudança climAtica. a eroslo dos ela tem na prevençio rápida das crises, e realça o papel desempe
solos, os acidentes industriais ou nucleues, o depósito de lixos t6- nhado pela ONU e organizações regionais, dando-lhes os meios de 
xicos ou perigosos, u carátrofes ecológicas ou as situações de que necessita; 
en:lCrg6ncia resultameS dos couflitos annados, exigem uma açio 4. dá aos parlamentaJ:eS e aos governos a locumb&lcia de 
eficaz. por parte da comunidade inlemacional fazer com que organismos bumaniUrios cooperem sempre mais 

5) coDStataDdo que existem, atualmente,' cerca de 100 entre si e coordenem mais estreitamente suas próprias atividades, 
milhões de minas contra pessoas, no mundo. o que constitui um de modo especial no começo de uma situaçio emergencial, a pres
perigo nio só para o ser humano, mas que entravam, de modo tar os recUrsoS fmanceirOS- e humanos suficientes para permitir 
considerável, a reconstituiçlo económica dos países at~idos uma p"ODta aç1o ccojuDia. e teforçar a captcidade de intervençio ri
pelas mutilações que provocam nos adultos e sobretudo nas pida do pús vnnado e da comunidade iutemaciooaJ. como um todo; 

crianças. - S~ sOHC:tta aos países em desenvolvimento que preVejam. na 
6) alannada com o número cnoscente de refugiados. den~~:e medida de seus recursos. os cr6ditos necessirios pora a conduçio 

os quais estima-se que 23 milhões venham recebendo ajuda do de um trabalho de prevenção das catástrofes, e rop, com ias&. 
Alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados (HCR) e tênda,--aoS países. desenvolvidoç a apoiarem esta açio. atn.vi& de 
outroS 2S milhões recebam auxilio em seu próprio pais (pessoas contribuições técnicas e fmanceiru; 
deslocadas), e lamentando que o orçamento do HCR tenha aum~n- 6. acentua a necessidade de se empreender uma ação inter-
tado apenas 25% enquanto que o oúmero de refugiados aumentru nacional para a sustentaçio do desenvolvimento ecõnômico e so-

em 50%. cial e pora a elimínaçio das causa$ profundas dos conflitoo e das 
7) preompada em con!tatar que. entre as vítimas desses tensões, reforçando, ~. a paz e a segurança intemacionais, e 

desasttes, o número dos mais vulnedveis- mulberes.--Criariçãs e --~id;ta que-. Agenda para a paz. do Secretúio-Geral da ONU, 
pessoas idosas- cresceu de fonna inquietante, - seja aplicada universalmente, a fim de que sua Agenda para o de-

8) lembrando a resoluçlo adotada em 18 de setembro de senvolvimento seja revigOrada~ 
1993 pela 90a. Confero!!ncia lnterpor!amentar em Cambemo (Aus- 7.julga indispensável que uma política de reconstrução e 
trália), quanto ao respeito ao direito intemaciooal hunwiith:io e ao de desenvolvimento dos paises atingidos assegure a continuidade 
apoio à. ação humanitária nos conflitos armados, da ajuda humanitária emergencial; 

9) tendo presente os ttabalhos da·Conferência mundial das 8. presta homenagem ao Fundo Internacional de Desen-
Nações Unidas sobre a prevençio das ca.lástrofes naturais. realiza- volviiqenro Agricola (FIDA) por sua contriWiçlo ao abrandamen
da em Yokobama, Japio, de 23 a 27 de maio de 1994, e a adoçio to dos efeitos das cat1strofes e a. reduçio da pobreza. e roga insls
da "Estratégia de Yokohama para um mundo mais seguro, diretri- tentemente.. aos Estados, que ainda não o rtzenm. que informem 
zes para a prevenção de ca~strofes naturais e a prqmaçio para si~ sua contribuição para a quarta m::onstituiçio dos recursos do Fun
tuações de catástrofes atenuando seus efeitos", bem como a resolu- do. a fim de repor rapidamente o nível convencionado; 
ção 441236 da Assembléia Geral das NaçõeS Unidas relativa à D6- 9. convida a conrunidade intemacíonal a levar em conside-
cada internacional da prevenção de caU.stro.fes nannais, 

ração o fato de que o humanitário, o político e o militar devem 
10) constatando que a ampliaçio das necessidades humani- conservar sua dinâmica própria, sem confusio de objetivos e de 

tárias reclama uma mobilização e uma estratégia em comum de tarefas, a fim de preservar a independência, a neulralidade e a im
toda a comunidade intemaç:looal, e tomando nota dos importantes parcialidade da ação comunitária; 
trabalhos ra.lizados pelos organismos competentes das Nações 
Urúdas (particularmente do Depmtamento de Assuntos. Humanitá· 10. apóia o Comitê Internacional da Cruz Vermelha 
rios (DAH), do HCR. e do UNICEF), pelo Comi~ ln&emacional (CICR). que deve conservar a possibilidade de ex.erc:er um papel 
da Cruz Vermelha (ClCR) e por outras organizações intCmacionãis c de intermediário neutro entre as partes.; 
não-governamentais. para promover, coordenar e executar progmnas 11. convida todos os Estados a apoiar qualquer iniciativa 
internacionais de ajuda humanitária em casos de catástrofes. que vise a reprimir os crimes de guerra e os crimes contra a huma. 

11) afirmando que compete a cada Estado, em primeiro lu- nidade, especialmente a criação de um tribunal pena1 intemacío
gar, enfrentar as catástrofes ocorridas em seu terril6rio, e que a nal; 
ajuda internacional humanitária só deve ser prestada com o con- 12. soHcita, persistentemeotc, que as possibilidades de re
sentimento do pais afetado, a seu pedido e de acordo com sua le- cursos aos órgãos e tnõunais inlemacionais de arbitragem sejam 
gislação nacional. plenamente explorados para que, pamlela. ................. - ............... . 

12) tendo conhecimento de que a ajuda humanitária se faz a) estipulam que todas as minas antipesSoais devem ser do-
semtm mais necessária e que é preciso dotar os organismos. das tadas de dispositivos eficazes de autodestruição; 
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b) Íiltcitlitem todas as minas qu~ não sio de fácil localização e 
=omendem carnctcósticas técnicas especllicas pam esse fim; 

c) estendam a Convenção a tcxios os coo.flitos intemos; 
d) incorporem. na convenção, mecanismos eficazes de exe

cução. apoiados em um mecanismo de supervisão internacional in
dependente; 

e) elaborem um protocolo adicional relativo à interdição de 
armas a laser que cegam; 

17. dá aos parlamentos e aos governos a incumbêucla de 
se preparan:m e a participa=n da XXVI' Conferência Internacio
nal da Cruz Vermelha e do Crescente Vermellio, a realizar-se em 
Genebra, em dezembro de 199S. 

b) a biotknica: desafio inl.emaciooal para a proteçio dos 
direitos da pessoa (Ponto 4) 

Projeto de resoluçio adotado, unanimemente, pela Comis
são sobro a Educação, a Ciência, a Cultura e o Meio Ambiente; 

Relator: Sr. M Palácios (Esponba) 
a 93• Conferiocla lnterparlamentar, 
l) considerando que os progressos cien,tfficos e tecb.ológi

cos, em especial os que dizem respeito à medicina e i biologia hu
manas, fazem parte do património da humanidade e devem ser 
analisados de modo aprofundado, racioo.al e objetivo, 

2) consideraDdo,além do mais, que a aplicaçlo destes pro
gressos apresenta., inegavelmente vantagens e inconvenientes em 
função, essencialmente, da utilização que dela se faz, 

3) afll'mando que os avanços da biolbgia e da medicina 
devem trazer benefícios para as gerações presentes e funnas. 

4) consciente da im.portáncia das pteOCUpoções e das ques
tões levantadas por esses avanços bil6gi~ e m6dicos, e sabendo 
que elas não podem ser :resolvidas apenas pelas normas profissio
nais e deontológicas dos meios científicos e médicos, mas que de
vem ser objeto de um amplo debate público, antes de as instâncias 
políticas competentes tomarem suas decisões fmais, 

S) considerando que a infonnação geral exerce um papel 
decisivo, poís permite ãos cidadãos que expressem u~ opinião 
esclarecida sobre os progressos científicos e técnicos, 

6) julgando que a bio&ica deve permitir conciliar o impe
rativo da libetdade da pesquisa com a primazia da prolcÇão da pes-
soa e a salvaguarda da humanidade, ' 

7) lembrando que esta reflexão ética deve ser entendida 
como um prolongamento da declaração Uoiversal dos Direitos do 
Homem e das convenções e dos acordos internacionais relativos à 
proteção dos direitos do homem. bem como do Código de Nüm
berg e das Declarações da Associação Médica mundial de Helsin
que e de Manilha, 

8) su blinbando que estas questões de bioética estão no cen
tto dos traballios de diferentes instituições intemaCiOO.ais. 

9) considerando, portanto, que ela deve promover, :respei
tando os val<n:s culturais, sociais e religiosos, os princípios e di
reilos universais seguintes: 

--a inviolabilidade do corpo humano e a intangibilidade do 
património genétiCo da espécie humana; 

a indisponibilidade da pessoa que proíbe que o corpo hu
mano, seus elementos de modo especial, os genes humanos e SUS:S 
seqüências possam vir a ser objeto de comércio e de um direito pa-
trimoniat -

-o anonimato do doador e do roceptor, na doação de órgã
os ou de produtos humanos. com :ressalva das exceções JXeYistas 
nas lei nacionais; 

- a obrigaçio de colher o consentimento livre e esclaJ:ccido 
de qualquer pessoa que se preste a pesquisas bíom&licas, e a defi
nição de "'gras protetora.s das populações vulneniveis, mais parti

. cularmelÍte nos países em desenvolvimento, e as pessoas wlnerá
Veis. de lllOÇo especial as crianças, os incapazes, os encarcerados e 
os enfermos cm situação de emergência: 

- o enquadramento das possibilidades de pesquisa sobre os 
embriões, sobrenido do5 resultantes de procedimentos de assistên
cia médica à procriação, e das aplicações que dela derivam a fim 
de evitar desvios eug&.icos seletivos, particularmentc os que se 
apoiam em considerações de sexo; 

- o direito de beneficiar-se do progresso cientifiCo e de suas 
aplieações. sem qualquer discriminação; 

- o direito de toda pessoa; sobromdo da criança, de ser pro
tegida colllr.l todas as formas de comên:io e de exploração; 

10) lembrando que os parlameiJlos, representantes da von
tade popular, são os boluartcs da proteção das bberdades e dos di
reitos l'undamentais da pessoa,. 

I - sublinha a urgência de se: 
-elaborar, em 'nivel mundial, um conjuDto de principiaS co

muns., que respeitem a diversidade das culturas, das crenças. dos 
valor:es espirituais e das heranças históricas; -

- - inten:Jitar todo lucro que seja tirado do corpo humano cu 
de partes do cotpo humano, com ressalva das exceções pevislas 
=~ . . 

- interditar o patenteamento dos genes humanos; 
-organizar uma efetiva segUrança sanitária, em-nível inter-

oacional; 
· --- garantir uma justa distnOuiçio dos conhecimentos e dos 

avanços, resultantes das pesquisas cienúficas e das novas práticas 
médicas, beneficiando, sobretudo, os países em desenvolvimento. 
para o ajuste dos desequilíbrios constatados, nesse campo.. entre 
eles e os paises desenvolvidos; 

- vetar a utilização de informações pessoais no setor médi
co e durante os procedimentos judiciários, a não ser nas OOri.dições 
previstas em lei; 

2. convida os governOs e os parlamentos a prestar à popula~ 
ção informações precisas sobre as questões relativas à bioétíca. 
particularmente nos campos da biologia e da medicina humanas, e 
incentiva a um debate conlinno sobre essas questões; 

-3. preconiza uma educação, em matéria de bioética,. em to
dos os níveis de ensino; 

4. roga, insistentemente, aos Estados, para que criem co
mitês nacionais de ética encarregados de vigiar quanto à proteção 
e ao respeito da dignidade, da liberdade. da identidade e da integri
dade da pessoa, nas pesquisas biomédicas, caso queiram, em COO
peraçio com o Comitê Internacional de BioétiCa da UNESCO; 

_ S. Incumbe aos parlamenlOS nacionais de definir um quadro 
jurldico que :regulamente, do ponto de vista_ 6tico, a pesquisa. bio
médica e biologia e suas implicações para a pessoa humana; 

6. raga, insistentemente. aos parlamentos e aos governos 
dos países em desenvolvimento, onde existam condições allturais. 
sociai<: e econômicas favoráveis l pesquisa genética, de acampa~ 
nhar e controlar seus desdobramentos, e de estar atentos quanto ao 
risCo de exploração dos conhecimentos locais por sociedades não
locais; 
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7. propõe qu:e: uma v-ez entrada em vigor a Convençio de 
Bioética (Conselho da Europa), sejam tão numerosos quanto pos
sível os Estados não-membros do Conselho da Europa a se preva
lecerem da possibilidade de aderir à Convençio, conferindo, as
sim, à convenção, um carár.er universal; 

8. recomenda aos governos de promover, em matéria de 
bioética. uma efetiva cooperaçio internacional, que se tome objeto 
de acompanhamento e avaliação no âmbito da Uniio I:Ii_terparla
mentar. em vinculação com as organizações intergovemamentais e 
internacionais comPetentes. 

c) A ação dos parlamentos para a promoção do acesso e da 
participação das mulheres nas estruturas de tomada de decisão, 
com vistas a concretizar a igualdade eDtre homens e mulherCs. 
(PoniO 8) 

ProjciO de resolução adotado, sem votação, pela Comissio, 
para as questões parlamentares, jurídica; e da; direitos do Ho
mem. · 

Relator: Sr' M.L. NDJA YE (Senegal) 

A 93~ Conferinda ioterparlameotar, 

1) sabendo que o Conselbo intcrparlamcntar ado~. JX)i 
unanimidade, por ocasião de sua 1S4• sessão de m.arço de 1994, 
um Plano de açio para desfazer os desequilíbrios atuais na partici
pação dos homens e das mulheres na vida politica, 

2) observando que este Plano de açio comporta medidas 
que visam a promover a igualdade de participação e de acesso das 
mulheres à educação, à saúde, ao e'lllJmgo e à vida econômica, 
coodição essencial para que participem, em condições de igualda
de, da vida politica e dó processo de lomada de decisão, 

3) n:oonhcceodo que a questão da igualdade é um risco 
para a democracia, e atinge toda a HulDIIIlidade, 

4) afinnando a necessidade de inspirar-se, acompanhando 
aplicação, nos principies de igualdade já consagrados n.a CartA das 
Nações Unidas, na Declaração Universal dos Din:itos do Homem, 
na convenção sobre os Dileitos Politicas da Mulber, no Pacto In
ternacional relativo aos direitos civis e tx>líticos, no Pacto Interna
cional relativo aos direitos _econômicos, sociais e culturais, na 
Convenção sobre a eliminação de todas llS Coimas de ~
ção com respeito às mulheres, na Dcclaraçio sobre a participação 
das mulheres na promoção da paz e da cooperaç!o int.emacionais, 
bem como na Declaração e Progama de Ação de Viena, adotados · 
por ocasião da Conferência Mundial sobre os Direitos. do Homem 
(Viena, 1993). · · 

8) tomando nota de que a JV'I Confer&.cia mundial sobre 
as mulli.eres, que a Organizaç!io das-Nações Unidas deve realizar 
em Pequim, em setembro de 1995, tem como principais temas de 
ptooCUpaçio: 

a) a desigualdade entre homens e mulheres na distribuição 
do poder e na tomada de decisão, em todos os níveis; 

b) a escassez de mecanismos de promoção da condição da 
mulher em todos os niveis; 

c) a sensibilizaçio insuficiente para os direitos fundamen
tais da mulher, reconhecidos em escala intemacional e nacional. e 
a falta de vontade de promovê-los; 

d) a pobreza persistente, onde ils mulheres são as que so
frem cada vez mais; 

e) a desigualdade de acesso e de participãçlo das mulheres 
na defmiçlo das estrublras económicas e políticas, e na produçio 
propriamente dita; 

f) a desigualdade de acesso à oducçio; 

g) a ~sigualdade em mat&ia de saúde e de acesso aos cui. 
dadoa de salldc adequados; 

h) a violência contra as mulheres; 

I) as conseqilências dos cooflitos armados e antros sobre as 
mulheres; ----

j) a utilizaçio insuficiente dos meios de comunicação para 
valorizar a contribuição feminina para a sociedade; 

k) a cootribuiçllo desconhecida. e por isso. insuficiCDtemen
te apoia~ das mulheres na gestio dos recursos naturais e na pro-

. teçáó do meio ambiente, · 

9) sabendo que os Estados quererão pi<Star contas, na IV" 
Conferôncia Mundial sobre as mulhereo, da execução do Plano de 
Açáo da Uni!o Interparlamentar para desfazer os desequilibrios 
ahlais na particip8çlo de homens e mulheres na vida politica, 
como de aplicação das Es!Iatégias prospectivas de ação adotadas 
pela Confen!ncia Mundia~ encam:gada de examinar e de avaliar 
os n:sultados da Década das Nações Unidas para a Mulher (Nairo
bi, 1985), 

1. roga, insistentemente, a todos os Estados, de cuidar para 
que a IV" Conferência Mundial sobre as Mulhen:s, de Pequim, 
marque época, assumindo compromissos fmnes; 

_ 2. dá aos parlamentares a lncumbênda de se informarem 
sobre as convenções relativas aos direitos das mulheres. a obiervá-

5) consciente de que todos os Estados, de modo especial os los em todas as instAncias locais, regionais -ou nicionais, a acom
parlamentos, devem trabalhar, sem Uiguâs, na aplicaçio destes panbar a sihlaçio destas convenções nos planos nacional e intema
princípios, e que uma legislação nacional. favorável à promoção cional, e a incentivar seus Estados. caso não o tenham feito até 
da mulher, melhore. de modo decisivo. suà coodiçio, indc- agora, a ratificar a Convençio sobre os direitos políticos das mu-
pendentementedasítuaçãoeconômicadopa!s; -Iberos (1952) e a Convenção sobn: a eliminação de todas as for. 

6) n:oonhecendo 0 papel primon!ial que desempenha a mas de discriminação com respeiiO As mulheres ( 1979~ 
educação e a sensibilização da opinilo pública na promoçlo da 3. apela aos parlamentares para que ~xerçam um papel mais 
igualdade e da parceria entre homens e mulheres na sociedade; ati v o, jmto com os govemos e os· diversos grupos interessados, na 
consciente do fato de que a educaçio pode acelerar a chegada de persuasio dos Estados ainda reticentes quanto a essas convenções. 
um mundo mais seguro, mais sadio. mais próspero. mais respeito- para que rtexaminem suas posi~ e dissipem suas dd.vidas o 
so do meio-ambienle e igualitário, coDlribuindo, igualmente, para mais rapidamente passivei; 
o progresso social, econômico e cultuml, para a toledncia e coo
peração ínternaciooal, 

7) c:oDStatando que o desequillbriD na participação de ho
mens e mulheres na vida politica e no processo de tomada de deci
são constitui, taDto caUsa quanto conseqü!!ncia da inferioridade da 
mulher no plano sócio-econômico e culwral. 

4. convida todos os governos e todos os parlamentos a levar 
em consideraçio os direitos fundamentais da mulher e a igualdade 
ent.te os homens e mulheres, na legislação nacional e em toda ação 
relativa aos direitos da pessoa., e a integra-los nas estrat6gias desti
nads a favorecer o desenvolvimento bumap.o, sobrerudo nas áreas 
do empn:go, da educação e da saúde; 
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S. roga, insistentemente, a todos os Estados, para que apli

quem os inslrUmentos :regionais ou nacionais que se destinam a 
promover a igualdade da mulher com o homem; 

6. soUcita, ios&tmtemeote, a tcxlos os parlamentos, para 
que promovam uma distribuição justa e quitativa dos rea.~rsos na
cionais e-dos benefícios resultantes-.To··-··---· .. ··-·-····· 

Confed!ncia Mundial sobre as Mulheres, a realizar-se em 
Pequim, em setembro de 1995. 

4 Eleição do Comitê Exc:cutlvo 

Os Secho= V. Furubjelke (Su6cia), W. Himinnni (Japão) 
e Borut Pahor (Siovenia), foram eleiiOs por aclamaçlio. 

5 Encerrameuto da Conferêoda 
No encerramento, representantes de dife:rentes regiões do 

mundo agmdecemm a primorosa organjzaçilo da Conf~cia e a 
genemza hospitalidade dos anfitriões espanhóis. 

. Fatos Marcantes 
Pronunciamenlos dos Deputados Nilson Gibson e Leur Lo

manto na tarde do dia 27 de março, sobre opooiO 3. 
Pronunciamentos dos Deputados Henrique E. Alves e Paes 

de Andrade no dia 31 de março, pela manbi e tarde, Je5pi'CtiVa
mente, sobm o Poo.to S. 

Às 16:30 bens do dia 30. os trabalhos da Cnnferôn<ia fo
ram suspensos para receber o Otefe do Govemo espanhol, Senhor 
Felipe Gonzáles MáJ:quez que fez um pronunciamento no qual 
destacou a satisfaçio do governo espanhol em receber repre
sentaDJ.es parlamentares do mundo democrático, exorlando os 
membros integrantes da Unilio IDterpor!amelllar a rodobrar esfor
ços em prol da consolidaçlio da democracia e pn:vaiEncia da paz (a 
integra do discurso está a disposiçlio na sede do Grupo). 

Como Presidente do Grupo Brasileiro da União Interparla
mentar deixo registrado nos Anais desta Casa os agradecimentos 
da delegaçlio bmsileira ao Grupo Parlamentar espanhol pela defe
r&cia can que tratou a. nossa delegação, bem como cumprimentá
lo pela perfeita arganizaçio dos trabalbos da Cnnfero!ncia. 

Consigno, os agmdccimeotos ao Ministério das Relações 
Exteriotes pela colaboração PJeSiada na pesSoa do Embaixador 
João Carlos Fmgoso, designado para acompanhar a delegação e 
cuja eficiente e dedicada colabomçio permitiu que nosso trabalhos 
fossem grandemente facilitados. 

Consigno, iguaimente, os agradecimeniOs da Delegaçlio 
Brasileira ao Senhor Fm.bsixador Luiz Felipe de ~ixas Corrêa, ao 
Conselheiro Carlos Roberto B. Penna e demais servidortls da nos
sa Embaixada em Madrid. pela dedicação, apoio e eficiência com 
que se houveram durante os trabalhos da O:mferência.- Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Presidente. 

5- Deputado Henrique Eduardo Alves - Brasll 

Senhor Presidente, 
Senhores Parlamentares, 

Minhas Senhoras, 

Meus Senhores: 

As mudanças que se processam :oa Espanha se confundem. 
em ritmo e substância, com as que acontecem no resto do mundo. 
Aqui e além se realiza. a antevisâo de Teilbard de Cbardin. que. na 
década de 50, vislumbrou a tendência para uma crescente "lecD.ifi
caçio, racionalizaçlio, privatizaçlio e coovetgEncia na len'a humana". 
O confliiO idenl6gico da Epoca, dilacerank: e impiedoso, não o inibia 
eD1 JnVer o ftm das Ideologias e a universalizaçio da. vida privada. 

O ímpeto da viol8ncia que ainda se contrapõe ao sentimento 
universal de paz e solidariedade. não contém a marcha de expen
sio da. _c?igui~_ bumana. Foi nessa coojmtura que assistimos 
rupmns no bloco político oriental. CODJ. seus desdobramentos em 
que as tensões de~ lugar'(' coóperaçio e ao entendimento.. 

O Brasil. em processo pacífico e marcado pela convergên
cia. rompeu os grilhões do autoritarismo. O Estado de Direito foi 
cOnquista da voutade nacionaL gerada mnna. bistória de bravas re
sistências. E o Parlamento Brasileiro foi o centro mobilizador des
sa luta. Hoje. a formação e manifestaçáo de uma opinião pública 
livre e reivindicante. revitaliza a açlo parlamentar. O conflito 
numa sociedade democrática. é garantia de um processo renovador 
das ins.tituições. 

Em clima de grandes espennças, a Assembléia Nacional 
CoostiiUinte promulgou em 1988 nova Carta Constitucional. O di
namismo da coojmtura, interna e externa, em poucO tempo exige 
inevitáveiS alterações no texto constitucionaL Especialmente na 
ordem econômica e sociaL A celeridade: das muàJJ.nças em todo o 
mundo ~ revisio de procedimentos do processo legislativo. A 
sociedade avança e exige ágil compatibilizaçio do Direito com as 
novas realidades. Os graves problemas econôm.ioos brasileiros 
passaram a ser enfrentados numa ordem democrátiCa. O país mu
dou. Sua economia se abriu e amplia sua participação na di.nâmica 
economia internacional. As iDJIX'l18Ções aumentam. O processo de 
modernização do parque industrial, a modernização tecnológica e 
melbar qualidade da matéria prilni, torilaiam os produtos bmsilei
ros competitivos no mercaOO i.ntemacíooaL Assim o Btasil se ele
vou a patamares de produção semelhantes aos grandes e tradicio-
nais cxportadcm:s na América do Norte, Europa e Oriente. 

O Congresso Nacional do Bt3Sil, pela li= manifestaçlio de 
suas duas Casas, o Senado Fedetal e a Cimai& dos Deputados. é 
centiO gravítacionai de IOdas essas traosfonnações. A inllaçlio, 
que erodia a bisca de ampla justiça. social, pressuposto para um 
desenvolvimento integral, exibe. agora, indiscutíveis índices de 
~línio- e controle. Desde o primeiro semestre de 1994, alicerça
Se novo momento histórico. ~gam-se estabilidade monetária c 
indicadores de um processo de crescimento econômico. Nessas 
coodições se processaram as eleições gentis de 3 de outubro do 
ano passado. quando foram eleitos o Presidente da Repiblica, Go
vemadoJes de Estado, Senadores da República, Deputados Fede
rais e Estaduais. Essa normalidade democri.tica tam.~m é preciosa 
conquista de quase todos os povos da América Latina. As poucas 
exceções se debatem com manifesto incori'otm:ismo de suas popu
táções. Não se contém o ideal democrático. 

Eis que nos acolhem esperança e destemor, genialidade e Temos consciência das crescentes responsabilidades do Po--
visão, amor à term e à condição humana que nela germina e se der Legislativo. hojepresididopeloSenadorJo~Samey,estadista 
afii'lilL Essas cara.cteósticas atávicaS do povo espanhol alçaram di- que presidiu o Brasil na penosa fase de sua transiçio, sem retro-
mensões sublimes de criatividade at.ravés de Cexvantes, Garcia cesses nem convulsões socia.i~ vendo-se em todos os momentos a 
Lorca,. e la.Dto outros. com as quais a Espanha captou o espírito do paz e o diálogo. Eis por ·que o Congresso amplia seu papel como 
mundo. Na vertente das tmDsfotllUIÇÕCS do nosso tempo, arrebata- desaguadouro da vontade nacional, inclusive mediando conflitos 
dotas e ilimitadas, cada um de nós tem. em sua maneira de ser, um entre a sociedade. o Executivo e o Judiciário. E suas ações se legi
pouco de D. Quixcte. que nos infunde o fascínio pelo- novo e pelo timam por seu compromisso de eliminar as disparidades sociais e 
desconhecido. - de concretizar de modo irreversível as }lstas aspirações nacionais. 
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Camilo Jooé Cela, o grande escritor espanhol, Nobel de Li
terabJra, exalta em sua obra. o cidadio comum. o homem do povo. 
mesmo que. nas odes de Camões e Fenumdo Pessoa. wm contm
ponto de 400 anos, fez a grandeza de Portugal e cunhou o espírito 
nacional brasileiro. 

Em nome desse espírito a delegação brasileira saúda a todos 
os presentes. 

As núnhas íiltimas palavras sio de esperança neste Pais do 
seu papel neste mundo novo. As caravelas de antes sio agora o ·ca
npnhar e o cantar de um povo que se identifica com os-sót!bos e os 
ideais do ser humano em todo e qualquer lugar do mundo. 

(ll<p. P ... de Andrade)- Brasil. 

Senhor Presidente, 
Senhores Delegado<: 
Mais uma vez tenho a homa e o privilégio de trazer 1 Con

fer&lcia da União Jnterparlamentar a palavra da ri:presen1ação bra
sileira. 

A vocaçio iDlemacional de noSSo pais, em 173 anos de in
dependência. tem sido. invariavelmenrc. a vocação da paz. 

Como participan"' do grupo brasileiro e durante algum tem
po como o seu Presidente. nio trouXe aos plenários desta institui
ção outro teslem:Ullho seoiio o do clamor de nosso país e de nosso 
povo pela defesa 'ila paz mundiaL 

O Parlamento brasileiro como a ptópria história do meu 
País, tem um comprotllÍ5SO inalterável com a paz entre as nações. 

· A guerra externa está mesmo expressamente proibida em 
nossa Constituição. Este princ:fpio é uma constante que tem resisti
do a todas as crises institucionais e a todas as vicissimdes de nossa 
bistória nacioilal. 

A palavra, Sr. Presic!ente, é a única 8rina de que ~spõem os 
parlamen~s do mundo. E com ela que temos de manifestar no§. 

sa fé e nossa esperança pelo destino do bomem no planeta- desti. 
no que não pode ser, depois de m.ilénios de vida em sociedade, o 
de promover a morte e a mína. 

O Brasil tem uma longa tradição pacífica na América Lati
na. É em nome dessa tradição que temos pleiteado o f101 de todas 
as guerras. 

Somos conlra a cotrida armamentista. Somos cootra a lou
cura de alimentar a máquina da guerra e da morte com os recursos 
roubados às necessidades de alimentaçãO, saúde e educação das 
pop11ações carentes do mundo. 

Se aqui e ali parece às vezes haver frutificado nosso eSfOI'ÇO 
pela alimentação das guenas. é para nós um vexame e uma decep
ção verificar que a paz continua ameaçada pela loucura fraticida 
em tanlas partes do planeia. 

Se, por um lado. esperanças positivas se desenham no 
Oriente Médio. com os progressívos entendimentos entte Israel e a 
Palestina, por ootro lado, a instabilidade da paz é ainda a rotina 
entre países e minorias étnicas na região do Golfo e no epicentro 
do Iraque, agravada pelo bkxJ.ueio econâm:ico que penalizA direta
mente a população- Este quadro. lambém, se reproduz em CUba e 
na República Popular da Coréia. 

Na própria América Latina, velhos letígios de fronteúas 
ameaçam ainda degenerar em conflitos armados. já concretamente 
ensaiados entre os povos irmãos do Peru e do Equador. E os con
flitos intemos- em :ü:õsSoS países latino-americanos são tamb6m 
uma dolorosa realidade, que s6 pode ser superada. como no peri
goso foco mexicano de Chiapas, com a solidariedade mundial na 
luta contra a pobteza e a exploração econômic:a interna e extema. 

O despedaçamento do bloco soviético, por sua vez. trouxe 
perigosas explosões dentro das próprias fronteiras da Europa. A 
antiga galáxia sovi&iCa pode ver multiplicadas as tragédias da 
Tchetcb.ência, ao mesmo tempo em que o espet6culo de loucura da 
Bósnia nos castiga e nos envergonha em todo o mupdo. 

Finalmente, como brasileiro, com vinculações. hiscóricas. 
ébricas e culturais com os países africanOS de 11ngua portuguesa. 
temos o dever de denunciar aqui a rilais"cruel das guerras que es
candaliza a consciência da humanidade neste momento. 

RefJIO-me à guena interna que eosangüenta Angola - a na
çio oode morrem mais pessoas por minuto em todo o mundo. m.~m 
conflito que já dut'a mais de trinta anos. e oode se confisura o 
maior número de crianças mutiladas em todo o planeta. 

Ati aqui, parece que apenas o Brasil e Pormgal t~m dado 
alguns passos em defesa da paz de nossos irmãos de raça negra na 
república de Angola. 

A solidão de Angola. diante do silêncio e da indiferença das 
pot&cias é o maior escindalo internacional de nossos dias, como 
dehundava, recentemente, o representante brasileiro José Apu:eci
do de Oliveira.. Embaix~ em Portugal e J'mboixador especial 
para todos os países de lingua portuguesa na Africa, durante o últi
mo govemo de nosso país.. 

Em nome da fraternidade e da não...discrim:inação racial en
tre õs-seres bumanos, que a'Uniio Iotcq>arlamentar declare. tam
b6m. em documento oficial, coDio uma de suas prioridades mais 

-urgentes. a ateoçlo das nações para a restauraçio da paz em Ango-
la e nos demais países da Africa Negra. 

O Bmsil que ergue a Bandeira da Paz como símbolo maior 
da sua bistória vos saúda nesta hora de apreensões e:angústias. 

Somos exa_tameote i~ais na fé"com que alimeritãmos o 
- futuro de concórdia universiil, irmãos que somos de um mundo 
que se torna cada vez menor; a aldeia global que nos faz não 
apenas vizinhos. mas íntimos .pelo sentimento e pela conviv~n
cia fraterna. 

Deixo aqui Senhor Presidente, Senhores Delegados, o pen
samento de Alberto Camus. que está no ~O -do meu livro "A 
IDJ.erparlamentar e os Direitos Humanos": ''É preciso defender o 
diálogO e- a comunicação uniVersid dOs homens uns com os outros. 
- a setVidlo, a injustiça. a violência e a mentira são o flagelo que 
rompe essa comunicação e interdita o diálogo". 

Senhor Presidente, Senhores Delegados. sabemos nós e a 
bist6ria nos ensina que a paz é um compromisso da humanidade. 
Sua: Violação. no mais. remoto dos territórios. afeta todos os povos. 

Ponto 3 - D~utado Nilsoo Gibmn - BrasU 
A guerra é própria da natureza humana. Gostariamos muito 

que não fosse assim, mas é assim. 

No entanto, essa fatalidade não deve impedir a luta de todos 
os bomens de boa vontade. principalmente os poüticos com assen
to no Legislativo para que os sofrimentos das guenas. como das 
catástrofes naturais. se não puderem ser eliminados. sejam. pelo 
menos reduzidos. 

Há muitos ocganismos intemacionals que se avocam o pa~ 
pel de dar assistência a esses sofrimentos. Outros. ainda. preten
dem intermediar soluções pacíficas para os conflitOs, ou dai' indi
cações que orientem a paz. Todos esses_ QJgllllismos são excelen
tes. Todavia.. per.manece a necessidade dos representantes do povo, 
noS: diversos ParlameritoS ao Mundo fazerem sua parte. Temos nos 
Parlamentares que estar na linha de frente desse combate pela paz 
internacional e pela eliminação das lutas ou. dos malefícios de 
suas consequências. 
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A evolução tecnológica tomoo o mundo cada vez mais su- pel de amortecer e, até, evitar aventuras em que governos preten-
jeitos à desequilíbrios, interferências e convidativo ao lazer; toda- dem levar as respectivas Nações., 
via transfigurou-o em stias dimensões, reduzindc:J...o graças à mpi- É fundamental a manutenção incólume das soberanias na-
dez das telecomurúcações. cionais. pois este será o caminho não s6 para obtenção da paz com 

Os fatOs ganham espaço simultânea e instantaneamente e o mínimo de traumas, como terá grande valor na futura "perma
podem desaparecer com a mesma velocidade. Em ootras palavras, nênciã em estado de paz". eVitando que o fiJ:n de um problema se
os eventos estão disponíveis no momento que aconlecem e em to- meie o embriiQ.do próximo. 
dos os lugares, não s6 aproximando-os, mas também propagando O Brasil é contra as guerras! O Brasil é pela eli.m..inação da 
suas chamas negativas. - pobreza comó causa esCondida delas! O Brasil é pela repartição 

Neste contexto, torna-se difícil reduzir a área geográfica e humanitária do disponível para amenizar o sofrimelllo das vítimas 
política de conflitos e desastres, cujos custos sociajS-e Ccoiiômicos das catástrofes, das catástrofes naEUrais e das criadas pelo homem. 
são transmitidos para outros países. Tudo isso demanda o envolvi· que se auto-intitula de animal ínleligente. 
mente de organismos regionais e até muodiais. Aqueles países mais ricos e melhor aquinhoados tecnológi-

As catástrofes naturais, por serem iriVOlutárias e de doficil ca e rulturalmenle devem fazer e, mesmo. liderar a voz dos Parla
controle em sua proporção, permitem politicamente u"ma ãluaçio mentos para que seja cada vez maior a participação internacional e 
mais simples. pois qualquer ajuda bumanitária_intet:óaclóDal é bem a disposição ~ Nações para o enfrentamento dos resultados oe-
recebida e não fere sentimerilO& nacioiiãlistas: - --- ------fastoS das disputas. 

Além da oporÍuna assistência bumanitáiia após o fenômeno Eta o que tinhamos a dizer. 
catastrófico (terremoto, iil.undação. furado, etc.) os Países ii:liú.s -Deputado Leur Lomanto {Pfl..-BA - Brasil), na 93• Coo-
desenvolvidos possuem recunos tecnológicos ·que podem colocar ferência IntefPS!Iamentar 
à disposição da humanidade na determinação preventiva de, tais si- ·senhor Presidente, 
nistros, já que normalmente são conhecidas as prováveis áreas de Senhores Parlamentares, 
ocorrência (Japão, Califórnia. México, Colômbia, etc). Em resu
mo, a Cooperação Técnica e a Assistência Humanitária se desta
cam nesse tipo de acontecimento. 

Na conjuntura mundial, p ~humano tem produzido confli
tos (de causas as mais variadas possíveis) e agressões ao meio am
biente em sua contínua busca pelo desenvolvimento tecnológico 
ou konômico. Neste mister. as grandes potênCias se j.dgam I!? di
reito de usufruir da ciência e da tecnologia disponível. entretanto 
procuram negar ou dificultar sua obtenção por parte das Nações 
emergentes, sob alegação de que poderiam danificar a vida na temt. .. 

Expressões como "área de influência", "soberania lim:itada 
ou compartilhada", "dever de ingerência", "ajuda humanitária", oo 
"zona de exclusão", entre outras, suscitam'desconfranças e tenlores 
nos países menos desenvolvidos de que venham a ter suas sobera
nias atingidas. 

Consequentemente, num quadro de catástrofe causada pelo 
homem ou nos conflitos armados. a interferência internacional é 
uma ação extremamente delicada. O ideal é que seja soliCitada ou, 
no míniriiO coitsentida. de modo a evitar fraturas nos princípios da 
soberania e da auto-detenninação dos povos. 

Diante de um desastre provocado pelo homem (acidentes 
nucleares. incêndios florestais. etc.), as medidas intemaciooajs 
preventivas englobam os tratados. acordos.e ações normativas rea
HL1.das com antecedência e que garantam as fmalidades pacíficas. 
a preseiVação da natureza e o desenvolvimento sustentado. 

Como ·medidas corretivas após o desastre, além. da coope
ração na redução dos danos, ações judiciais e pragmáticas (blo
queio económico, p. ex.) .podem ser tent.adas para exemplificar o 
ocorrido e evitar sua repetição. O uso da força deve ser evitado 
pois agrediiá fat.abnente a soberania do País. - ---- - -

Demais Autoridades 

Senhoras. Senhores, 

Em abril de 1992 rci.lizou-se, na Cidade do Rio de Janeiro, 
a ~'Conferência Internacional sobre a nova ordem internacional", 
onde expressivas personalidades de diversas partes do mundo de
bateram exaustivamente os aspectos essenciais conformadores do 
cenário mundial contemporâneo. 

Sob o impacto das grandes transformações vivenciadas nos 
anos recentes, tal conferência ensejou uma série de questionamen
tos sobre a própria cax:acterização da realidade internacional: exis
tiria uma oova ordem ou uma nova desordem internacional? 

Passados quase três anos, a dúvida permanece válida e 
ab.lal. Assim. a expectativa de que o fim do c_onfronto Leste-Oeste 
redundaria, em um muJ].do de paz, onde as nações conviveriam em 
intensa harmonia e integração logo viu-se frustrada pela realidade 
dos conflitos armados localizados. pela realidade da ação predató
ria do homem e pelo agravamento das disparidades sócio-econô
m.ic~ entre os povos. 

Entretanto, a frustração- inicial dessa expectativa não deve 
ser motivo. de desânimo e sinal de que a harmonia entre as nações 
é mero exercício de ficção. Ao revés. deve servir de estímulo a 
que perseveremos na busca de arranjos institucionais e infonna.is 
que privilegiem o bem-estar da maioria das populações, com o que 
estaremos contribuindo decisivamente para mudar a perversa reali
dade em que eslamos inseridos. Basicamenle, esses arranjos de
vem ter caráter preventivo e devem surgir de forte convergência 
de interesses, o que lhes dará a legitimidade necessária para conci
liarem um mínimo de autonomia estatal com um máximo de inte
gração e cooperação entre as nações. 

Os conflitos armados caracterizam as situações de maior Em tennos de conflitos annádos, tomawse importante a ado-
preorupação mtemacional. Sua ocorrência é cada vez mais fre- ção de estratégias de dissuasão que inibam iniciativas belicosas lo
quente num cenário global já exaurido de tanta luta. Organismos calizadas. Daí a importância da ação política dos organismos inter
regionais e mundiais foram criados justamente para prolnover a nacionais e regionais instituídos. visando a rápida detecção e anU· 
paz e evitar a guerra, objetivo que só tem sido alcançado em pou- - laç.io de virtuais cooflitos militares. Nesses termos, as ações mili· 
cos casos; entretanto p1or seria sem eles. Voltamos a falar oa ne- tares diretas ocorreriam somente em caso extremo, após esgotadas 
cessida.de da paz e na natureza do homem. que insiste Cm usar a todas as iniciativas políticas pertinentes. 
guerra como ultima ratio para solução dos conflitos que não pos- Quanto a ação predatória do homem, destacamos como pro
sa adminiStrar. Mas os Parlamentos do Mundo podem exercer pa- blemas crescentes o terrorismo, o narcotrafico e as agressões ao 
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meio ambieDle. São questões que inspiram um forte apelo de coo
peração entre os diferentes países. \)rn eficiente e --efiCãZ sistema 
de troca de informações apresenta"-se como essencial no combate 
ao terrorismo e ao narcotr.Uico: A defesa do meio-ambiente, inclu
sive em relação a prevenção de catástrofes natilritiS; Poderá ser in
crementada pela utilização crescente de avançadas tecnologias, 
principalmente na área de satélites,e pelo fomocimento- das ações 
de vigilância das organizações não-govemamCntais dessa área. e 
pelo incentivo ao desenvolvimento auto sustentado. 

De outra parte, as marcantes disparidades sócio-econômicas 
presentes na cena internacional agravam-se a cada dia. potenciali
zando o crescim.e_nto da pobreza absoluta. da fome, da desnutrição 
e da inaniçio. Somente a solidariedade entre os povos pcderá ven
cer esta que é a pior guerra que estamos vivendo: a guera da so-
brevivência. Assim. todos os ~m:ios imagináveis devem ser utiliza
dos para que o ser humano, em qualquer parte do mundo. possa ter 
as mínimas condições de sobreviver com dignidade. Este é o gran
de deSafio que se põe ao mundo neste ftnal de século. 

A nós. da união interparlamentar, está reservado papel p:>lí
tico de relevo na superação dos fatores que deterioram a atual cena 
internacional. Nossos países, apesar dos problemas domésticos 
que enfreta.m, dispõem de todas as condições para desenvolverem 
eficazes iniciativas con]I:õtas em prol da gradativa melhoria do ní
vel de vida das populações desassistida.s. Cabe-nos incrementar 
ações espcdflcas nOs -nOSSos paiseS. No intuito de alertar os res
pectivos governos pa.ra os perigos que o processo de globalização 
em marcha pode representar, caso não sejam defmidas urgentes 
políticas de atendimento as populações mais pobres. No conjunto 
das nações. cabe-nos manter constante e serrada vigilância ~ 
os possíveis males que a onda globalizante pode cauSar aos países 
menos desenvolvidos. alertando a quem de direito sempre que ne
cessáriO.-

Senhoras e Senhores. 
Conforme podemos constatar, os desafios c_ontemporâneos 

estão postos e somente poderão ser superaêJos pela conslanl.e coo
peração e integração de iniciativas de todos os países que almei
jam uma nova ordem internacional marcada pela paz. prosperidade 
e solidariedade humana. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O expediente lido 

vai à p.1blicação. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre

tário em exerdcio. Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 655, DE 1995 

Requeiro, nos termos dos arts. so; § 2°, da Constituição. 
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal. sejam solici
tadas ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda as seguintes informações: 

1 - Se já foram asSihifdos os conlratos de fmanciamento ex
temo destinados ao Sistema de Vigilância da Amazônia- SN AM; 

2- Em caso afumativo, quais as autoridades governamen
tais brasileiras que o assinaram e em que da~ 

3 - Cópias integrais dos referidos contratos assinados. 

Justificação 

O JOm..tl Folha de S. Paulo. em sua edição da última quar
ta-feira (26 de abril de 1995), à página l2/l 0 caderno. veiculou re
portagem. intitulada "Governo diz que terá de pagar multa se não 
implantar o Sivam". Segundo a mesma, o Sr. Ministro-Olefe da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República 
(SAEJPR). Embaixador _Ronaldo Motta Sandenberg, teria afirma
do "que o Brasil será multado em USS 600 mil. em junho, se até lá 

não assinar o contrato e começar a usar o fmanciamento de US$ 
I ,4 bifuão contraUtdo junto a bancos internaciOnais para implantar 
o SN AM {Sistenla de Vígilâ.ncia da Amazônia)". 

Tal afirmação causou-me particular estranheza. de vez que 
os arls. de n• "3" das Resoluções 91, 93. 95,96 e 97. de.l994, do 
Senado Federal, autorizando a contratação de créditos externos 
para fmanciar implantação do referido Sistema. rezam que os con
tratos de fmanciamento somente poderão ser assinados após a for
malização do competente contrato comercial entre a Comissão de 
ImplantaÇão do _S_ivam (CCSN AM) e o Consórcio constituído 
pela ESCA S/ A- (e-mpresa integradora brasileira) e a Raytheon 
Company (empresa fornecedora esttangeira). 

Ora. o fato de o contrato comercial ainda não ter sido assi
nado exclui qualquer possibilidade de cobrança de multas sobre os 
contratos de fmanciamentos, pendentes justamente dessa assmaru

- rapara serem cOntratados. 
Día.i:J.te dessas surpreendentes informações e na qualidade 

de relator dos referidos projetas de contratação de créditos exter
nos. no âmbito do Senado Federal, entendo de grande relevâzi.cia 
para o pleno exercício- das ã.tribulções fiscalizadoras conferidas a 
esta Casa pela regra contida no inciSo X. do art. 49 da Lei M:aior, o 
encaminhamento dos elementos informativoS qUe ·ora requeiro do 
Poder Executivo. . 

Sala das Sessões.. 2 de maio de 1995.- Senador Gilberto 
Minmda Batista 

(À Mesa para de~isão) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuoa) - O requerimento 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos ter:mos do inciso 
Ill, do art. 216, do Regimento Interno. 

Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo por 

vinte minutos. - -
. O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB·DF. Pronuncia o se· 

guinte discurso.)- Sr. Presidente. S:rt's e Srs. Senadores, é indiscu
tível que __ QS professores constittJ.em uma das categorias profissio
nais mais mal remuneradas do Pais. em que pese a ímportância 
fundamental do seu trabalho. 

Indiscutível. também. que o professor exerce uma atividade 
que requer permanente aperfeiçoamento e reciclagem, para. dessa 
forma, poder contribuir na formação mais completa e mais abran
gente dos nossos jovens. 

Pensando assim, estou apresentando boje um projeto de lei 
que pretende beneficiar diretamente a categoria, proporcionando 
aos professores do ensino regular, em efetivo exercício nas redes 
pública e privada. o desconto de 50% nos ingressos de espetáculos 
e atívidades de nattlreza culturaL 

Da mesma forma que a consagrada ''meia-en_trada" concedi-
- da aos estudantes pretende o alargamento do seu universo de co

nhecimento, o ingresso com desconto concedido aos professores 
do ensinO regular permitirá, SCm dúvida alguma, uma afluência 
maior dessa categoria a eventos culturais que possam, igUalmente, 
proporcionar uma ampliação no seu repertório de conhecimentos. 

_ Um professor bem informado tem. inegavelmente. melhores 
condições de transmitir aos seus alunos conteúdos mais aprimora
dos. indispensávets às exigências do nosso tempo. Por outro lado, 
os preços reduzidos adequar-se-iam melhor aos níveis salariais dos 
professores, em particular. aos do ensino básico. de salários histo
ricamente defasados. 

Abordagens educacionais recentes têm demonstrado a im
portância da integração do processo educacional às demais dimen
sões do contexto cultural que o contém. Nesse sentido. o próprio 
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conceito de processo educacional passa por ampliação significati
va. englobando outros apertes que não apenas a escolarizaçio. 

A escola, portanto. não seria o único agente de processo 
educacional. As manifestações culturais, em qualquer supa-te de 
transmissão. são representações dinâmicas da sociedade, gerando 
importantes siruações de aprendizado. Por conseguinte, estimular 
o professor do ensino regular a incorpori.-las ao seu repertório, 
proporcionando valíosas repercussões sobre os curriculos obriga
tórios, Seriã bastante oportuno. 

Com muito cuidado, o texto prev~ que o desconto será 
concedido tão-somente aos professores que se enContram- em 
efetivo exerc:íCio, como rlieió de- atiCDCler, de forma privilegiada, 
aos profissioriais que estejam realmente dedicados às tarefas 
inerentes ao ensino regular. A vantagem do desconto, portanto, 
muito justamente, nio estaria ao alcanc~ daqueles profissionais 
que estejam exercendo ·outras atividl9-es que carac~eriiem des
vio de função. 

Contando, pois. com a colaboração dos ilust.tes Pares para o 
aperfeiçoamento da presen-te -proposição, espero merecer--o- apoio 
necessário à sua aprovação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo à pala

vra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERÁ PUBUCADO POSTEIORMENTE 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alo:2ntanz, o Sr. 
Ney Sua.mma, Suplente de Secretário, dei:m_a akkirrz da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Esperidiiic Amin. 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA -Sr. Presideno.. peço a . 
palavra para uma comunicação de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Esperidiio Amin) - Concedo a pa
lavra ao nob~ Senador Epitacio Cafeteira. por ~inco miriutos. 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Co100 Lider. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador EsperidiJo 
Amin, estava V. &• presente à reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado a que compan:ceu o Ministto Pedro Ma
lan. e ali assistiu aos questionamentos que fiL 

Dizia eu, naquela oportunidade, que ainda não tinha sido 
aprovado sequer o nome do presidente do Banco Central, Sr. Pér~ 
sio Arida, não havia presidente no Banco do Brasil- falava-se no 
nome do Dr. Paulo César Ximenes - e já ~avia a determinaçlo de 
fechar agências do Banco do Brasil. Ou seja. tudo indicava ter sido 
do Mínistro da Fazenda a escolha do caminho do fechamento de 
agências do Banco do Bmil. 

Na ocasião, Sr. Presidente, falamos que as lentes usadas 
pelo Governo não atirigl8nl o interior deste País, não viam os 
b6ias-frias ou os aposentaaos andando em caminhões para TCCCbe
rem uma miséria de aposentadoria. E o Ministro Pedro Malan ne
gou, fez como São Pedro, negou três vezes que essas ag&.cias se
riam fechadas. 

Hoje. o jornal Folha de S. Paulo diz: ''Relatório sugere fe
char 255 agências no país". E diz mais, que sio somente 2SS - e 
eram 617 -, potqUe houve pressões políticas, que impediram que 
fossem mais. 

Outro dia ouvi a voz do nobre Senador Edisoo. Lobio se 
juntar à minha e defender o Estado do Maranbi.o CODI.m o fecha
mento de agências, que eram 18 naquela época e sio as oiesmas 
18 que cot;~~ dojomal Folha de S. Paulo de hoje. Quer dizer, 

nem a minha Liderança, nem a Liderança do meu Partido, nem. a 
Lidcnmça do nobre Senador Edison Lobio valenun coisa alguma. 
pmque, DO Maranhão, n1d se "reduziu o número de a~iiCias a se
rem fechàdas. Se um total de 617 "l!&ici<s foi' reduzido pam 255. 
no Maranblo as 18 continuam as mesmas IS. "ttlmde se v~ que o 
meu Estado nio esâ sendo olhado pelo Governo ou, pelo menos, 
que o Governo, embom olhe, nio d6 a devida atençlo. 

Sr. Presidente, quero enumerar as ag&cias do meu Estado 
que o Govemo vai fechar: Aldeias Altas, Bamri, Barilo de Grajaú, 
Baneirinhas,. Buriti Bravo, Buriti, Govema.dor Ard:ler, Governa
dor Eug&!io Bmco. Lima Campos. Loreto. Olho D!gua du Cu
ohu, Pmlo Ramos. Poçio de Pedras. Santo Antônio dos I..opeo. 
Sio Bento. Sio Bernardo. Sio Francisco do Mannhio. Sio Lui1 
Gonzaga do Mannhio. Timbiiú e Tul6ia. 

O Governo diz- pelo menos é o que foi veiculado em vá
rios 6rgio de imprensa - que tem que dar lucro. O jornal informa 
QUe todas essas a~ncias vio ser fccbadas se nio derem luct':l até o 
fmal de maio. 

Mas os empréstimos que o Go\l'emo mandou fazer, nasci
dades .de interior do Estado, atende~ a pedidos polfticos, e que 
por isso representam prejlfzo. disso nio se falo. 

Vou fazer. Sr. Presidente. um pedido de informação ao 
Banco do Brasil Quero saber quanto 6 que o Governo Fedem! est! 
devendo a esta instituiçio. Se for para fechar agências que dia 
prepfzo ou suspender negócios que dio prejlfzo. o Banco doBra
sil tem que, im.Wiat•mCIJte, suspender qualquer negócio Com o 
Govemo Federal. porque o Governo Federal 6 o maior inadim
plen!e do Banco do Bnsil. 

O Banco do Bnsil, a Caixa Econômica FedeÍal. o Banco da 
AJDil7.6nia e o Banco do Nordeste sio bancos de desenvolvimento. 

O legislador sempre procurou encootrar uma maneiia de 
viabilizar o desenvolvimento deste Pais. Quantos tetritórios já pas
saram a Estados? Aumentamos de 21 pam 27. e esses Estados tep
resentariam. seolo o lucro de desenvolver o Pais. As ag~cias do 
Banco do Brasil funcionam como sementes plantadas pam o de
senvolvimento. 

Esta 6 uma tealidade. O jornal distorce a informação e dle
ga a dizer' que "o fechamento das agências preve o esgotamento 
ilas nell""iações politicas. pois este processo sempre provocou re
sistência dentro do Congresso. Os parlamentams costumam indicar 
geri:Dles e empregar eleita:es nas ag&cias.11 Isso Dão é verdade. 

~ou concluir, Sr. Presidente, dizendo que o ex-Plesident.e 
Itamar Frmco, certa feita, pediu-me o cuniculo de um ~nte 
meu. Eu mandei o cuniculo, sem nenhum pedido. e esse parente 
foi nomeado Diretor do Banco do Bmsil. Eu desafio todos os go
vernos e o próprio Presidente Paulo César Ximenes a apresentar 
um pedido sequer feito pai' mim ao Banco do Brasil, um só pedi~ 
do, de nomeação. de transferência ou de emp!éstimo. paril quem 
quer que seja. 

O que cu quero, Sr. Presidente, é o desenvolvimeniO do 
meu Estado, 6 o desenvolvimento do BrasiL Com medidas desta 
-natureza, o Banco do Brasil vai set; nada mais nada menos, do que 
um banco comercial, como esses que estão a[, no moii)ellto em que 
a p«sença do Govem:> 6 necessária pam fmanciar a agricultura. a 
pcctWia. o desenvolvimemo do BmsiL Temos que pensar mais DO 

Brasil e menos no lucro que está levmdo 8.\tl)OSSÔ autoridades 
mometúias a um caminho que nio serve ao Brasil, ao cont:rário, 
dessenoe a uossa Pãtria. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EPI· 
TAC/0 CAFETEIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO 
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O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Concedo a pa, 
lavra ao nobre Senador Ney Suassuna, parperi:nõta com o Seilador 
Eduanlo Suplicy. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o segiiin· 
te discurso. Sem revisão do_ _orador) - Sr. Presidente, sn e Srs. 
Senadores, como tOO.os sabem. sou relator do PLC n° 115, de 
1993, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade in
dustrial, conhecido nacionalmente como Lei de Patentes~ __ 

Não é a primeirã vez que recebo, através da imprensa, algu
mas acusações. oriundas de confusio deliberada ou inadvertida da 
imprensa. Na verdade, o assunto é extremamente complexo. e s6 
mesmo aqueles qu~ se debruçam sobre ele podem compreendê-lo 
em profundidade. E grande a dificuldade conceituai. 

Primeiro,-em-relação ao pipeline. Se aprovada a lei hoje, 
chanmr-se-ão pipeline as autorizações que forem dadas, retroati
vas -.podendo ir até 8 anOs atrás -. pua as patentes que foram re
gistradas mas que ainda não foram comercializadas. Pipeline esse 
que Só um país no mundo reconheceu - o México-, e oio ~e 
de exemplo para nós. Um outro, de modo diferenciado, tentou ne
gociá-lo- a China-, e, como bem diz essa revista que ontem cir
culoo na imprensa racional, "os desenvolvidos fazem de conta que 
não vêem que este País riãO está pagando, e a China faz~ conta 
que nio <Jeve11

• 

O pipeline; se usarmos a quantia estip1lada por esses países 
desenvolvidos, representaria. só para eles, uma perda de cen;a de 
US$ 600 milhões anuais. Se deixarmos pennanecer o plpeliné no 
projeto de lei, isso significaria. num primeiro momento, que oS 
328làborat6rios naciOõais seriam proibidos de continuar fabrican
do os remédios que hoje fabricam. Seria um prejuízo, pcique eles 
nada fizeram. Do ponto de vista ético, pode não ser certo~ Mas, do 
ponto de vista legal, não bá nenhuma ilegalidade; a lei brasileira 
permitia. - -

Se deixarmos, no entanto, vigorar o pipeline. teriamoS;- num 
primeiro momento, o fechamento dessas linhas de produção. com 
desemprego em massa nesses 328 labomtórios. TeriamoS t.ari:tbém 
a a.bernlra para cobrança passada de um conta de cetea de US$ 4.8 
bilhões. Como conseqüência. com tóda certeza, todos esses labom· 
t6rios iriam à baocanota e não existiria mais QUalquer laOOratório 
nacional. 

Apenas quem não entendeu, por dificuldade conceib.lal, 
essa matéria, poderia ter escrito esse editorial de jornal que diz que 
eu favorecia o grupo farmacêutico. O meti relat6riõ nio f3vorece 
absolutamente ninguém a não ser um país chamado BrasiL o meu 
País, que eu amo e não vou arredar pé de defendê-lo de todas as 
formas e maneiras possíveis. 

O Sr. Roberto Requião- Concede-me V. Ex' um aparte'? 
O SR. NEY SUASSUNA- OUço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Roberto Requião - Senador Ney Suassuna, vejo 

com muita clareza a tentativa da desqualificação do debate no 
Congresso Nacional. Forças organizadas estão tentando impedir o 
debate da Lei de Patentes. Ela veio pronta e acabada, coui -o origi
nal em inglês e foi mal traduzida pelo Governo Collor __ de_M~9. 
Novamente, ela passa pelo Congresso Nacional. agora pelo Sena
do, praticamente sem discussão. Estamos tentando discutir essa 
lei. fazer com que o debate se estabeleça a duras penas. As pressõ
es são internas e externas, e todos os Senadores que eslâo colocan
do em queslão os interesses dos grandes grupos internaciOnais. em 
transformar em lei aquilo que até boje somente lhes é possível de
fender e impor através das retaliações presidenciais da 5Uper-seção 
30 I da legislação americana. estão sendo sistematiCãiilente des· 
qualificados. Por ootro lado. a falta de seriedade da ímprensa com 
relação a esse debate é absoluta. A imprensa está-se comportando 
com total e absoluta irresponsabilidade. Nenhum dos seus argu-

mentos. dos argumentos que eu encampei e que foram elaborados 
durante um perlodo de deis anos pelo Senador Antonio Mariz. fo
rãttl oontrapostos pela impnmsa ao projeto original das multinacio
-nais. Simplesmente a ameaça de retaliações e a acusação de que 
somos nós, que estamos tentando dar ao Brasil uma lei decente de 
patentes., defensores da pirataria. É tnciso que esse processo seja 
paralisado e que o Senado assuma, de uma vez por todas, o apro
fundamento dessa discus~. seja no plenário da Comissão. seja 
no plenário do Senado. E que a imprensa abra suas portas. A Fo· 
lha de S. Paulo, por exemplo, tenta desqualificar a minha partici
pação, fazendo pouco caso das 121 emendas que assumi- do Se
nador Antonio Mmiz. algumas de V. Ex• e algumas que introduzi 
para dar um corpo coerente ao voto em separado que pretendo le
var à Comissão de Co"nstituiÇão. Justiça e Cidadania. De forma 
gãi8ia:. a-iepórtif da Folha de S.Paulo disse que cu me havia recu
sado a debater no pleoário da ComisSão a Lei de Patentes; que. em 
companhia do Senador Esperidião Amin - que preside nossos tra
balhos neste momento -. eu me dedicava a dizer frases de efeito 
duranre as discussões. Não bÕUvC disCUssõeS. Até agora. tivemos o 
relato de votos: o. seu vexo; o voto do Senador Esperidião Amin 
'sobre a biodivetSidade, sobre a patente dos organismos vivos; o 
voto do Senado José Iguácio. em separado; o voto do SenadorRo
naldo OJnha Lima. Mas estio brincimdo com o Senado e brincan
do com o Brasil. Precisamos .aprofundar a discussão sobre a Lei de 
Patentes; e a imprensa brasileira precisa, de uma vez por todas, de 
UIDH lei de imprensa que responsabilize defmitivãlnente oS ·gaiatos, 

- oS m-sponSáveis que nesse momento não sei a ·serviço de guem 
estão. Obrigado, Senador. 

O SR. NEY SUASSUNA- Obrigado, Gostaria de informar 
a V. Ex'que exaurido o debate' pa Comissão de Coostituição; Jus
tiça e Cidadania esse projeto de lei segUirá para Ser debatido na 
Comissão de Economia, apóJ o que virá ao plenário -desta Casa 
para o maior debate de todos: · 

O Sr. Jef'f'enon PéreJ -: Permite-me V. Ex' um aparte'? 
O SR. NEY SUASSUNA- Pois não. 
O Sr. Jefferson Péres- llustre Senador Ney Suassuna já li 

e reli seu parecer e vou votar com muita consciência e responsabi
lidade. Mas desde já, Senador Ney Suassuna. receba meus cumpri
mentes pelo esmdo que fez do projeto que veio da Câmarn., pelo 
substitutivo que apresentou e. sobrerudo. pela serenidade e equilí
brio com que V. Ex' tem se conduzido, pela posição que tomou. 
distante seja da submissãO a interesses externos seja da xenofobia 
de ootros. De fonna que lhe dou meus parabéns. 

O SR. NEY SUASSUNA- MuiiO obrigadc, nobre Senador 
Jeffersoo Péres. Realmente, tenho buscado fazer justiça e defen
der, principalmente. os interesses do povo brasileiro. 

O Sr.Edisoo Lobão- Permita-me V. Ex• um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex• com muito prazer. 
O Sr. Edison Lobio- Senador Ney Suassuna. se eu fosse 

o Presidente da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania e 
tivesse que distribuir novamente esse processo a um dos nossos 
companheiros, eu o faria a V. Ex' pela correção. decência e pro
fundidade com que estudoo a matéria. Prestei muita atenção no re
sumo do seu parecer feito por V. Ex• há cerca de 10 oo 15 dias; se
guramente. nenhum dos Senadores membros da Comissão de Jus
tiça flcou em dúvida quanto ao patriotismo C:Onfque V. Ex' tem se 
havido como Relator desta matéria que tem grande imiXJI1,ância 
para o Brasil. V. Ex • tem o meu apoio e os meus cumprimentos. 

O SR. NEY SUASSUNA - Mui10 obrigado nobres Sena
dores Edisoo Lobão e Jefferson Péres. 

Agora é a vez de uma grande revista de circulação nacional 
inverter os sinais oo tocante à importação paralela. E o que vem a 
ser importaçãO paralela? Vamos supor que o Governo dê autoriza-
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ção a um determinado cidadão para. por vinte anos, deter .aqui o 
monopólio da fabricação de.uma caneta. por exemplo, que já é te· 
gisttada nos Estados Unidos ou na Alemanha; se ao chegar aqui 
.esse fabricante, em vez de cobrar o preço vigente nos Estados Uni· 
dos ou na Alemanha. cobrar vinte vezes mais, estalá praticando 
contra nossa população abuso do poder econõmico. O que seria a 
importaçio paralela na lei? Se fosse constatado que o preço é ex
torsivo, o Governo l}rasilciro permitiria que esse produlo fosse 
comprado diretamente do fabricante - portanto, do mesmo cida
dio c no país onde é fabricado - mas vendido aqui por um preço 
civilizado; ou seja. se aqui fossem cobrar cem_ e nos Estados Uni
dos cobra-se dez. permitir-so-ia coinpmr diret.amentc pelos mes
mos dez, porque se estaria pagando a pltentc do mesmo jeito; o fa
bricaD!e estaria recebendo seu royalty. Se fosse comprovada a . 
possibilidade de abuso. · ·' 

·No entanto, provavelmente pela diflculdadi cOOCeítual. o 
re~er que CSCICVc;ú a matéria na revista disse que abri as portas 
ao contrabando oficial. Em absoluro; deixo 'uma salva~anla ao 
povo brasileiro, ao Governo brasileiro para que não permita que 
nossa população seja espoliada por alguóm <jÚc! venha aqui deter 
monopólios e dar vazio a sua gan6.ncia. Em absoluto. Temos que 
respeitar as opiniões e a defesa dos parlamentares dos demais paí
ses, mas somos parlamentares brasileiros c vamos fazer legislação 
para o povo deste País. 

O Sr. Osmar Dias- Permite-me V. Ex• um aparte. nobre 
Senador Ney SuassuDA? _ 

O SR. NEV SUASSUNA- Pois Dio. nobreSeruiOOr Osmar 
Dias. 

I O Sr. Osmar Dias :.... Quero, Senador Ney Suassuna, cola
botar com V. &• de duas fonnas. Li seu relatório e além:·diSso 
reuni em meu Estado entidades qUe cercam esse assunto qrie são 
ligadas à área de pesquisa e comércio, inclusive a própria Federa
ção de Indústria do Estado do Paraná, porque queria que aquela 
comunidade se manifestasse a respeito de seu relatório. Tenho a 
manifestação das entidades orga.nizadas de meu Estado e voo en
caminbã-la a V. &•. se assim me permitir. De outro lado, tenho 
também comigo um pedido de ~gistro de patentes de um laborató
rio americano solm: uma variedade de soja transgénica, ou seja, 
com mutaçio. Ele registrou um pedido de patente que foi concedi
do, mas o Departamento de Agriculb.lra dos EstadoS Unldós entrou 
com um mandato de segurança- não' sei se esse é o termo- sus
pendendo essa patente que se encontra sub judice. Para que V. 
Ex• tenha uma idéia. o comércio de soja alcança boje, no mundo, 
cifras da ordem de USS 27 bilhões. e se a patente fosse concedida 
esse cidadão, dono desse laboratório, se tornaria dono de toda a 
comercialização de sementes de soja, qualquer que fosse a varie
dade. Esse é um risco que· O Brasil não pode correr e, por isso. 
quero colaborar com V. Ex •: vou encaminhar o esb.ldo que fiz no 
Paraná, juntamente com esse pedido de patente que considero um 
absurdo total e que é um exemplo que pode ser acrescentado ao 
que V. Ex_• está dizendo .. 

z.ariarii.; se comprados pelos preços do fabricante, a eficiência eco
nómica da empresa porque os' preços seriam abusivas. O que 
aconteceu?' Por meio de um proçesso, foi comprovado abuso do 
poder cconõmico; a PETROBRÁS. então. passou a únportar do 
própriO detentor da patente no mercado europeu, e o preço no Bra
sil _caiu imediatamenr.e a niveis civilimdos. Essa é a importação 
paralela, a impãrtaç!o que permite nos liviarmos dos ganmiciosos. 

EnfiiD., como nio esbl.mos discutindo todo o projeto - esta
mos apenas fazendo uma ressalva quanto a essa noticia veiculada 
pela imprensa- um govemo que quer lutar contra a inflaçio não 
pode abrir mio, de maneim alguma, dessa únportAçio paralela, 
porque interessa ão Govemo brasileiro que o preço seja digno, 
para que a empresa que produz sobreviva, mas que nio mate a 
nossa e~mia; portanto. nio permita a elevação da inflação. 

: Lembro a lodos que haverá espe.ço paia o debate e que não 
dCiXein de fa:l.IS-lo, porque esta é a hora e a vez de. com seriedade 
e prudência, sem xenofobia, mas com palriotismõ. -discutirmos o 
futuro da_ nossa nacionalidade. Cada vez que aprovmnos uma pa
tente, estaremos aprovando 20 a.OOs de monoPólio para aquele se
tore para aquela invenção. 

Com toda a certeza, nos debates que se seguirão e em mo-· 
mento"apri:Jpriado, teremos a grandeza de fazer uma lei que honre 
todo o povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidezne. 
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Concedo a pa· 

lavra ao nobre Senador Francelioo Pereira. 
~~- -O~SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. Pronuncia o 

-seguinte d:Íscurso.) --Sr. Presideo..-e, Srs. Sena<Jott:s. em estmnho -
para nio dizer infeliz - pronunciamento, ontem. em São Paulo, 
durante as comemorações do 1° de maio, o MinistrO do Tmbalho, 
PaulO Paiva. defendeu- a desconstitucionalizaçio dos din:itos so
ciais dos trabalhadores, citando expressamente o pagamento do 
abono de um terço do salário nas férias e a licença-maternidade de 
120dias. 
· A intocabilidade dessas conquistas. duramente obtidas pe-

los trabalhadores, foi um cODlpromisso público tantas vezes repeti
do nos palanques da campanha, tanto pelo então candidato Fernan
do Henrique Cardoso como por todos nós que participamos do re
cente processo eleitoral. 

Em nenhum momenío., na elãboraçà:De-no -debate das "te for
mas ~wcionais., admitiu-se atingir os direitos dos trabalbadoR:s. 

E inadmissível que exatamente um membro eminente do 
GovernO, ocupando justamente o Ministério do Trabalho, aprovei
te as comemorações do dia dos trabalhadores para ameaçar os di
reitos daqueles que contribuem decisivamente para o desenvolvi
mento do País. Trata-se de um evidente desserviço ao projeto das 
reformas estrub.lra.is. estas sim. essendaís itciTtitUro do País. 

Convém salientar que a sociedade brasileira se democra
tiza cada vez mais. Ninguém hoje fica indiferente ou- neutro 
diante dos avanços da democracia. Todos os espaços vazios es
tão sendo ocupados. 

O SR. NEV SUASSUNA -Obrigado a V. Ex'. nobre Sena
dor. Posso tranqúilizar V. Ex• ao dizer que nosso projeto nio pre
vê. de maneira alguma, o patentc:amenlO de plantas. animais ou 
qualquer parte: do ser humano- qualquer célula humana. Isso está 

_ _ps trabalhadores participam intensamente-dó processo polí-

fora de cogitação. _ 
Voltando ao artigo da revista, nossa importação paralela, 

em absoluto, pode ser comparada ao contrabando. Pelo contrário, 
é uma salvaguarda para defender o povo brasileiro contra a sanha 
dos gananciosos. 

Para encerrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores. dou um 
exemplo: os tubos para duetos que sio usados pela PETROBRÁS 
e que seriam vendidos no Brasil sob fonna de monopólio inviabili-

tico. Disputam as eleições para toóos õs rilveis de Governo e para 
os cargos legislativos na União, nos Estados e nos Municípios. 
Conquistam dia a dia novos espaços na atividade econômica c so
cial, corupbuindo assim para a construção de uma sociedade mais 
justa e humana. 

Ao I"Cfl.etir essa realidade., a Constituição de 1988 discrimi
nou.':"" para assegurar a sua permanência diante das investidas dos 
contráriçs - os direitos indispensáveis à dignidade da vida dos tra-
balhadores. -

Portanto, a proposta do Ministro Paulo Paiva se choca com 
essa realidade que ninguém desconhece. Merece, por isso mesmo, 
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a plena recusa das lideranças políticas comprometidas com as ga- vembro de 1991, o presente projeto tem por escopo viabiliur o 
rantias asseguradas coostitucionalmeDle aos trabalhadores. desenvolvimento de uma região na qual as possibilidades de ~ 

O Sr~Josapbat Marioho- Peimite-me V. Ex.• um aparte? brevivên~ humana residçm. basicamente, nas mias do Estado. 
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Com muito prazer, haja vista as adversidades climáticas e subdese.nvolvimenio ao-

Senador Josaphat Marinho. cioeeonômico do qua! padece. 
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permita louvara ini- Comesse rnn. esta proposição cria a Área de livre Comér-

ciativa -do seu reparo. É tanto mais estranhável a proposta do Mi- cio de Cabedelo (ALCC) e, para isso, se espelha. ta.mb6m. no 
nistro do TiãbaJho quanto os direitos sociais, que estio incluídos exemplo criado pela LeJ D0 8.387, de 30 de dezembro de 1991, que. 
entre os direitos fundamentais na nossa Constituição. .em artigo 11, institui a Area de Livre Comércio de Macapá. e SaDtana 

O SR. FRANCELINO PEREIRA- Muito obrigado. no- e P""vê que a ela se aplicanl a Lei n• 8.256191. A Lei n• 8.387/91 foi 
breSenador. tegulamentada pelo[.)ecmoo0 517, deS<!cmaiodc 1992. 

Essa é a manifestação do Ministro do Tmbalho, o que efeti- O progresso, fruto da criBçio da Area de Livre Com&cio de 
va.mente constitui um desserviço às instituições e aos cOmpi'omis- Cabcdelo (ALCC), beneficiará nio só o Munidpio de Cabedelo e 
sos que todos temos com os direitos sociais. - - o _Estado da Paraiba., mas, também, toda a regilo nordestina que 

O compronllsso de ontem permanece inalteráveL Muito ob-- comunga das mesmas dificuldades provocadas pela adversidade 
rigado, Sr. Presidente. ___ climática e pelo subdesenvolvimento social e econOmico que im

Dwante o discurso do Sr. Francelina Pereira, o 
Sr. esperidião Amin, deixa a cadeira da presidbr:ia,
que i ocupada ~Nlo Sr. Ney Suassllfltl, Supk•e dt: Se-
cretário. -

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- S<Jbre a m~sa. re
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secn:tário em exercício, Sena
dor Levy Dias. 

É üdo o seguinte 

REQUERIMENTO N' 656, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do Artigo 210, item 2 do Regimento 

lnlemo a tJ:anscrição nos Anais do Senado Federal dó editocia1 in
tindado ''Libertinagem Partidária", publica.<h no jornal Folha de 
S. Paulo, página 1-2., em 254-95. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995 ..... Senador Esperidião 
Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassúna) - De acordo com o 
art. 210. § 1°, do Regimento Interno, o requerimento será submeti
do ao exame da Comissão Diret.ora. 

Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
em exerdcio, Senador Levy Dias. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 138, DE 1985 

Cria área de livre comércio no Município de 
Cabedeiro, no Estado da Paraíba. 

O CongJ;Csso Nacional decreta: , 
Art. 1. É criada no Município de Ca~iro. Estado da Pa

raíba. área de livre comércio de importaçãÔ e exportação. sob xegi
me fiscal especiaL com o objetivo de promover o desenvolvimento 
da região. 

Art. 2. Aplicam-se à Área de Livre Comércio de Cabedeiroi 
(ALCC), no que couber, as disposições constantes na Lei D0 8.256, 
de 25 de novembro de 1991. comalleraçõesposteriores. 

Art. 3. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar, em iló
venla dias, aS providências necessárias à implantação da ÁJ:ea de 
Livre Comércio de Cabedeiro (ALCC) e a delimitar o território 
contínuo onde sem instalada. incluindo locais p!ÓpriOS pom eniiepoS
tamento de ntercadorias a serem naciooalizadas oo reexportadas. 

Art. 4. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A exemplo da Área de Livre Comércio no Município de 
,_. Bonfun, Estado de Roraima. criada pela Lei D0 8.256, de 25 de no-

1 

plicam o subemprego e a dcpend<!ncia total do Estado. 
Espetamos contar oom o apoio doo nolxes puos pam a 

aprovação deste projeto e do Poder Eaecutivo pam tegulamentar a 
lei. dele decom:nt.e, com a mesmtf. presteza com que atuou na te
gulamcntação da Lei ri' 8.387/91. 

Sala de Sessões, li de abril de 1995. - Senado!: Humberto 
Lucena. - Apoiamento: Senador Ronãldo Cunha Lima - Sena
dor Ney Suassuna. 

LEGISLAÇÃO CTfADA 

LEIN"8.256,DE25 DE NOVEMBRO DE 1991 

Cria áreas de livre com.é:rdo nos M:uolclpios de 
Pacaraima e Booftm, no Estado de Roraima, e dá ou .. 
tras providêodas. 

. .... -·-··-------·-·--·-··-.. ------·-.. -·------.. ·-· 
LEI N" 8.387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 

DÁ NOVA REDAÇAO AO § 1• DO ARTIGO 
3• AOS ARTIGOS 7" E 9" DO DECRETo-LEI N" 
288(1), DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967, AO "CA· 
PUT" DO ARTIGO 37 DO DECRETO..LEI N" 
IA55(2), DE 7 DE ABRIL DE 1'176, E AO ARTIGO 
10 DA LEI N• 2.145(3), DE 29 DE DEZEMBRO DE 
1953, E DÁ OUTRAS PROVIDJ!.NCIAS. 

Art. 11. É criada, nos Municipios de Macapá e Santana, no 
Estado do Amapó, área de üvre com&cio de imponaçio e exporta
ção sob regime fiscal especia~ estabelecida com a fmalidade de 
promover o desenvolvimento das regiões frontei:riças do extremo 
n011e daquele Estado e de incremenlar as telações bilalerais oom os 
países viZinheis, segundo a poKiica de integraçio 1atin!>american 

- § 1 o O Poder Executivo dema.rcaó, no prazo de ncNel1a 
dias, área contínua. oode será instalada a área de livm comércio, 
incluindo locais próprios pam ~postamento de mm:adorias a 
serem nacionalizadas ou reexportadas.. 

§ zo Aplica-se à área de livre comércio, nó que couber, o 
disJX>sto na Lei n° 8.256(9), de 25 de movembro de 1991. 
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DECRETO N" S 17. DE 8 DE MAIO DE 1992 

Regulamcuta o artigo 11 da L<! n• 8.387(1), de 
30 de d ... mbro de 1991, e regula a Área de Livre 
Comércio de Macapá e Santana- ALCMS. 

(À. Comis.Jão tk Assuntos Económicos -decisão 
terminatim.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"139, DE 1995 

Dispõe sobre • concessão de desconto para os 
profeaores, cm efetivo cxerdclo na rede de ensino 
regular, púbUeo ou privado, nos valores dos ingres
sos cm todas as casas que promovam eventos e cspe
táeulos de natureza eulturaL 

O Congre= Nacional de=la: 
· Art. 1° Fica assegurado o desconto de SO% no valor cobra

do para o ingresso em casas que promovam eventos e espetáculos 
de nablreza culrural aos professores. em efetivo exercício na lede 
de ensiDO regular piblico oo priva.<h em todo o territl:rio DJICio
nal, nos termos desta Lei. 

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, COD$Íderam-se casas pro
motoras de eventos e espetáculos de natureza roltura.4 os estabele
cimentos que realizem espetárulos artísticos, teatrais, cinellllllro
gráficos., musicais e outras nvxfalidades cultumis. 

Art. 3° O desconlo previsto no artigo 1 ° deverá incidir sobre 
o valor efctivametue OObn.do para o ingresso, inclusive em ativi
dade promocional de deSCOillO temporário promovido pelo eslabe
iecimento. 

Art. 4° O efetivo exercício profiSSional será atestado com a 
apresentaçio do último comprovante de rendimento do professor 
ou de deelamçio emitida pelo 6rgio empn:gador. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Revog.un-se as dispJSições em contrário. 

J-~ 
O pn:sente Projeto de Lei pretende. pn:cipuamente. propor

cionar aos professores do ensino regular, em efetivo exercício nas 
redes polbüca e privada. acesso, cem d=:onto de 50%. A ativida
des de natureza alltural. no intuito de fo.cilitAr o apcimOilllliODto 
dos cooteúdos diditicos. mediante a apreensão de infonnações no. 
v as veia:J!adas pelas diferentes modalidades de produçio cultural. 

Da mesma forma que a coosagmda ''meia~entrada" concedi
da aos estudantes pretende o alargamcnf.o do seu universo de co
nhecimento, o ingresso com desconto concedido aos professores 
do ensino regular permitir{. sem neDhuma c'livida. uma aflu&.cla 
maior dessa categoria a eventos cultnnis que possam. igualmente, 
proporcionar uma ampli>çio no seu repertório de coobocimentos. 

Um professor bem infoanado tem. inegavelmente, melhcm:s 
coodições de transmitir aos seus alunos cooteúdos mais aprimora
dos. indispensáveis is exig!ncias do nosso tempo. Por ootro lado. 
os preços ~dos adequar-se-iam melhol' aos níveis salariais dos 
professoros. em particular aos do ensino b&sico. de salários bistori
camell1e defasados. 

Aboldageos educacionais recentes têm demomtrado a im
portAncia da integração do processo educaciooal is demais dimen
sões do contexto culmtal que o cootém. Nesse sentido. o póprio 
cooceito de pocesso educacional passa por ampiiaçio significati
va. englobando outros apartes que nio apenas a csrolarizaçio. 

A escola. portanto, aio seria o único agente do processo 
educocionaL As manifestações eulturais, em qualquer suporte de 
transmissão. do representações dinimicas da sociedade. gerando 

importantes sib.lações de aprendi:z.adó. Poi Conseguinte, estimular 
o profe:;:sor do ensino regular a incoqx:n'ã-las ao seu repertório. 
propiciando valiosas repercussões sobte os curriculos obrigatórios, 
seria bastante oportuno. 

Com tlUlito cuidado. o texto prtlVê que o desconto será con
cedido tão somente aos professores que se encontram em efetivo 

-exerCíciO, como meio de atender, de forma pivilegiada, aos pro
ftSSionais que estejam realmente dedicados 1s tarefas inerentes ao 
ensino regular. A vantagem do desconto, portanto, nio estaria ao 
alcance, muito justamente, daqueles profissionais que estejam 
exercendo outras ativida.des que caiaCterizem desvio de funçlo. 

Contando, pois, com a colaboraçl.o dos ilustres Pares para o 
aperl'eiçoamento da presente proposição, espero merecer o apoio 
necessário A sua aprovaçio. 

Sala das Sessões. 2 de maio de 1995.- Senador Valmir 
Campclo. 

(À Comissão tk lfducação- decisão terminativa) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 55, DE 1995 

Altera o artigo da Resolução o0 11, de 1994, 
que,. dispõe sobre as operações de cridito lnteruo e 
externo dos E!fi,ados, do Distrito Federal, dos Municí· 
pios e de suas autarquias, induslvc concessão de ga
rantias, seus Omites e condições de autorização, e dá 
outras providêDclas". 

O Senado Federal resolve: 
Art. l 0 0art.ll da Resolução n° ll,de 1994,passa.a vigo

rar com a seguinte redaçio: 

"Art. 11. Os limites fiXados no art. 4o desta Reso
luçio nio se aplicam is operações de ctidito por anteci
pação da I<Ceita otÇOmentária autorizada por lei. 

§I" O saldo devedor das operações a que se refere 
este artigo nio podem exceder a quinze por cento daRe
ceita Liquida Estimada para o exerelcio fllll!IICeiro que 
estiver em Cl.JDO, inclusive computada a Receita Líquida 
Estimada para a abertura de créditos suplementares 
aprovados a~ a data de realização da operação. 

§ 2• O dispendio mensal máximo. compn:enden
do as amortizações. juros e demais encargos referentes 

-às operações de que trata este artigo, não poderá ultra~ 
passar sete por cento da Receita Líquida Estimada para 
o exexcício fmanceiro que estiver em cm:so, incbJsive 
ccmputada a Receita Liquida Estimada para abertura de 
créditos suplementares aprovados até a data de ~ealiza
çio da operação. 

§ 3" As operações de cródito de que tmta este arti
go deverio ser precedidas de manifestação do Banco 
Cemral do Brasil quanto ao seu enquadramento nos li
mites eslabelocidos no ar!- 3" desta Resolução e nos §§ 
1 o e 2° deste artigo. 

§ 4" As operações de cródito de que tmta este arti
go. destinadas especificamente ao pagamento de débitos 
junto ao Instituto Nacional de ScSI"" SoCial - lNSS. e 
ao Fundo de Garantia de Tempo de· Serviço- FGTS. po
derão ser autorizadas. sem a adimplênciâ corresponden
te. cumpridos os demais requisitos estabelecidos oesta 
Resolução-

§ s• Entende-se por Receita Liquida Estimada. 
para os efeitos desta Resolução, a :receita total prevista 
para o exercício, àeâuzidas as estimativas para as opera
ções de cródito. as alienaçõe• de bens e. no callO dos Es· 
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cação. 

tados, as txansferências CODStitucionais C legais por eles 
efetuadas aos Munidpios." 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

Art. 3° Revogam-se as disposições emcootrário. 

JustiJlcaçio 

O cenário de endividamento dos Estados, Distrito Federal e 
Municipios, inclusive suas intidades viDculadas, da administraçio · 
direta, e indireta, vem sendo permanentemente equaciooado e 
acompanhado pelo Senado Fedem!, no âmbito das competl!ocias 
coostitucionais atribuidas a esta Casa. por força dos incisos V a IX 
do art. 52 da Constituiçio Federal 

VIU - dispor sobre limites e condições para a concessão de 
garantia da União em operações de mdito extemo e interno; 

IX - estabelecer limites globais e condições para o montan
te da divida mobiliária dos Estados, do Distiilo Federal e dos Mu
nicípos; 

RESOLUÇÃO N' 11, DE 1994 

Dispõe 90bre u operações de crédito Interno c 
externo dos Estados, do Distrito Fcdcnd, dos Muoid
pios e de suas autarquias, indusive concessão de ga .. 
rantias, seus ~hn!tes e mndições de autorização c dá 
outras providências. 

CAPÍI'ULOII 
Dos Limites das Operações de Crédito 

Art. 3° As operações de crédito realizadas pelos Estados, 

A partirdaResoluç!on'll, de 31 dejlneiro de 1994. o orde
namento das dividas estaduais e mmricipais ganboc coolomo mais 
adequado, C00!<2IIe cem as necessidades de coolrole das cootas públi· 
cas aQ lado das possibiüdades OlÇ8!DOlllárias das unidades fedemlivas, 
cujp"'""""""' 1<m sido absolutamente careto no~ 
das disposições ~ a mat6rla. emanadas desta Casa, bem ccmo das 
leis que regulal3111 o endividamco!o jun!o à l.húio. 

A observação de tal comportamento e a atenção que o as
sunto tem IDeiecido desta Casa vem indicando, agora. a necessida
de de aprimoramento e ablalizaçio da referida Resoluçio n• 11, de 
1994,jáque cabe funclammtabnente ao Senado Federal zelar pela 
oontimidade e ~steza do processo de adeqUação da-dividi pública 

_ pelo Distrito Federal. pelos MunicípiOs e por suas au-tariJuias, em 
um exeràciO, oio poderio exceder o mootaDte das despesas de ca
pital riXadas na lei orçamentária anual correspondente. ressalvadas 
as aulOri.zadas mediante C1."6ditos suplementares ou especiais com 
finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislalivo, por !Illlioria 
absoluta. observado o disposto nesta resolução. 

a limites aceitáveis, ao lado da manutençio da sallde fll18Dceira 
das 1IDidades federadas. 

Neste semido, especial atençio tem que se:r dada ao cumpri
menlo de compromissos das unidades federadas oom a Uniiio, e 
especificamente, com o pagamento de õ§bitos junto ao Instituto 
Nacional de Seguro Social - INSS, e ao Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço - FGTS. que demanda. muitas vezes significati
vo esfOIÇo. pcx porte das novas administrações estaduais e Dlllllici
pais, quando do pagamento inicial íls citadas entidades. 

Tomar-se portanto, importante excluir das exigEncias a se
rem cumpridas o atestado !rivio de adimp!Bocia, no caso de ope
rações de crédito destinadas a honrar tais compromissos, o que ora 
é proposto no presente Projeto de ResoluçãO. Pelo exposto, tenho 
a homa de submeter aos ilustres Pares o pesente Projeto de Reso
lução. consciente de que sua extensa e profunda disn1ssao condu
zili, certamente, ao seu aprimoramento e à efetiva coosccução dos 
objetivos a que se propõe. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995.- Senador Esperidião 
Amln. 

lEGISlAÇÃO CI!'ADA 

CONSTI1UIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASR.. 

§ 1 a Pam efeito do disposto neste artigo, entende-se por 
operaçio de crédito :realizado em um exercício o montante de libe
ração contratualmente previsld para o mesmo exercício. -

· § 2° Os montantes com liberação previu para exeit:ícios 
futuros seráo incorporados íls despesas de capital dos respectivos 
exercícios para efeito de verificação do limite fiXado oeste artigo. 

An.. 4° As operações de cr6dito interno e externo dos Esla
d9s, do Distrito Federal, dos Municípios e-de suas autarquias, in
clusive a concessão de quaisquer garantias, observado os seguin
tes limites: 

I- o montante global das operações realizadas em um exer~ 
cicio fmanoeiro náo poderá ultrapassar o valor dos dispêndios cem 
amortizações. juros e demais. encargos da divida vencida e vencí~ 
vel no ano, efetivam.ell1e pagos e a pagar~ can. ... ;derados os critérios 
de rolagem. vigentes para a dívida mobiliará e para o endividamen
to cxtemo, atualimdo monetariamente. oo vinte e sete por cento da 
Receita Líquida Real, o que for maior; 

n- o ~odio anual máximo com as anxrtizações, juros e 
deinais encargos de todas u operações de cRdito, já cOnt..ratadas e 
a contratar, inclusive o originário do parcelamento de débitos rela
tivos às contriblições sociais de que tratam os arts. 195 e 239 da 
Constiwição FedemL e do Fundo de Garantia do Tempo de Servi· 
ço- FGTS. acrescido. ainda, do valor devido, vencido e não pago, 

•• - .............................. __ ,_ .. __ ,_, ___ ,.,, ........... - •. ~.J!Õ<> poderá exceder a Margem de Poupança Real, cu quinze por 

-·----·----··-----·-· .. ---· .. ··---··-·--··-··--·-·-·· _ --ªIlto da Receita Liquida Real. o que for menor. 
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

--··-·v·:-;;;~-;;;:;;;;·;;;;;;;-;;;;;;;r;.;;:~ · 
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territó
rios e dos Municípios; 

VI- fiXar, por proposta do Presidente da República, !imites 
globais para o montante da divida ocnsoüdada da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municipios; 

vn- dispor sobre limites globais e condições para as ope
rações de a<dito externo e interno da Uniáo, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, -de suas autarquias e demais entida
des controladas pelo Poder Público Fedenl; 

(À. Comú.siio de A&slDIIOs Econômicos) 

O SR PRESIDENTE (Ney SUassuna) - Os Projetas seráo 
publicados e remetidos íls comissões competentes. 

Sobre a mesa., COUDmiceçio que será lida pelo Sr. t• Seae
tário em exercicio, Senador Levy Dias. 

É lida a seguinte: 

SENADO FEDERAL 

Brasília, 2 de maio de 1995 
Senhor Presidente, 
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Comunico a Vossa Excelência que, estarei auseD.te das ati
vidades parlamentares DO Senado Federal na cotrente semana, em 
virtude do nascimento de meu 2° filho, no dia 1° de maio de 1995. 

Cordialmente, Senador Sebastião Rodla. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) O expediente lido 

vai à publicação. 
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 

exercício, Senador Levy Dias. 
É lido o seguinte: 

OFÍCIO N- 405/95 Brasília, 18 de abril de 1995. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista refomador - PPR, os Deputados JOSE 1EI.ES E 
GERSON PERES para integrarem, respectivamente 00100 titular 
e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apn>elar a Me-

Senado Federal, minha ausência de Brasília, no periodo de S~a 15 
de maio, qu~do estalei em Paris para proferir palestras na Ecole 
des Hautes Etudes en Sciensces Sociales e na UNESCO, respecti
vamente, conforme convite anexo. 

Sala das Sessões. 2 de maio de 1995. - Senador Lauro 
Campos. 

MINISTÉREDE L'ÉDUCATION NATIONALE 
ÉCOLE DES HAurES ÉTUDES 

EN SCIENCES SOCIALES 
CRBC- CENTRE DE RECHERCHES 
SUR !E BRÉSIL CONTEl\oiPORAIN 

Ao Senador 
Lauro Campos 
Senado Federal 

Paris, 24de maio de 1995. 

dida Provisória n° 966, de 2 de abril de 199S (convalida a MP D0 Senhor Senador: 
937/9.5) que "estabelece normas para outorga e Jnurroga.çio das Tendo tomado coohocimento das suas pesquisas sobre a 
concessões e permissões de serviços póbliCO'!i, e dá outras provi- econom.ia brasileira. temos a honra de estender-lhe o convile para 
dências". Em susbtinüção ao Deputado AFFONSO CAMARGO participar cOmo conferencista êsiJêC!áhriehte -convidado do Semi-
como titular. nário do Groupe de Réflexion sur l'Economie Brésiliennc, organi-

Atcnciosamente, Deputado Francisco Domelles, Utter do 'lado sob a égide da Maison des Sçiences de l'Homme em colabo-
- - - -. _ ___ _ __ _ raçio com o Centre de Recberches sur le BréSii Contcmporain -

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Sedo feitas as. :CRBC da Éoole des Hautes Éllides en Scieni:es Sociales- EHESS, 
PPR. 

substituições solicitadas. a Université de Paris Xlll e ~ Groupe de Rechercbes sur 1 'État. I'-
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1• Socre. lndusttialisation des Techniques e1. le Développement- GREITD. 

tário em exercício~-Senador Levy Dias. - - abordando o tema ''Dilemas da Economia Brasileira". Go'SrariamoS 
É lida a seguinte -que este tema fosse desenvolvido também em reunião do Centre 

de la Pensk Critiqu-e, da UNESCO. para a comunidade internacio
nal que participo. du suas atividades. Em conjlnto Com o Embai
xador Jerônimo Moscardo, chefe da Delegação Brasileira junto à 
UNESCO, propomos que a i'ea~ dàs duas conf~cias, que 
seriam proferidas nos audit.órlos da Ecole des Hautes Ewdes en 

... Sciences Sociales e da UNESCO, respectivamente, ocorra no mês 

SGMII'n°423 Brasília, 28 de abril de 1995 

Senhor Presidente, 
Em aditamento ao nosso otlco SGM'P D0 361. do dia 18 

p.p .. comunicO a Vossa Excelência que designei o Senhor Depu~
do Gonzaga Mota para integrar a Comissão Mista ÍIICUII!biaa de 
relatar o veto ao Projeto de Lei n°2.8!7, de 1992 que "Altera o art. 
322 da Consolid.ação das Leis do Trabalho", em substituição ao 
Senhor Deputado Alvaro V alie. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de 
estima e apreço.- Luis Eduardo, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassyna) -O expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 6ST,DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258 do Regimento lnlemo, requeiro te

nham tramitação em conjunto os seguintes Projetos de Resolução 
n"s 49,51 e 55, de 1995. 

Sala das Sessões. 2 de maio de 1995.- Esperldlio Amlm. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimento 

que acaba de ser lido sed p.~blicado e, posleriOJ:mente, incluklo na 
Ordem do Dia, nos t.en:nos do art. 255, II, c, n° 8, do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, TeqUerimento que seri lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício, Senador- Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO W 658, DE 1995 

Requeiro seja considerada como licença autoriúda, DOS ter- -
mos do artigo 13, parágrafo Jrimeiro, do Regimento Interno do 

de maio próximo. . 
Na expectativa de que lhe seja possível atender ao nosso 

convite, despedimo-nos, 
Atenciosamente, - Mauricio Dias David, Coordenador 

Groupe de Recherches sur I 'Éoonomie Brésilienne - MHSICRBC 
- EHESS/U. Paris XnL 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o re· 
querimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, ~erimento que será lido pelo Sr. 1 o s~
tá.rio em exerci cio, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 659, DE 1995 

Senhor Presidente, , 
Nos termos do art. 13, § ! 0

, do Regimento Interno do Sena· 
do Federal, requeiro a V. Ex• seja considerada como licença auto
:riUda a minha ausência dos trabalhos da Casa. nos dias 6, 7. 10. 
11, 12. 17, 19, 24, '27, e·28 de abril do corrente ano. em razio de 
estar nesset dias tratando de assuntos partidários no meu Estado. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1995. - Senadcr Darcy RI· 
bdro. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o re· 
qUerimentO, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I 0 Secre-
tário em exerclcio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

OF.GSLCAMN-063/95. Brasília. 2demaiode 1995 
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Senhor Presidenoe, 
De acordo com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimen

to Interno do Senado Fedet'lll coomnico a V. Ex' que est=i au
senle dos Trabalhos da Casa no período de 5 a 15 de maio do cor
rente ano, para viagem ao exterior. 
· · COrdialmente.- Senador Lauro Campos. 

O SR- PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A coomnicação 
lida vai à !"blicação. 

O SR- PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Em sessão anoe
rior, foi lido o Parecer n° 272, de 1995, da. Comissão de Relações 
Exlerioms e Defesa Nacional, sobre Diversos n° 55, de 1995, do 
Sr. Ministro do Trabalho, consulta.dp o Senado sobre o interesse 
de se fazer representar, como observador, da 82• reunião da Con
ferência Interoacional do Trabalho, a realizar-se em Genebra. Sui
ça. uo periodo de 6 a 23 de junho do correnle ano. 

O parecer deixou de ser votado naquela oportunidade por 
falta de quon~m. 

Em vota.çio o parecer. 
Os Srs. Senadores que o_ aprovam queiraDjl pennanecer seu

lados. (Pausa) 
Aprovado. 
A Presidência fará oportunainent.e a indicação de um retm': 

senta.D1e para o evenlo. 
O SR_ PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Em sesslio anle

rior, foram lidos os Requerimentos n°s 649 e 650, de 1995. dos 
Senadores Ramez Tebet e Levy Dias, solicitando, nos termos do 
art. 13, § 1°, do Regimento Interno, fossem considerados como li
cenps autorizadas os períodos mencionados. 

Os requerimentos deixaram de ser volados naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento n°649, de 1995. de autmia do 
Senador Ramez Tebet. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer seu
lados. (Pausa) 

Aprovado. _ _ 
Em votação o Requerimento D

0 650, de 1995, de autoria do 
Senador Levy Dias. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer seu-
lados. (Pausa) 

Aprovado. 
Ficaril concedidas as licenças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em sessão anoe

rior, foram lidos os Requerimentos n"s 652 e 653, de 1995, do Se
nador Eduardo Suplicy. solicitando. nos tennos. do an. 71 e 74 da 
Constituição, sejam realizadas fiscalizações preventivas. -orieiilã.
dOias e auditoriais extraordinárias nas contas da Secretaria de As
suntos Estratégicos e do Ministério da Aeronáutica, respeCtiva
mente, com vistas a garantir o cumprimento das Resoluções n~ 
91. 93. 95, 96e 97,doSenadoFederal, n:lativasao ProjetoSIVAM 

Os requerimentos deixaram de ser votados naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento o0 652. de 1995. (Pausa) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pet'D'UUlCOei' sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento o0 653, de 1995. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram petiilllleCer sen· 

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Pleoário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES, 

Adcmir Andrade - AnlÔnio Carlos V aladares - Artnr da 
Távola- Benedita da Silva- Beni Vetas -Carlos Bezerra- Car
los Wilson- Eduanlo Suplicy -'Hugo Napoleão- Jader Baroalho 
- Joel de Hollanda- José Alves- Júnia Marise - Pedro Pi v a- Pe
dro Simon - Ramez T ebet- Roberto Freire - Romeu Tu ma -5ér-
gio Machado- Teotonio Vilela Filho. -

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Solicilamos aos 
Sts. Senadores-que se encontram nos seus gabinetes que, por gen
tileza. compen:çam. ao Plenário, uma vez que a votação será nominal. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que registrem a sua pre

sença pelo painel eletrõnico. 
Presentes na Casa 69 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA'I1VO 
N" 17, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VIIL do Regimento Interno) 

DiSrussão, em turno úriiCO. do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 17, de 1995 (n° 423/94, na Câmara dos 
De~tados}. que aprova o ato que ootorga permissão à 
FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO VALI; DEITA· 
JAÍ para execular, na Cidade de llajaí. Eslado de Sanla 
Catarina. serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada. com fms exdusivamente educativos. tendo 

Parecer favorável. sob o0 234, de 1995; da Comissão 
- de Educação. 

Em discussão o projeto. em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidenoe. peço a 

palavra pela ordem. 
O SR- PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a pala· 

vra a V.Ex•. 
O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB·PB. Pela ordem. 

SenÚ-evisio ~do orador.)- Sr. Presidente. sugiro a V. Ex• que reCa
ve os apelos aos Srs. Senadores, por se trala,r de votação nominal, 
a fim de que não se deixe de alcançar o quorum qualificado. 

O Sr. Ney Suassuna. Supknte de Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pdo Sr. 
José Sarney, Pr~sidenu. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presidência pede 
aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes o obséquio 
de virem ao plenário, uma vez que precisamos de quorum qualifica
do para aprovar o item 1 da pauta, nos tennos da Coõstitiiíção. 

A Presidência pede também aos Senadores presentes que 
colaborem com a Mesa no sentido de aguardar a chegada ao p}e. 
nário dos demais Senadores. 

Em votação o projeto, em turno único. (Pausa) 
Os Srs. Senadores jA podem votar. (Pausa) 
(Procede-s~ à votação.) 

· VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Arlindo Porto 
Bernardo Cabral 
Carlos Patrocinio 
C.Sildo Maldaner 
Coutinho Jorge 
Edison Loblo 
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Elcio Alvares 
Emilia Fetnan<l<s 
Epilicio Cafe"'im 
Hemandes Amoriln 
Esperidião Aurin 
Fernando Bezerra 
Flaviano Melo 
F:nmcelino Pereira 
Freitas Neto 
Genoo Cama1a 
Gilberto Miranda 
Humbeato Lucena 
Jefferson Peres 
Jooaphat Marinho 
José Agripino 
JoséAivea 
JoséAnuda 
Jos6Bimco 
José Fogaça 
Leomar QuintaDilha 
Levy Dias 
Lucidio Portella 
LucioAicalllara 
Ludio Coelho 
Luiz Albcato 
Marluce Pimo 
Nabor Júnioc 
NeySuustma 
OsmarDias 
RamezTebet 
Robcato Fteire 
Ronaldo C. Lima 
v almir Campelo 
V!lson Kloinubing 
Waldeck Omelaa 

VOTA NÃO O SR. SENADOR: 
Lauro Campos 

ABSltM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva 
Ednanlo Suplicy 

O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - Votarun SIM 41 
Srs. Senadores; e NÃO I. ·· 

Houve 2 abstenções. 
Total: 44votos. 
O projeto vai à Comissão Diretom ~ a rodaçio fmaL 

(Pausa.) · · · -
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobro a meaa, pare

cer da Comissii> Dil:otoca ofetecendo a redaçlo fmal, que serilido 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Levy Diu. 

É lido o seguinte 

PARECER N" 273, DE 1!195 
(Da Canissio Dil:otaa) 

Redaçio ftnol do Projeto de D«roto Lqpolall· 
vo li' 17, de 1995 (n" 423, de 1994, 1111 Claw"a doo 
Deputodoa). 

A Comissio Diiotoca apresenta a IOdaçJo fmal do Projdo 
de Decteto Legislativo n• 17, de 1995 (n• 423; de 1994. na CJmam 
dos Depulados), que aprova o ato que outorga permisslo 1 Funda
ção Universidade do Vale do Itajaí para executar n.a cidade de lta· 

jal, Estado de Santa Catarina, serviço de radiodifusão """"" em 
freqQência modulada. com fms exclusivamente educativos. 

Sala de Reunião da Colliissio, 2 de maio de 1995. - José 
Samey, P!'esidellle- Ney_ SuaMUna, Relator- Sá-glo Machado -
LeYyDI.._ 

ANEXO AO PARECER N"273, DE 1995 

Faço aaber que o Congteaso Naciorial aprovou, e eu, 
, Pteaíden"' do Senado Fedonl, nos "'11IlOS do art. 48, it= 28, do 
Regimollto l!ll....,, pronmlgo o seguinte 

DllCRIITO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ato que outorg& permissão à Funda· 
çio Unlvcnldade do V ale do !~ai para executar na 
cldade de I~al, Estado de Santa Catarina, ...-viço 
de radiodifusão sonora em freqüêocia modulada, 
com ftns aclusinmente educativos. 

O Congresso Nacional decrdi: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria D0 469. de 

29 de abril de 1993, do Ministério das ColllllllÍcações, que outocga 
pennisslo 1 Fundaçio Universidàde do Vale do Itajai pano execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço 
de radiodifuailo """"" em froqüencia modulada, com rms exclusi
vamente educativos, na ci~ de Itaja!, Estado de Santa Catarina. 

Art. 2° Este Decreto Lef).slativo entra em vigor na data de 
sua publicaçio. . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em discussão o pa-
-~. 

Nlo havendo quem poça a palavm, encerro a ~scussão. 
· Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-
!Jidoo. (Pau,.) 

Apeovado. 
O projeto vai A proi!Dllgaçio. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Informo aos Srs. 

Senadores que, se desejarem, podem. mais uma vez. registtar suas 
presenças no paioeL 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)-ltem 2: 

REDAÇÃO FINAL 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1994 

~sio, em tumo tlnico, da Redaçilo FiDal ofe=ída pela 
Comissão t>lmora em seu Parecer n• 242, de 1995, do Projeto de 
Decrclo Legislativo n• 52, de 1994 (n• 118/91, na C1mara dos De
putados), que aprova o ACO<úo-Quadro de Cooperaçio cdebmdo 
elllre o Governo da Reptlblica Federativa do Brasil e o Govemo da 
Reptlblica Portugueaa, em Bmsilia, em 7 de DlllÍo de 1991. 

Em discussio a IOdaçJo fmal, em turno único. (Pausa) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discus5ão. 
Emvotaçio. 
Os Sn:.Scnadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados.(Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à pro!IIl1gaçio. 

É a seguinl<> a matéria aprovada: 

Redaçio ftnol do Projeto de Dectelo Leglslatl· 
vo ~ 52, de 1994 (n" 118, de 1991, na Câmara doa 
Deputados). 

Foço aaber que o COngresao Nacionol aprovou, e eu, 
, Prcsiden"' do Senado Fedonl, nos te!1IlOS do art. 48, ít= 28, do 
Regimento IDI.emo, fCO!Wlgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1995 

Aprova o Acordo-Quadro de Cooperação cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da RepúbUca Portuguesa, em 
Brasília, em 7 de maio de 1991. 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. I 0 É aprovado o te ;~C; to do Acordo--Quadro de Coopera

ção celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Portuguesa, fiililado em Brasília. em 7 
de maio de 1991. - - -

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referi· 
do Acordo-Quadro, bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimôniO na-cioo.aL 

. Art. 2° Este Decreto Legislauvo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (JoséSarney)-ltem 3: 

REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 89, DE'1994 

Discussão, em turno único. da Redação Final ofe
recida pela ComissãO Diretora em seu Parecer n° 243, de 
1995, do Projeto de Decreto Legislativo n• 89, de 1994 
(n° 280/93, na Câmara dos. Deputados), que aprova o 
texto das Emendas à Convenção Constitutiva da Organi~
zação Maritima lntemacionai (IMO), adotadas pela Re
solução A. 724 (17), dnrante a XVII Sessão Regular da 
IMO,em Londres, em 7 de novembro de 1991. 

Eni discussão a redação final, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen~ 

lados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

Redação fmal do Projeto de Decreto LegiSlati
vo n° 89, de 1994 {o0 280, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo, e_ eu, fusi~ 
dente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Rcgí~ 
menta Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N". DE 1995 

Aprova o texto das Emendas à Convenção 
CoD.stitutiv8 da Orgaobação Marítima Intcmadooal 
(IMO), adotadas pela Resolução A. 724 (17), dunmle 
a XVII Sessão Regular da IMO, em Londres, em 7 de 
novembro de 1991. 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o texto das Emendas à Convenção Colis~ 

titutiva da Organização Maritima Ino.macionai (IMO), adotadas 
pela Resolução A. 724 (17), dnrano. a XVll Sessão Regul.,. da 
IMO, em Londres, em 7 de novembro de 1991. 

Parágrafo único.· São sujeitos à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da teferida Con
venção Constitutiva, bem como-quaisquer atos que. nos termos do 

art. 49, I, da ConstitUição Fedenll. acanetem ~os ou compro
missos gravosos ao património nacionaL 

Art. zo ESte Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

An. 3° Revogam-se as disfX'sições em coolrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 4: 

REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"98, DE 1994 

Djscussio, em turno único, da Redação Final cfe
recida pela Canissão Diretora em seu Parecer n(t 244, de 
1995 do Projeto de Decreto Legislativo n• 98, de 1994 
(n• 438/94, na Câmai1l dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo sobro Cométcio e Cooperação Econô
ntica, celebrado enlle o Governo da Repolblica Federati
va do Brasil e o Governo da Romênia. em Brasília, em 
23 de fevereiro de 1994 . 

Em discUssãO redação fmal. em tumo único. (Pausa) 
Nio havendo quem peça a palavm, encerro a discussão. 
Em votação. 
.Os Sr:S. Sênadores que a aprovam queiram pmnanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgaçio. 

É a seguinte a matéri.ã aprcY.,;da: 

ANEXO AO PARECER N"244, DE 1995 

Redação final do Projeto de Decreto L<gislad
vo uO 98, de 1994 (D0 438, de 1994, rut Câmara dos 
Depnlados). 

Faço s8ber que o Congresso Nacional aprovoo., e eu. Presi
deno. do Senado Fedeml, nos termos do art. 48, item 28, do Regi
~nto Interno, pronmlgo -o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

- Aprova o tUtu do Acordo sobn: Comérdo e 
Cooperação Econômlca, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
Romêoio, em Bruilla, em 23 de fevereiro del994-

'<;> Cong.t!'SSO Nacional decreta: 
Art. 1° E aprovado o texto do Acordo sobre Com6rcio e 

Cooperação Ecooômica.. celelndo entre o Govemo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da RCIOlinia. em Brasília, em 23 
de fevereiro de 1994.-

Parágrafo único. São sujeitõs à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que JX'ssan:l :resultar em revisão ao te-feri
do Acordo, bem como quaisquer ajustes complemeorares que, nos 
tennos do arL 49. I. da Constituiçio Federal, acarretem encaxgos 
ou compromissos gravosos ao po.trimônio nacional. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 5: 

PROJETO DE LEI DA C~ 
N"81,DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 81, de 1992 (n' Ll66/91, na Casa de ori
gem), de iniciativa do MinistA!rio Nblico da UDilio, que 
cria, na 8" Regiio da Justiça de Trabalho, em Be16m, Es
tado do Pará, oo imbilo do Ministério Nblico do Traba
lho, cargos de Procurndores do Trabalho, de 2" Catego
ria, cargos em comissio e clã cotras proVidências, ten~ 
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Pamcerfavodivel. sobn•72,de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 3 de abril 
passado, quando teve sua discussão adiada para boje. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 os~
tário em exercício, Senador' Levy Dias. 

É lido e aprova® o seguinte 

REQUERIMENTO 

REQUERIMENTO N' 600, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279. alínea c, do Regimento Interno, re

queiro adiamento da discussão do Proje~ de Lei da Câmara 0° 81, 
de 1992,a ftmde ser feita oa sessão de 31 de maio corrente. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1995- Ek:io Alvares 
· O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Aprovado o requeri· 

ment.o, a matéria Voltará à Ordem do Dia na data estabelecida pelo 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- ItAom 6: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N°116, DE 1992 

Discussão, em tumo único, do Projeto do Lei da 
Câmara n• 116, de 1992 (n• 4.636190, na Casa de ori· 
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 20 do Código de 
Processo Civil, tendo 

Parecer sob n• 164, de 1995, da Comissio 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. favool

vel, nos termos de substitutivo que oferece. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. _ 
Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno ónico. 

(Pausa) 
Nio havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação o substitutivo, que tem prefenSncia regimental 
Os Srs. Senadores que o aprovam queimm penn.anecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica prejudicado o projeto. 
A mat6ria va.i à Comissão Diretora, a fun de redigir o venci

do para o turno suplemenrar. 

É a seguinte a matéría aprovada: 

EMENDA N" 1-CCJ (Substiwtivo) 

Dê-se a seguinte redação ao § 6° ~tado pelo projeto 
ao art. 20 do Código de Processo Civil: 

"Art. 20 .............. - ................. -··-··--·-·--... ··-

§ 6' Os honorários de advogado seria CO!rigidos 
nas mesmas bases e condições da atualização monetária 
dos débitos fiscai.o;, a partir da dala do evento ou da data 
do ajuizamento da ação, dependendo de ter sido ou nio 
atualizado o valor dado à causa.11 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- IIAom 7: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 117, DE 1992 

Discussão, em tumo único. do Projeto de Lei da' 
Câmara n• 117, de 1992 (n• 4.807190, na Casa de ori
gem), que converte em Memorial da Mediciha Brasileira 
o Memorial da Medicina. instalado no próclio da antiga 

Faculdade de MediCina do Terreiro de Jesus. na Cidade 
de Salvador, Bahia, lendo 

Pamcer favorável. sob n• 165, de 1995, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Ao projeto nio foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matma vaí à sanção presidencial. 

É a se1uink a matéria aprovada: 

PROJETO DE Ú:I DA CÂMARA N" 117, DE 1992 
(N" 4.807190, na Casa de origem) 

Converte cm Memorial da Medicina Brasileira 
o Memorial da Medicina, instalado no prédio da an~ 
liga Faculdade de Medk:ioa do Terreiro de Jesus, na 
cidade de Salvador, Babia. 

·O Congnosso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica convertido em Memorial da Medicina Brasilei

ra o Memorial da Medicina, instalado no pmiio da antiga Facu Ida~ 
de de Medicina do Terreiro de Jesus, _na cidade de Salvador, Sa
bia~ subOromado ~ Univmidade Fe&:m! da Bahii. 

Art. 'r Esta lei entm em vigor na data de sua publicação-. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ Item !1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 84, DE 1993 

Discussio, em rumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 84, de 1993 (n• 2.495192, na Casa de ori· 

- gem), que all.cnl a Iedação do art. 50 da Lei n• 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registras 
públicos e dá outras providências., tendo 

Parecer favorável. sobn°167, de 1995, da Comissão 
- de Coosdtuição, Justiça e Cidadania. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em disrussão o projetoy em turno único. (Pausa) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tadQ.. (Pausa} · 
Aprovado. 
A matéria vai i sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 84, DE 1993 
(N" 2.495/92, na Casa de origem) 

Altera a redação elo art. 50 da Lei n' 6.015, de 
31 de deD:mbru de 1973, que dispõe sobre os regls
tros púbHcos, e dá outras providências. 

O Congxesso Nacional decreta: 
Art. J•o caput do art. 50 da Lei n•6.015, de 31 de derem· 

bro de 1973, passa a vigomr com a seguinte Iedação: 

"Art. 50. Todo nasciDlCD.tó que OOOII'ei' no territó
rio nacional deverá ser dado a registro, no lugar_em que 
tiver ocorrido o parto oo no lugar da residência dos país, 
denlro do pnzo de 15 (quinze) dias, que será ampliado 
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em até 3 (Ir&) meses paza os lugares distantes mais de 
30 (trinta) quilllmetros da sede do cartório." 

Art. 2• Fica acrescentado ao art. 50 da Lei n• 6.015. de 31 
de dezembro de 1973, o seguinte parágrafo, numerado como § J•, 
renumerando-se os demai~ 

"Art. 50. ·--·-··-.. ---------.. -··-·-·---··-~ 
§ 1• Quando for divOISO o lugar da residência dos 

pais, observar-se-á a ordem contida nos itens 1° e 2° do 
art.52 .. ----·-··-··--------·-·-·---··--·-·-·-·--

ArL 3° Esta lei entra. em vigor oa data de sua publicaçio. 
ArL 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR.. PRESIDENTE QoséSarney)-ltem 9: 

PROJETO DELEIDACÂMARAN"56,DE 1994 

Discussão, em tumo único, ·do Projeto de Lei da 
Cimara n• 56; de 1994-(n• 2.482'92:· na Casa de ori
gem), de iniciatiVA do Presidente da Repl'íblica, que alte
ra a rodaçio dos arts. 9" e 14 da Lei n• 6:450, de 14 de 
outubro de 19TI, que dispõe sobre a Otganizaçio Básica 
da PoHcia Militar do l);stri1o Federal, tendo 

Pa= favon\vel, sob n• 168, de 1995, da CanissBo 
- de Co.,.dtulçiio, Justiça e Cldadsuüa. 

Ao projeto-não foram oferecidas emendas. 
Em disaJssio o projeiO, em turno únioo. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disrussão. 
Em votação. 

· Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria vai à s&nção. 

É a .segu~ a maléria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 56, DE 1994 
(N' 2.482192. na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidenle da República) 

Altera a redaçio dOs arts. 9° e 14 da Lei n° 6.450, 
de 14 de oulllbro de 1977, que dispõe sobre a Otgani:m· 
çio Básica da PoHcia Militar do DistriiO Federal. 

gem), de iniciativa do Presidente da República, que au· 
toriza a revenio ao Estado de Gow do teii'OIIO que 
menciona, tendo 

l'aroc«favon\veL sobn°170,de 1995.daComisolo 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Ao projc10 nio foram ofencidas emendas. 
.. Em disaJssio o projeto, em turno !lnico. (Pausa) 

Nio havendo quem peça a palavm, encerro a disalssio. 
Emvotaçio. 
Os Srs. SeDadotes que o aprovam queinm permanecer sen~ 

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Amatmavai à sanção •. 

É a .se'zuinte a maJéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 10, DE 1995 
(N' 1.264191, na Casa de Origem) 

(De iniciativa do Prosidenle da República) 

Autoriza a reversão ao Estado de Goiás do ter-
reno que meociooa. 

O Congresso Nacional deci.:ta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a promover a re· 

versão ao Estado de Goiás de um tem:no com a área de 
2305..345.33m2 (dois milbões, trezeot.os e cinco mil e trezentos e 
quarenta e cinco metros quadradÕs e trinta e três decímetros qua
cQ:adas), desmembrado da Fazenda "Areias11

, situado no Município 
de Aragarças, naquelo Estado, doado A União Federal através da 
Lei Estadual n• 7.931, de 6 de junho de 1975, e ooofOime contraio 
de doação de 21 de fev=iro de 1978,lavrado às fls. llOv/113 do 

_ Livro de Contr111.0s no l, da Delegacia do Pattimônio da União no 
Estado de Goiás, objciO da matrlrula n• 1835, às fls. 42, do Livro 
n• 2F, do Registro Geral de.Jmóveis da Conuu<a de Aragarças
GO, eni 9 de março de 1978. 

Art. 2° Esta lei entra em Vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em coolrário. 
O SR.. PRESIDENTE Qosé Sarney)- Esgotada a matéria 

constante da Ordem do Dia: - --
Há oradores inscritoS. 
Concedo a palaVI3 ao nobre Senador Humberto Lucena, por 

O Congresso Nacional decreta: cessão do nobre Senador Bello Parga . 
Art. 1° Os arts. 9"e 14da Lei n°6.450,de 14 de outubro de S. Ex .. dispõe de SOm.imllos,na fcmna regimenlal. 

1m, passam a vigomr com a seguinte rodaçio: O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o 
"Art. 9" O Cotnando Geral da Corporação oom· seguinte discu,.o.)- Sr. Presidente, Sr's. e s ... Senadores, o de-

preende: senvolvimento regional. apesar de todos os esforços govemamen-

····-··-------··---·-··-··-··-··-··-··-··--·- __ tais, sobretudo a partir da década de 50, continua sendo um dos 
VII- Comando de PoliciamcniO - Escalão Inter- nossos maiores desaftos. Quem consolidou as bases do desenvol· 

mediário de Comando. _ vimenlo regional foi o saudoso Presidente Juscelino Kubitscbek, 
·--·---··-·-----·-··-------··------··-··---··--um__dQs maicxes estadistas deste Pais, no seu Plaoo de Metas, em 
Art. 14. O Estado-Maicr compreende: cujo contexto salientava-se o incentivo cambial como seu princi-
.... _ ............. - .... - ................. - ......... --·--·- pai instrumeniO. _ . 
Ili ............... --..................... -............................. · Quem nio se lembm do chamado câmbio de custo,( dólar 
d) 4' Seçio (PM'4) - assuniOs relativos à Iogisti- subsidiado) atmvés do qual Juscelino Kubilsdlek ampiioo o proc=o 

ca o esta~stica; de industrializJiçio do CexlJro.SDL rood•men•e com a instalação das 
montadoms de automóveis no ABC Pautisla e em Minas Gerais? 

f) 6" Seçio (PM/6) - assuniOs relativos à pianeja
mento administrativo e orçamemmio." 

Art. 2° Esta lei entra. em vigcx na data de sua publicação. 
O SR.. PRESIDENTE (José Samey)- Item 10: 

PROJETO DE.LEIDA CÂMARA N" 10,DE 1995 

Disrussão, em bJrno único, do Projeto de Lei da 
C1mar n• 10, de 1995 (n• 1.264191. na Casa de ori-

Continuaodo o- seu extra.otdin.ãrio tmbalho no sentido do 
desenvolvimeniO regiooal,. o Presidenf.e Juscelino Kubitschek, ap. 
dado pelo extraordinário brasileiro e nordestino que é Celso Furta
do, criou a Superintend8ncia do Desenvolvimento Regional do 
Nordeste, a SUDENE. Foi justamente nessa época. que nós, nor
destinos, esperávamos· também receber os beneficies do câmbio 
de custo, ou seja, do d61ar subsidiado que, como disse há JX>UCO, 
custew a industrialização do Centro-Su1. 
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Erí~o. o sr::u sacessor, o ex-Presidenre lru.ào Quadros, 
tão lego assumiu a Presidêocia da República. em 1961, .tOlDOU e 
fez uma n:fOIIDa cambial, pela lnsttuçio n• 204, da entio SU· 
MOC, pela qual instituiu no Pals o clmbio livre e, portanto, im
possibilitcu que o incentivo ca_mbial coo.timlasse sendo utilizJt.&:> 
para que pudéssemos, então, prooiover, também, a iDdustrializaçio 
do Nordeste. 

Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores, valemo-nos, então, do 
espírito criativo do Deputado Gileno Di Carli, de Pernambuco, 
que apresentou projeto ao Congresso Nacional, afmal aprovado e 
transfonnado em lei, instituindo o incentivo ftseal pela dedução do 
Imposto de Rend:l das pessoas juridicas, de tal sorte que a n:giio 
nordestina passaria a coiltar com 5o% de :.ses recursos para promo
ver o seu desenvolvimento. sobmlldo à !:ase a sua industrialimçio 

Passou-se, cntio, a fazei um ~ tmba.Ibo na SUDENE, 
através de várias gestões na sua Superii).tendeocia, o que realmente 
criou dezenas de milhares de empregos ~ todo o NOEdeste, insta
lando. indústrias, para ampliar o mex<:ado de lrabalho. numa Região 
onde temos a maior deosidade demográfica do País.E verdade que 
muitas dessas indústrias, inclusive no üieu E~ado. a Paraibo., parti
cularmente nos distritos industriais de João'Pbs~ e de Campina 
Grande, nio conseguiram prosperar. sobretudo porque não tinham 
como competir com a produção industrial dos grandes centros de 
coo.sumo do Centro-Sul, em face das despesas de frete. ~e one
ram a composição de preços dos seus produtos. 

A SUDENE. então, além de aprovar projetes industriais, Ii
solveu acolher também maior oúmeio de projetos agrícOlas e agro
pecuárioS. De tal sorte desenvolveu-se a implantação de projetos 
na área agropecuá.ria-que o Arcebispo do meu Estado, D. José Ma
ria Pires, um dos lideres da chamada Igreja Progressista, chegpu a 
afumar, certa feita, que "o boi estava expulsando o ho#tem do 
campo11

• Como sabem V. Ex "s. os projetos de pecuúia extensiva 
dispensam mão-de-obra. e aí. a SUDENE. de certo modo, contri
buiu para o aumento do êxodo rural e, portanto, para a incb"aÇio 
das grandes metrópoles. com o crescimento de suas periferias e de 
suas favelas. 

O Sr. Edis9o Lobão- Petmitc-me V. E~· um aparte? 
O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço V. Ex•, com prazer. 
O Sr. Edisoo Lobão -Senador Humberto Luce~ muitas 

vezes temos reclamado dos maus tratos dispensados à região nor
destina por parte da Federação ~ileira. Lembro-me que, por 
volta de 1979180, realizamos oa Câmara dos Depulados um esbldo 
profundo sobre !JS causas do empobrecimento do Nordeste brasi
leiro . .Naquela ocasião. depois de u,m exaustivo estudo em que fo
ram ouvidos cientistas, governadot;eS e ministros de estado, elabo
ramos um documento que levamos ao Presidente da República, fa
zendo vinte e três reivindicações, numa tentativa desesperada de 
salvar o Nordeste. O Presidente da República de então, entociooa
do, autorizou a aceitação de pelo menos vinte daquelas vinte e ttis 
sugestões da Cimara dos Deputados. No entanto, existe neste País 
uma força dominadora que impode a ação do"pr6prio Governo Fe
deral quando deseja a~dar os nordestinos brasileiros. A conse
qUência disso é que, ainda hoje. a despeito do dcsenvolvimeuto de 
muitos Estados daquela região. a renda per capi.ta do Nordeste 
não vai além de um terço da renda per capita nacional. V. Ex•. 
com a autorid:lde de grande lider, de ex-Preaidente desta Casa por 
mais de uma vez. traz a contriOOição do Nordeste ao debate de um 
tema fundamental para a vida do povo brasileiro. O Nordeste sig
nifica um terço do território, um ten;o da população deste País e 
pn:cisa, por isso mesmo, da atençio especial do Governo Fedem!. 
Congratulo-me com V. Ex• pela exposição que faz, pela análise 
serena e pelas reivindicações que certamente, ao fmal, haverá de 
fazer em beneficio de toda aquela Região brasileira. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Ex•, no
bre Senador Edison Lobão, 'gelo seu aParte. Lembro-me bem da 
iniciatiVA de V. Ex•, no Congresso Nacional, que redundou num 
dowmento altamente importante, mas que, infelizmente. o Gover
no da tpeca nio levou na devida consideraçio. 

Airi.da há pouco, tivemos, aqui, também no Congresso, mais 
particularmente no Senado. uma iniciativa semelhante do nobre 
Senador BeÜi V~ que,- Cõmo sabe V. ExL, requereu e conse
guiu uma Comisslo Especial, da qual foi Relator, que terminou 
por apresentar um l.mbe.Iho extraordinário relacionado com o de
senvolvimento regional. Esse trabalho de S. Ex•, fartamente divul
gado -por toda a imprensa do Pafs, foi entregue, de maneiia solene, 
ao Senhor PresideD1e da República e aos Srs. Ministros das Pastas 
que tinham a ver com o assunto, e esli ainda A espera de providên
cias condizentes. S. Ex• preocupava-se, sobretudo, com um aspec
to fundamettal da questio, no que diz respeito ao desenvolvimen
to regional. que justamente era o ponto que eslá na Constiblição de 
1988, ã. reformulação da aplicação dos incentivos fiscais. 

Sabe V. Ex• que não só a SUDENE mas. ao que me consta, 
também a própria SUDAM- porque o Nordeste tem, como já dis
se. uma densidade demográfiCa miior- -têm usado os incentivos 
fiscais maiS pam ateridei" aos griiides -proprietários e às gfande.f 
empresas, deixando de lado os pequenos e médios empresários e 
proprietMios. Seria necessário que ocotTCSse o contrário, para que 
pud6ssemos atender, o máxin10 possível. àqueles projetas que exi· 
gem maior absorçi.o de mio-de-obra, particularmente aqueles re
lacionados com o setor agroinc:hlstrial. 

O Sr. Ncy Suassuna - Senador Humberto Lucena, pemri· 
te-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•, nobn: Se
nador Ney Suassuna. 

O Sr. Ncy Suassuna - Senador Humberto Lucena. V. Ex• 
a~ um tema prjmOniial para o desenvolvimento da nossa Re· 
gião. Coocordo em gênero, n~mero e grau com o pronunciamentç 
de V. Ex• e o meu aparte é exatamente no sentido de apoiá-lo. E 
pteciso que sejam readaptados os projetes que virão, para que 
ocorra essa maior apropriação de mão-de-obra. Nos próximos 
anos, o nosso País necessitará de dois milhões de empregos/ano. 
Por volta do ano de 2025, teremos cerca de 60 milhões a mais de 
empregos do que os 50 mi.lbões alUais. H preciso que seja visto 
cada projeto, não se deíxando de lado a tecnologia. mas, principal
mente~ preocupando-se com a maicr absorção possível de mão-de
obra, para que nio tenhamos, pelos inchamentos das cidades, as 
levas ~ desempregados, que não apenas serão infelizes, mas tam
bém levarão infelicidade àqueles que estejam empregados. Desejo 
me solidarizar com V. Ex• e afamar que somente nessa linha que 
V. Ex•estáapontadoencontraremos a solução buscada. Obrigado. 

O SR- HUMBERTO LUCENA- Muito grato pela partici
pação de V. Ex• no debate, nobre Senador Ney Suassuna. 

Gostaria de chamar a atenção de V. Ex~ Sr. Presidente. 
SOe Srs. Senadores, para um outro aspecto da questão do incen
tivo fiscal derivado da dedução do imposto de renda. foi criado no 
Governo Juscelino Kubitschek para desenvolver o Nordeste. Ele 
nio só passou a ser estendido a outras Regiões do País. como a 
Região Norte, e micronegiões, como o Espírito Santo, mas tam
bém a setores da oconomia, como o reflorestamento, a pecuária. o 
turismo etc .. muitas vezes ensejando fraudes na sua aplicação. 
A~m. disso, é preciso frisar que mesmo o que ficou para o Nordes
te foi desviado, em parte, para atender ao custeio do projeto da 
Transamazônica e para a constibliçlo do Fundo PINIPROlERRA, 
sendo que esse5 recursos que foram transferidos para atenderem a 
essas despesas do desenvolvimento nacional não se reverteram, até 
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hoje. ao Nordeste. Assim. ficamos com o nosso percentual muito 
abaixo daquele que havia sido estabelecido em lei. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Humberto Lucena, per~ 
mite-mc V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muito plllZCr, no
m Senador Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúdo Alcântara-- Serei breve. Em primeiro hlgar, 
desejo louvar a oportunidade do pronunciamenco de V. Ex .. , JXJI'~ 
que· aOJalmente está sendo desqualificado todo pronunciamento 
que visa colocar em debate a questio regionaL Não sei por que 
sa:te de interesses, há uma mobillzaçio no sentido de se abafar 
essa questio, inclusive piliçando-se deslizes, incor.reções na apli
caçio de determinadas pollticas públicas, tudo isso visando colo
car esse tema em plano secundário, quando, oa verdade, deveria 
estar no topo de qualquer discussilo sériA sobre a Fedcrnção, sobre 
o País. Nós, nonlestinos, e nossos i.nnãos do Norte e do Centro
Oeste temos o dever de sempre lutar pelas causas que são muito 
importantes para nós. Inclusive, hislOricamcnte há um déficit em 
relação ao Nordeste, que vem de época dg Império. O Imperador 
prometeu vender a última jóia da Coroa pem combater a _seca; â -
Império caiu; e a seca cõri.tinlia sendo um flagelo muito sÇq_o para 
nós. Um Presidente ao visitar o iri.terior ·oo Ceará no perlodo de 
seca, àlorou. No dia seguinte. estav" na televisão anuncian& :pro;. 
vidência administrativa pam transferir o dinheiro do Nordeste, o 
dinheiro do PINIPR01ERRA, para a Transamazônica. OUtro, pro
meteu que viraria o mapa do Brasil de cabeça para baixo. E a nos
sa difidl siblação continua se a..tTaStando. Na Constinlição de 1988 
há uma série de instrumentos, como a regionalização ~s gastos 
das empresas estatais, como a aplicação do Orçamento de maneira 
proporeional às populações das diversas tl'giões do País, mas rudo 
isso continua letra morta. Louvo a pertinácia de V. Ex•, que é um 
político tradicional, possuidor de grande folha de sezviço presta~ 
ao País. e instala ainda essa trincheira,. sem abrir mão, apesar de 
todas as incompreensões, dessa luta. Aqui também fomQl evoca
dos alguns trabalhos do Congresso NacionaL Há um tta_balho pio
neiro da COCENE - Comissão Coordenadora dos Estudos do 
Nordeste -, da qual participaram os Senadores :Virgllio Távora, 
Dinarte Mariz, Valdemar Alcântara. Posteriormente, boove tam
bém o trabalho do Senador Beni Veras e de tantos outros, que 
mostram. com a clareza solar, a nossa dificuldade e alguns instru
mentos perfeitamente utilizáveis para solucionar-se a que~. des
de que haja vontade política no País. O problema não é só. do. No:
deste, nem apenas das regiões, é um problema nacional. DeseJO
me solidarizar com o pronunciamento de v. Ex•, dizendo que nós 
todos não podemos deixar de colocar permarientemente essa ques
tão em debate. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado, nobre 
Senador Lúcio Alcântara. V. Ex• colocoo muito bem a questão, so
bretudo quando fala na necessidade de um esforço maior .no senti-
do de darmos ênfase ao desenvolvimenlo regional. Sabe V. Ex• 
que o maior problema boje do País, al6n da preocupação em com
bater a iD.flação, é, sem dúvida nenhuma. a in}lsta e pervexsa dis
tribuição de renda não s6 entre as pessoa.s, mas entre as regiões. 
Ou a:a1damos desse problema ou realmente poremos em risco a 
própria unidade nacional. Sabe V. Ex• quanras vezes tem havido 
tentativas .ie movimenros separatistas, embora nós, nordestinos, 
sCjamos os primeiros a nos manifestar contrúios a C$SCS movi
mentos, pelo nosso espírito patri6tico e pela nossa luta, sempre 
presente, visando ao fortalecimento e l consolidaçlo da unidade 
nacional. 

Em relação, por exemplo, ao Norte - outm Região também 
sempre carente de instrumentos de desenvolvimento regional-, 

lembro-me bem de que, ao tempo do Governo Fernando Colloc, 
quando ocupava a Liderança do PMDB nesta Casa. com moita 
honra para mim, comaodei. do meu gabinete do trabalho, um es--
fO!:ÇO ingente, ao fmal. vitorioso, no sentido de darmos alguns pu
SOIS em favor da Zona Franca de Manaus, que estava 'tMIÇid•. 
Tenho o testemunho de todos oo que compõem a Bancada do No<· 
te nesta Casa. Na época, recebi as manifestações mais solidúias, 
de apoio à iniciativa que tomava., dos entio Oovemadorcs do 
Amawnas, Gilberto Meslrinbo, e do Pará, Jader Barbolho. 

Faço estas considerações para dizer ao Sr. Prosidente, b 
sn Senadoras e aos Srs. Senadores que ·estamos tentando, junto 
às nossas companheims e aos nossos CO!Dplllheiroo do Senado Fe
deral, reabilitar uma velha idéia de formação de um Bloco Parla· 
mental' do Norte e do Nordeste, no COngresso Nacional, sem ne
nhum inblito divisionista, apenas com o propósito de tmbalbar 
pelo soerguimento de nossas Regiões e pcx uma. efetiva politica de 
-desenvolvimento nacional. 

Nesse sentido, Senador Lúcio Alcântara, ainda tomando u 
palavras de V. Ex' como refetfpcia. quero dizer do meu desacordo 
com a extinção do Ministério do Interitt e, posteriormente, do Mi~ 
nistérip da Integração Regional. Pastas que foram jutamente cria
das para ~plementar uma poJftica de desenvolvimento regional e 
que proporciouaram bom resuhados ao Plfs. Nlo se deve alegar, 
cano bem lembrou V. Ex•, que esses Ministérios teriam se trans
fonnado em instrumentos de poHti<:a clienteiista. porque nlo h' 
nenhum set~ do Govemo que esteja imune. a essas influências 
deletérias. · -

O Sr. Coutinho Jorge- Permite-me V. Ex• um a~ no
bre Senador Humberto Lucena? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- OUço v:Ex', nom Se
oador Coutinho Ja:ge. 

O Sr. Coutinho Jorge- Seoador Humberto Lucena. V. Ex' 
h,oje fere um assunto importante para o Pais, 9.ual seja a p-obiemi
tica regional que para muitos é uma mera metãfcn., mas, na verda
de, é uma grmdc e dura realidade: a disparidade entte regiões nos. 
te País. Nesse sentido, os indicadon:s sócio-econômicos, soln os 
quais V. Ex• já se referiu. servem para evidenciar essa grande dis:
paridade. V. &• coloca muito bem o processo evolutivo da toma
da de decisio do Govemo em relaçio a essa problemática. a come
çar com Juscelino Kubitschelc, quando, ao criar a SUDENE. colo
cou à frente daquela Superintendéncia um grande economista, 
Celso Furtado, que passou a dar ao Brasil uma visiiD diferente da 
problemática do desenvolvimento regional e a realidade nordesti· 
na. Posteriormente. essa vislo foi ampliada pem a Ama:t&.ia, atra
vés da SUDAM. V. Ex' mostrou que eDil< os importantes imtm
menlos instinlidos para tenlar reverter o quadro de de~illbrio 
regional foi criada a ch'IP"'da poHtica de incentivos fiscais, Utili· 
zando a dedução do Iniposto de Renda, visando estimular a im
plantação dos seta:c~ produtivos nas úeas do Nordeste e da Ama· 
zôoia. Na vetdade, a idéia foi boa, gerou muitos empregos, mas 
trazia em si alguns equívocos, como por exemplo a polltica de in
centivos ftscais para a Amaz.ôoia. que, em determinada 6poca, se 
concentrai na priorização de projetos agropecuários; em uma ,_ 
giio fascinante. cano 6 o sul do Pari, instalou-se e ampliou..., 
com alguns equfvocos e virtudes. Aquela regiio de matu virgenl, 
de mogno exubenmte, foi literalmente destrufda e queimada pua a 
implantação da Pata do Boi- como V. Ex' tio bem colocou-.so
rando, na verdade, pouco emprego e ampliando o domúüo, per pe
quenos grupos, de t.eml5 importandssimas daquela Regilo. Portan· 
to, o cooteúdo dessa politica tiazia. no seu bojo, algum efeito per
verso. Não quero dizer que a politica em si, no geral, seja equiVo
cada, mas ela deveria. como V. Ex•colooou, ser conigida. as diJ.. 
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torções deveriam ser superadas. Esse é o caso do USO inadequado 
da visio sctorial e espacial dos recursos escassos de incentivos fis
cais; o que nio signifiCa t}ife- essa política oio sCj&U:ripOrtiD.te na 
tentativa de superar desequilíbrios regionais .:.. ela: foi utilizada em 
muitos países do mundo, como na Itilia e nos Estados Unidos. É 
importante, portanto, que relembremos que a oomçio deveria vir 
e nio veio. Alén disso, V. Ex• falou sobre o problema dos órgãos 
de desenvolvimento ~gionaL o grande Minist&io que comandava 
esse processo. Lamentavelmente, boje, nobre Senador Humber
to Lucena, temos um quadro hilariante: o Ministério do Meio 
Ambiente, Recursos Hfdricos e Amazônia Legal e a Secretaria 
de Desenvolvimento RegiOnal vinculados ao Ministério do Pla
nejamento. Esse quadro mostra que a priorizaçlo que deveria 
ser cJ.a?a ~o d.esenvolvimento ~~onal fica dificultada pelo as
pecto mstllUCional confuso e tumultuado, que deve ser corrigi
do.. Um 6rgio que se denomine Ministério do Desenvolvimento 
Regional, Minist.élrio do Interior ou o nOme que quen-sCâii-e 
fundamental e nccesúrio para a conduçio do processo de de
senvolvimento regional neste País. QuerO lembrar que, bem ou 
mal, tivemos programas importantes como o P6lo Ama.zônico e 
o Pólo Nordeste, que geraram infrawestrutura significativa em 
vários Estados daquelas Regiões do Norte e Nordeste. Lamen
tavelmente, programas voltados 1 área regional desapareceram 
porque nlo temos um órgio, um ministério que comande uma 
poUtica e programaS específicos da. úea dos setores produtivos 
e da infra--estrutura econôm.ico-social. Portanto, o discurso de 
V. Ex" reacende esse debate, relembra que temos que, em funw 
çio dos oqu(vocos e acertos do passado, tentar, através de um 
órgio de desenvolv~nto regional que tenha uma visio global 
do Brasil, implementar políticas, programas que possam. a ~w 
dio prazo, resolver os problemas gn.ves, particularmente do 
Norte e Nordeste. V. Ex•, portanto, toca num assunto que deve 
ser debatido insistentemente nesta Cau e o aborda de forma lú
cida e clara. O Governo Federal ainda ni.o tem apresentou uma 
proposta de política de desenvolvimento regional delineada. 
Devemos lutar para que isso ocorra, corrigindo equivocas do 
passado, como a politica de incentivos rtseais~ que teve seu 
~do bom, mas que tam~m teve seu lado negativo. Programas 
zm.portant.,s como o Pólo Amazônico e o Pólo Nordeste deve
riam ser rea~ados em nova dimensão, para que fossem supera
das as cadnCJas graves da nossa Regilo. Recentemente, estive 
com o Mim.- Jooé Serra, disaJtiodo esses assuntos. Nio há, no ..., 
Minislélio e na druçio orçamentária, programas e projetoil qiie ;õabi. 
!iUI& libe<açio de 10Cill!OO, per exemplo, pn uma Transamaz&Uca. 
pont oo prognunas irllport-.. da""""' Regiio e da Regiic. Nordeste. 
O Jl.1iMtro l""f Smn devtri vir ao Coogi=o DO poóximo dia 11 e, 
quem &&h.=, SCJI. o lOOlnenlo oportuno pom. ·que possamos reacender = tem.•. O l'r<<iÓ<ll!e Femando Hemique Caidoso, na sua viagem à 
~ disso que o problema regional não é um problema local, é 
um probkma naciooal. Qle Sua Excelf..lcia possa passar das pa!avnos 
I""' • ação. das propoolaS pom - de pollticas importantes. 
l'arebo!lim V. Ex• per tralard=e tema. 

O SR. HUMBERTO LUCENf.. - Nobre Senador. ouvi 
com a~nçlo o seu aparte. que tanto mais ~ importante na medi
ds. r::n~ que V. Ex" ocupou a Puta do Meio Ambiente no Gover
no Itamar Franco e pôde, naquele posto da Alta Administração 
do Pais, ter uma visio mais ampla de todo o Brasil e, puticu
lannente,. ~ diferenças regiont.::i:e, cabendo lembrar o grande 
tra~o realizado por V, Ex". sobretudo no que toca ao meio 
ambtcnte em relaçlo à Amazônia, lançando, inclusive, projetas 
h.i pouco prestigiados pela presença do Senhor Prcsidcutc Fer
nando Hemiquo Cordoso naquela Regiio do Pais. -

O Sr. FtTktas Neto- Pennite V. Ex." um aparte? 

. O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. Ouç-'·, com 
multO prazer. o aparte de V. Ex ... nobre Senador Freita$ Neto. 

. O s •. ~relias Neto - Nobre Secada, na ,.,..,._ possada, 
tive a ~mdade de trazer a e.<:t~ Casa o meu depc.iment.o de 
nordestino, de represetJI.Ii..•;t~ N um EstaJo ~ de ex-Governa
dor do Piauí e ~-Pref•ito da Capital do E.<tado do Piaui. Naquela 
ocasiio, abordei, exatamenle, o que V. Ex" c fr.z agora com muita 
propri~; l'.Oncl.!ur ... ;mdo que os represent.Pntes da nossa região 
llOltle:<tma, ~m. Cúr'X do:,. Norte d!'! Brasil, se unam. nesta Casa, 
com o objtli"o d~ procumi SeDsibilizar c Gcveroo Federal para 
dotar a nossa Região de lliDn politica pc..'1Ilallente de assis~ncia à 

· regiio e que implemeDl.e, de fa~. um desenvolvimenlO auto-sus
tentável. E lá, como Governador, sofremos iDclusive o problema 
da seca, tio combatido quando ela se instala no Notdeste por 
quem não coohec:e o fen&n-,no. Quando a seca se vai. e ela é um 
fenômeno cíclico oa ~assa região, os programas de acuiWlação de 
água ficam suspensos. Também o Senador Cm.los Wilson na se
mana passada falru solre as obras paralisadas, principolmeme 
nesse setor de recursos hídricos em todo~ os Estados do Notdeste 
mas não temos nx:e:bido a atençlo ou a preocupação do Gov~ 
FodenU- Segundo o Senador Ulcio Alcântara, há artigos na Coas~ 
tiwi~o detecninando que o Govemo Federal adot.e programas e 

- políuca.s de desenvolfimento regional. mas, infelizmente., nio é o 
que cx:orre. em prejuízo de todas as regiões brasileiras e do Pais 
como um todo. Tive a oportunidade de mostrar, por exemplo, oor
çameoto de beneficios tributários pliil!. 1995, no qual serão aloca
dos 44% dos incentivos para a Região Sudeste, 33% pua a Região 
Norte c II% para a Regiio mais pobre do Bmsil, a nossa Regiic. 
Nordeste, q~e tem mais de 30% da popolação. O mais grave ó que 
esses mcentwos são fonna.dos na sua maior parte pelo IPI e pelo 
Imposto de Renda, formadores do Fundo de Participação dos Esta
dos e dos Municípios. Sabemos que é um item al.tament.e impor~ 
tante da ~ita dos Estados e Muniápios do Nordeste; assim. so-
mos prejudicados duas vezes: quando a renúncia fiscal é fonnada 
com base nesses dois impostos da Uniio, fundamerlta.is para 0 

Nordeste, e no momento em que se transformam em incentivo ns~ 
cal. pois somos uma das regiões que menos recebem no Bmsil. 
Desse modo, ó altamente importante sua cooclamação, sua idéia, 
para· que possamos trabalhar juntos e colocannos~ de maneira 00. 
jçtivo, como o Governo Federal tem que. cumprir a sua obrigação, 
para que .o Nordeste deixe de ser um probi.:!r.Jt e passe a ser - e 
tem condições de ser- solução. Governei o Esta<k'o d~ Piauf., talvez 
o mais pobre do Ncxtleste; tenho certezs de que ~ um Estado viá
vel, que, com uma pequena ajuda do Governo Fedeml, poderá re
solver os seus problemas e o problema do JXWO piauk.ilse. Minhas 
coograllllaçõcs por esta idéia. V amos realmente levá-la ii frente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - A coottilJUiçio de V. 
Ex" na discussão do tema é das mais relevantes. sobretudo t."'::ldo 
sido V. Ex". além do mais, Senador Freitas Neto, Governada' Co 
Estado do Piaui, oode I<alizou uma grande adminislmçi!o. Sei da.< 
idéias, sei do conhecimento de QlUsa que V~ Ex .. tem dJ. J.robl~
tica regional, notadameDt.e do Nordeste .. 

Acrediro que uma das mane!ras mais urgeil~i.o ck rr-10~
mos, com maior Bnfasc, a discussão de todo esse problema. l~g!::,
nal é, realmenle, nos reunirmos informalmente, nós do Nmdesto e 
do Norte, a partir do Senado, para repensannos, 1"'1' exi:::,p!o, o 
docmneoto do nosso Smador Beni Veras e caneçaimcs a u-al..rubar 
sobre ele. jmto ao Govemo FederaL oa defesa das suas ~lusôe.."-. ' 

O Sr. Roaaldo Cunha Uma- V. Ex• me pem>U wn apo11e? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço, com muito inte· 
resse, o aparte do nobre Senador Ronaldo Cunha Lima. 
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como ainda o foi no Govemo D:.amar Franco. diga-se de passagem. 
de maneira ordenada, pois pelo menos o ex-Presidente da Repúbli
ca criou frentes de ttabalho que fornm gemnciadas, looge dos efei
tos negativos da chamada indústria da seca, por comissões comu
nitárias, municipais, estaduais e federal, compostas de repre
sentantes nio apenas dos governos federal, estadual e municipal, 
mas também de representantes de entidades da sociedade civil O 
resultado, nesse partirular, foi o melhor possível. pelo menos oo 
meu Estado. 

Naquela seca, durante o Governo Ronaldo Omba Lima -
posso dar meu testeÕJunho ao Senado-, quando o Presidente Ita
mar Franco ocupava a Presit:Mncia da República, com os recursos 
provenientes das chamadas Frentes Produtivas de Trabalho. pôde 
o então Governador do meu Estado, seguido pelo Governador Cí
cero Lucena. realizar 1liila obra meritória iii Paraíba: foram deze
nas e dezenas de quila.D.etros de adii:toias. pequenos serviços de 
abastecimento_ de água, obras de açudagem, rodovias_ inauguradas 
em todo o Estado da ·Panu.'bã, numa prova de que, quando o admi
nistrador é honesto, o dinheiro rende. Num balauço fmal, podemos 
dizer que o resul~ foi muito positivO. 

. Mas não é com obras cmcrgenciais que resólverem.os o pro
blema das secas. E aí entra a questão sobre a qual o Senhor Presi
dente Fernando Henrique Cardoso terá de se definir na sua visita 
ao Nordeste: a transposição das águas do Rio São Francisco para o 
semi-árido :nordestino. De imedial.o, o projeto semi-elaborado aju
dará na solução do problema da seca no semi-árido, notadamente 
na .Par.n"ba. Rio Grande do Norte e no Ceará. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Senador Humberto Lucena, 
V. Ex•, com autoridade e legitimidade. renova um debate que de
veria ser permanente, porque interessa. acima de tudo. A Nação. A 
concentração espacial e, melhor diria, o equilíbrio regional, 1s ve
zes mal interpretado por algumas pessoas que nJo queieril enten
der nossa realidade, devem receber o enfoque que V. Ex• está tra
zendo hoje. Se fôssemos buscar exemplos em. ootros po.íses, a co
meçar pelo Estado americano, que promoveu, desde o Pre,sideDle 
Roosevelt. um equilíbrio intei'-regional, Dio apenas impedindo a 
concentração espacial das riquezas, mas distribuindo-as de forma 
e(p!ânime, há ainda o exemplo mais recente do Governo alemio, 
que está injetando cerca de 100 bilhões de dól=s ao lado orientaL 
ex-socialista. para implantar uma política de desenvolvimento tt:
gional. Tem razão V. Ex• quando se preocupa e denuncia a redu
ção absurda. pelo Nordeste, da absorção de recursos advindos das 
renúnciaS- flSCais, pcirijiie, en:i Pflncipio, o· N~Ste se apodemva 
de todo o montante e, hoje, não lhe resta mais do' que I 0% do total 
31TeCadado. A discriminação na autorização dos próprios recürsos 
da Ciência e Tecnologia secl. objeto de pronunciamento que pre
tendo fazer nos próximOs dias. Nesse aspecto, concentram-se em 
outras regiões as bolsas de esrudo pua cursos de pós-graduação e 
pesquisa de nível superior, em detrimento da posição adotada pelo 
Nordeste, que busca também o deseitvolvimento da Ci~ncia e Tec
nologia naquele E:stado, inclusive com criação de pólos, a exemplo 
do Pólo Coureiro-Calçadista, do Pólo de Tecnologia de Campina 
Grande e de outros ramos de atividades que mereceriam um trata
mento mais equânime no Nordeste. É de se citar, por exemplo, a 
indústria têxtil de São Bento, que V. Ex_• conhece tão bem. e do tu-
rismo em nosso Estado, a merecerem também um tratamento igua- Estivemos há poucos dias com o Sr. Ministro Gustavo 
litário. Poderíamos citar, evidentemente, rião como subsídio, mas Krause. do Ministério do Meio Ambiente e dos Rerursos Hídricos. 
como homenagem a V, Ex•, oolros dados a esse respeito; mas- re- e sua S.Ex• , de certo modo, deu-nos um alento ~ando disse que 
pito- V. Ex• tem legitimidade e autoridade para trazer à baila este estava fazendo um estudo gl~ sobre a Bacia do São Francisco, 
assunto, que deveria ser permanente desta Casa. para realizar um Seminário C; provar. num grande debate com a so-

O SR. HUMBERTO LUCENA _ Grato a v. Ex_•, nobre ciedade brasileira, que essa obra é viável e inadiável, sendo neces-
Senador Ronaldo Cunha Lima. pelo aparte. v. Ex• tem a maiOI' au- s'ário apenas que to:los neste País estejam compenetrados de que 
toridade possível para falar 00 assunto, não apenas como noniesti- se trata da solução de um problema não apenas regional, mas na-
no apaixonado que é, mas como paraibano, tendo realizado na Pa- cional. que diz respeito a mi.Ibões e milhões de brasileiros que vi-

vem ali, à margem do desenvolvimento nacional. raiba, um dos maiores Governos de que tenho notícia naquele Es-
tado. V. Ex•, que recebeu a nossa terra numa situação pré-falimen- Portanto, a decisão etil tomo -da traDSJX'sição lias águas do 
tat:-conseguiU -sanear-suas- ímanças·.-começoo -a reerguer·-sml eco::· São Fnm-cisco-é-um-assum.o- dtdundamentãt-para- o-Senhor-Frest..-
nomia e colocou-a nos eixos, a flDl de que o atual Governador, dente Fernando Hemique Canloso tratar durante sua visita ao Nor-
Antonio Mariz. pudesse prosseguir o seu trabalho em favor de deste. Não espero que Sua Excelência diga que realizará a obra em 
uma Paraíba melhor, mais justa e, sobrebldo, que p.sdesse inserir- pouco tempo. mas que pelo menos assegure que vai manter o pro-
se de maneira mais plausível não só apenas no mapo. do Nordeste jeto sobre a mesa e que cuidará dos seus estudos complementares, 
mas também no mapa do Brasil. sobn:tudo no que diz ~ito a sua viabilidade do ponto de vista am-

V. Ex•, como ninguém. conhece as nossas dificuldades da biental e aos m::ursos e~ternos e internos essenciais-pan1 o seu custeio. 
região porque. como prefeito de Cainpina Gnmde, um dos maiores- - - Seria importante, também, que o Senhor Presidente da Re-
prefeitos daquela cidade nordestina e como governador da Para.lõa. pública, Fernando Henrique Cardoso, assumisse uma posição 
pôde sentir de perto as difiruldades que atravessamos na região. quanto ao çroblema da recomposição da cultura algodoeira do 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, essas palavras que Nordeste dizimada pela praga do bicudo. 
profJro nesse inslinte vêm a propósito da. anunciada visita do Se- Há poucos aias, Oepois do grito dado nesta tribuna, em alto 
nhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ao e bonfsom. pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, tivemos uma 
Nordeste, no próx.imo dia 19 do corrente. Sua ExcelEocia estaria alvissareira notícia. qual seja:o Senhor Presidente da República 
examinando os problemas da região e disposto a. tomar algumas havia resolvido a questão cacaueira, p:rr- intennédio de uma comis
decisões. para ~menta.r o desenvolvimento regionaL são tripartite do seu Ministério, ao acolher uma Exposição de Mo-

No momento. portanto, o Senhor Presidente da República, tivos que lhe fom encaminhada pelo Sr. MinistrO do Planejamento. 
prepara-se para essa visita 8 nossa região. Gostaria de colocardes- Fixou Sua Excelência um prazo de quatro anos, para a solução dos 
ta tribuna. para reflexão -de S Ex_• alguns pontos objetivos. 0 pri- problemas que estão desafiando a cultura do cacau, não só interna 
meiro deles seria a necessidade de uma defmição de Sua Excelên- como externamente.. 
cia em torno do grande problema da seca que, há. séculos, assola Da mesma maneira como o Senhor Presidente da República 
aquela região do País, tão atingida permanentementê pelas estia- encontrou uma solução para o problema do cacau, seria justo que 
gens e que, até agora, tem sido ttatado apenas emergencialmente o fu.esse em relação ao problema do alg<Xião, notadamente para o 
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algodão de fibta longa - privil~gio dos nosSQS $C11ÕeS.. dos nossos 
cariris- que é muito bem aceito nos meteados ex temos e que está 
boje numa situação de abl;oluto recesso produtivo diante da grave 
incidência da praga do bicudo. 

Ademais, Sr. Presidente, Sras. e Sts. Senadores, quero crer 
que o Pn:sidente Fernando Hemique Cardoso necessitaria também 
acenar para o Nordeste com. algumas soluções de cará.ter mais es~ 
trutural. na liDha., por exemplo. de dois projetris que apresentei aó -
Senado, já aqui aprovados, e que estão na Câmara dos f.>epltados. 

Art. 3•. Os Ministros de Estado da Agricultura e Re
forma Agrária. e da Economia. Fazenda e Planejamento 
proporão ao Presideóte da República. em cada exercido fi
nanceiro, as necessárias providências de natureza. orçamen
tária e opetacional para concessão da SUbvenção." 

Como se vê. Sr. Presidente, trata-se de um crédito subsidia
do para o semi-árido nordestino, e não para todo o Nordeste. As 
terras úmidas, que são as mais pro:iutivas, ficariam de fora. 

E nós lembramos aqui a V. Ex•, Sr. Presidente, .às Sr'"s e aos 
Srs. Senadores que 0 crédito subsidiado é um instrumento de in
centivo à produção agrícola utili:zado_em todo o mundo civilizado. 
Ainda bá pouco. durante as discussões na Rodada Uroguai do 
GA TI, as grandes dificuldades que surgiram foram justamente na 
Europa, porque quase nenhum dos países da Comunidade Euro
péia queria abrir mão dos subsídios à agricultura e são paises alta
mente desenvolvidos do Primeiro Mundo. Enquanto isso, estamos 
lutando para conseguir juros subsidiados para crédito agrícola de 
custeio e inVestimento no setrii-árido do Nordeste, área quase de
sértica, como é_do conhecimento dos Srs. Senadores. 

O primeiro deles, Projeto de Lei n' 3.463/92 da Câmara dos 
DeJ:Qiados, autoriza a conversão em cruzeiros da dívida externa 
brasileira para financiamento de p:ujetos destinados ao desenvol
vimento sócio-ecoD,Ôm.ico da regiio Nordeste e dá outras provi
dências, aliás estendida também ao Norte. 

Esse projeto encontra-se na Ciinara dos Deputados há qua
se um ano, esperando a deliberação daquela Casa do Congresso 
Nacional. Já que .nós do Nordeste e do NOrte não tÍV!mJQS o bene
ficio daquele instrumento de política cambial do Governo Jusceli
no Kubitscbek, a que me referi. qUe era o dólar subsidiado para 
promover o nosso processo de industrializa'Çã.b. a exemplo do Cen
tro-Sul - de São Paulo, de Minas Gerais --, que se procute pelo 
menos compensar a situação com esses títulos de conversão cl_a dí· 
vida externa. que muito poderão fazer pelo desenvolvimento re
gional. criando riqueza. transfotmando-se em capital de risco. O 
que temos que considerar neste inst.aole é a necessidade de trazer
mos o capital de fora para o País. para criar riquezas. criar empl"C-' 
gos, a ftm de que possamos promover o verdadeiro desenvolvi-
mento econômico-social do País. -

Esse projeto, Sr. Presidenle, Sr-s. Senadoras e Srs, •. Senado
res, está na Câmara -dos Deputados à espera de aprovaçlo.. E eu so
licito ao Sr. Presidente da República que dê seu sínal vetde às Li
deranças do Govemo naquela Casa, para que essa· ~ção, 
oriunda do Senado, possa ser aprovada e enviada à sanção presi
dencial. Sua Excelência poderia examinar o assunto e sobre ele se 
manifestar durante sua visita ao Nordêste do BrasiL 

o ootro projeto, também de minha iniciativa, que está na a
mara dos Deputados. é o Projeto de Lei n' 3.489, de 1992. que dispõe 
soOCe a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito 
rural realizadas com produtores rurais do semi-árido do Nordeste. 

Trata-se do chamado crédito subsidiado para a produção 
agrícola e agropecuária do semi-árido do NOideste, que parte do 
pressup:>sto de que não se JXXie admitir, num Brasil tão diferencia- -
do, que o agricultor do Nordeste, sobretudo o pequeno e médio, 
assim como o pecuarista, pague a mesma taxa de juros que se paga 
no resto do País, sendo a nossa região tão s_ujeita a todas as pertür
baç-ões climálicas de que nós temos conhecimento. 

O projeto diz texwalmente: 

"Art. la.. É o Poder Executivo autorizado a conce
der subvenção económica nas operações de crédito rural 
em fmancialnCntos realizados com produtores __ rurais e 
suas cooperativas no semí-árido do Nordeste. 

Art. zao. A subvenção a que se refere o artigo ante
rior incidirá sobre os encargos fmanceíros básic_os do fi
nanciamento (TR. TRD ou outro índice utilizado ou que 
vier a ser utilizado) e obodocerá aos seguintes pettentuais: 

- cinqüenta por- cento para pequenos produtores 
rurais e suas cooperntivas; 

-trinta por cento para médios produtores rurais e 
suas cooperativas. 

Parágrafo Único. A concessão é restrita aos finan
ciamentos de custeio agropecuário e de investimento. 

Sr. PreSidente, sr- e Srs. Senadores. ao term.IDar este pro
nunciamento, gostaria de lembrar ao Senbor Presidenle da Repú-

- blica a necessidade também de indagar dos Governadores do Nor
deste como andam as providências com vistas à instalação das 
chamadas ZPEs- Zonas de Processamento de ExpõriaÇãõ -. cii3.- -
das no Govemu do ex-Presidente José Samey para Estados çomo 
Pernambuco. Paralba, Rio Grande do Norte e Ceará. Sei perfeita
mente, a julgar pelo que ocorre no meu Estado, que os grandes 
obstáculos que surgem são no tocanle aos investimentos necessá
rios para que tais-Zonas de Processamento sejam instaladas. Esses 
investimentos ficaram por conta dos govemós estaduais-. que têm 
graves problemas rmanceiros. O meU Estado, a Paraíba, por exem
plo, apesar dos esforços realizados pelo Governador f<.onaldo Cu- _ 
nba Lima. ainda hoje enfrenta problemas sérios dianle da rolagem 
dà dívida, assunto sobre o qual espero falar na próxima semana. 
Além dos II% que constam da Resolução do Senado sobre_ endi
vidamento dos Estados e Municípios, a Paraíba está pagando mais 
lO% por fora. Portanto estamos gastando praticarnenle 21% com o 

-pagamento da rolagem da nossa dívida. Somando isso ãs despesas 
de pessoal e de custeio, resta parn investimento ap!nas cert".a de 3%. 

-É evidenle que o Governo do Esta'.!o da Paraíba não contará 
com os recursos indispensáveis para o custeio desses investimen
tos, i,sto é, para a instalação da Zona de Processamento de Ex:por
tação-ZPE. 

'Por isso mesmo, Sr. Presidente. Sr-se Sr. Senadores, apre
sentamos ao Senado, nesta tarde, projeto de lei. que leva também a 
assinatura dos Senadores Ronaldo Cunha Lima e Ney Suassuna. 
que visa assegurar ao Nordeste. outro instrumento de desenvolvi
mento regional. Trata-se da criação de uma Zona Franca de livre 
_comércio, já existente em Manaus, no Amapá. em Roraima e no 
Acre. 

O projeto é o seguinte: 

PROJETO DE LEI N• 138. DE 1995 

Cria área de livre comércio no Município de Ca
bedelo. no Estado da Paraíba. 

Art. 1°. Ê criada no Município de Cabedelo, Esta
do da Paraíba, área de livre comércio de importação e 
exportação. sob regime ftsc-.al especial. com o objetivo 
de promover o desenvolvimento da região. 

Art. 2°. Aplicam-se à Área de Livre Comércio de 
Cabedelo (ALCC). no que couher. as dispnsiçõc~ c0ns-



Maio de 1995 ANAIS IX> SENADO FEDERAL 99 

tantes na Lei n°8.256,- de 25 de novembro de 1991, oom 
alterações posteria-es. 

Art. 3°. Fica o Poder Executivo autorizado a ado
lar, em noven~ dias,.u providencias necessárias à im
piaDlaçio da Area de Livre Comarcio de Cahedelo 
(ALCC} e a delimitar o teiritório coodnuo onde será ins
talada, incluindo locais próprios ,para entrepostameo.to 
de mercadorias a serem naci.ooalizac:las ru reexportadas. 

Art. 4. Esta lei entre em vigor na data de sua pu
blicaçio. 

Art S. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justillcação 

Pafs - digo e repiJD - 6 a perversa dislribuiçio de renda entre as 
pessoas e as regiões. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

l',fuito obrigado •. 

Dumnk o discUT.Jo do Sr. Humberto Lucena, o 
Sr. Josi Samey, Praidenk, deim a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3" &cretário. 

DIU'Onte o discurso do Sr. Humbeno Lucena, o 
Sr. Levy !Jias, ~o Secretário, deixa a cadeira da presi
dincia, que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, Supú:-.e 
de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Humbeno Lucena, o 
Sr. Ney Suassuna, Supll:•e tk Secretário, deixa a cadei· 

A exemplo da Área de Livte Con:Wcio no município de ra da ~sidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a. 
Boníllll, Estado de Roraima, criada pela Lei n• 8.256. de 25 de 110- 0 SR. PRESIDENTE (Luádio Portella)- O projeto de V. 
vembro de 1991. o presenle projeto tempo< escopo viabilizar 0 Ex' já foi lido o temo número 138. 
desenvolvimento de uma regiio na qual as poss~õilidades de so-
~ · • · h "de L--'--•· mã- do Estado O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado. uu:::VlVçDCJA umana IeSl m. IJil;:>~, nas ...,.,. , . . . 
haja vista as advenidades climáticas e o subdesenvolvimeDlo só-__ O SR. PRESID)t!'ITI! (Luádio Portella) - A PresidanCJa 
cio-econômico do qual padece. -- ~v~ .ses~s con~tas do ~Congresso ~acional. a rea.J.izarem-_se 

. . ~ . ~ qumta-fema.dia4de.tnaJ.o,às19beemseguuJa,destmadasàapmaa-
Com esse fllll, esta propolliçio ena a Arca de Livre Comór- -"n de otoa .......,_,_,_,.e modidaa provisórias respodiviUilellle. 

cio de Cabedelo (ALCC) e. pam isso. 11e espelha. tamham. no >-- v ,..-·-- • • 
exemplo criado pela Lei n• 8387. de 30.12.91. que. em litigo 11. . O SR. PRESIDE~ (Lucfdi~ Portella) - Sobre a mesa. 
institui a Áiea de Livre Comén:io de MOcapá e· Santana 0 preva ofiCio que será lido pelo 'Sr. I Secretário. 
que a ela se aplicará a Lei n• 8.256/91. A Lei n• 8387/91 foi regu- É lido o seguimo 
lameutada pelo Doere to n• 517. de 08.05.92. 

O progresso. fruto da criaçio da Áiea de Livre Com!rcio de 
Cabedelo (ALCC). beneficiará não s6 o Município de Cabedelo o 
o Estado da Paraíba, mas também toda a regiio nordestina que co
munga daa mesmas dificuldades provOClldaa pela adver.oidade cli· 
mática e pelo subdesenvolvimento social e econõmico que impli~ 
cam o subemprego e a dependancia total do Estado. 

Esperamos coutar com o apoio dos nobres Pares para. a 
aprovaçio deste projeto. e do Poder EXecutivo pam regulamentar a 
Lei. dele docommte, com a. mesma presteza com que atuou na re
gulamentaçlio da Lei n• 8387/91. 

Sala de Sessões. em li de abril de 1995 

Apoiam.ento: Senador Ney Suassuna., Senador Humberto 
Lucena e Senador Ronaldo CUnha Lima. 

Sr. PresideDle. Sr's e Srs. Senadores. gostaria de aludir ain
da à possibilidade de instalação do Porto Pesqueiro de Cahedelo. 
outra iniciativa do Governo Ronaldo Cunha Lima c do Governo 
Cícero Lucena. hoje Jm'Sligiada. pelo Gov~ Antônio Mariz, mas 
que certamente só será vitoriosa se tiver o àpoio"do Governo Fede
ral. Digo. de passagem. que a idéia do Porto Pesqueiro de Cabedc
lo, em nível internacional, surgiu logo após a proibição da pesca 
da baleia, atividade que atendia a mais de tr6s mil famílias parai-
banas naquela região. - -

Sr. Presidente, Sr's e Sr&. Se~. deixo esta tribuna cer
to de que os apelos que fiz ao Seob.O( Presidente da República se
rio leva4os em conta e de que S. Ex• haverá de refletir sobre a 
problemática. regional. já qUe S. Ex• estA programando uma visita 
ao NOideste, mais especialmente a Recife,. Pema.mbuco, durante 
uma reunião da SUDENE. · -

F~o votos que S. Ex• tenha uma programação exitosa e dê 
passos fU'DleS no sentiâo de garantir o desenvolvimento regional, a 
flDl de que possamos lograr. o mais rápido possível. nio apeoa.s o 
crescimento, mas, sobretudo, o desenvolvimento naCional,. tanto 
cconômico como social, pois a grande mazela que existe neste 

. Bxasfli&. 28 de abril de 1995 
Senhor Presidente: 

Por intcrm6dio de Vossa Excelência. comuriico ao Senado 
Fodenll que estarei auseDle do Pais pelo prazo de dez dias. a partir 
do dia 1• de maio próximo. participando da VI Semana da Amazô. 
nia, que se realizará em Nova Iorque, ante a impossibilidade do 
comparecimento do Vossa Excolancia àquele evonlo. 

A viagem será reali2llda sem ônus pam o Senado Federal. 

SoiiciJD. pelo presente. que. ouvido o Plenário. a minha au
sência seja considerada. como licença autorizada, para todos os 
ftns. -Senador Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Volta-se i lista 
de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos. (Pausa) 
Concedo a palavra ii Senadom Mari.ua Silva. (Pausa) 
Conoedo a polavra ao Senador Eduardo Suplicy po< permu-

ta com o Senador Ney Suassuna. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Pronuncia o se

guinte discurso. Som revislio do orador.)- Sr. Presideme. Senador 
Luádio Portella. Sr's e Srs. Senadores. no dia 16 de fevereiro, pra
ticamente o inicio desta legislablra, juntamente com o Senador 
Roberto Requião, apresentamos um requerimento de informações 
ao Ministro do Planejamonto. pora que o BNDES nos infO!DlllS&O 
sobre o processo de privatizaçio do divOIS&S empreaas. segundo o 
Programa Nacional de Desestatizaçlio. 

Perguntamos sobre o valor contábil do estoque de ativos 
detidos pelo BNDES e aceitos no PND; sobre as operações de 
venda de ativos realizadas pelo BNDES, com a. especificaçlo 
do agente fmanceiro, do valor da operação, do tipo de ativo e 
das normas; sobre as operações de transferência de dívidas do:s 
agentes fmanceiros para com o BNDFS; sobre as operações 
que se utilizaram da prerrogativa do art. 13 das Resoluções n~ 
186192 e 803/93, cOm a i.ridicação do agente fmanceiro e das 
respectivas garantias pactuadas; sobre os limites mb.imos esta· 
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belccidos por agente financeiro, ·confotme dispõe o art. 16 daRe
solução 803/93: sobre os contratos celebrados até 28 de fevereiro 
de·199S, com base no art. 19 das Resoluções n"s 786/92 e 803/93, 
com a identüicação das instituições, do valor da Operaçio, do ter
ceiro investidor e do respectivo processo de privati.í..a.ção em que 
os ativos foram utilizados. 

Obviamente, era muito importante obtei' essas informa
ções para avaliar os procedimentos do Programa Nacional de 
Dcsestaiização, que, afmal, envolve um conjunto significativO 
de ativos c passiv~ pertencen-tes i. Uniio e que sio cancelados, 
transferidos ou vendidos para o setor privado. O Ministro do 
Planejamento, Jos~ Serra, encaminhou-nos a resposta no dia 30 
de março, com diversas informações extremamente importantes 
c que agora, juntamente, com o Senador Roberto Requilo. pas
so a analisar: 

"A Resoluçio n• 786192 foi promulgada em IS de jullho de 
I m. sendo posteriormente modificada pelas Resoluções n"s 
803193 e 809/93. O objetivo principal contido neslas Resoluções 6 
a transfeiÔncia de ativos fmanceiros de propriedsde do BNDES, 
que são aceitos como 1'moedau no programa de privatiz.açio, para 
investidores interessados cm adquirir açõcs de empresas estalais 
cm processos de privatizaçio. -- ' 

Na prática, o BNDES vende: dcben.IUres da extinta SIDER
BRÁS c dívidas securitizadas da PORTO BRÁS jma tel'ceiros in
vestidores com a intermediação de uma instimiçio fllWl.CCin. 
Deste modo, é a instituiçio fmanceira que escolhe os investidores 
que ccmprario as moedas/ativos do BNDES cm condições excep
cionalmente favodvcis: 2 anos de car&.cia. pagamcnlo de çeoas 
12% do principal nos primeiros cinco aoos, 88% :restautcs cm per
celas semestrais do sexto ao décimo-segundo aoo c juros inciden
tes sobre o saldo devedor (ablalizado pelo IGPM) a uma taxa fiXa 
de 6,5% ao ano, pagos semesliDimente. 

As obrigações acima junto ao BNDES, num primeiro Dlf> 

mente, sio de responsabilidade das instituições fi.IWlCCÍmS que in
tetmediaram a operaçio. Postericmnente, as obrigações do empr&
timo podem ser transferidas ao investidor modiantc a anu&.qa do 
BNDES, desde que satisfaçam alguns indicadon:s contábeis. E" im
portante ressaltar que as: próprias açõcs adquiridas com o financia
mento são dadas como garantia real pelo investidor, ap6s a trans
ferência das obrigações do empréstimo da imtin.Jiçio fmanceim 
para o mesmo investidor. 

Esse mecanismo de financiamento foi utilizado_ oa privati
zação de 17 e_.,sas - ÁLCALIS, FOSFÉRTL, Companhia Si
dc;tútgica de Tubsrio, NITRIFLEX, ACESITA, CSN, UL'fi!A
FERTL, AÇOMINAS, COSIPA, PEI'ROQU!MICA UNIAO, 
ARAFÉRTIL, COPESUL, Mineração Camlba, POLITENO, CI
QUINE, POUALDEN, EMBRAER- envolvendo um valor •1"'
ximado de I bilhão e 800 milhões de dóluos (US$/URV), equiva
lentes a 20% do valor acumulado nas privatizações, que ~ de 8 bi
lhões e 595 milhões de dólares. Se levmnos cm conta apenas as 
privatizações que OCOIIenUD após a vigência da resoluçio 786/92, 
ou 15/06/92, que introduziu esta modalidade de fmanciamenlo, a 
participação do mesmo eleva-se pmL 30% do valor privatizado. 

O resultado dos leilões foi em grande parte influenciado 
pelo acesso de bancos e investidores 1011 fllliDCiamci:itol do 
BNDES. Espccifu:amente, o quadro I resume o impodo doo fi
Dllllciamentos sobro oo leilões de algumas e-sas. 

Nesse quadro, apresentamos o valor de venda, o valor fi
IUlllciado pelo BNDES e os bancos investidores. A ÁLCALIS, por 
exemplo, apresenta valor de vends (49,2) e valor fuíanciado pelo 
BNDES (46,9), correspondendo a 96% do valor de venda, sendo o 

banCQ e investidores a OMEGA, a VEGA .c a Companhia Indus-. 
Iria! do Rio Grande do Norte. No caso da FOSfÉRTIL, 116,3 mi
lhões de d61a= (64%) foram fUlllDCiados pelo BNDES, =s
pondendo a um valor de venda de 182,0. Portanto, 64% fonm fi
nanciados. O principal a.gCDte fmmceiro e o respectivo comprador 
foram, no caso, a BBA e o Coos6rcio FERTILOZ. No caso ds NI-
1R!FLEX, 26,2 ou I 00% do valor fmanciado foi ígual ao de ven
da. e os bancos investidores foram GR.APHUS c OMEGA, c os in
veslic!<ms, ITAP S/ A. 

No caso da ULTRAFÉR"IU., fomm fmanciados 75% oo 
154,4 milhões do valor de venda de 205,5. BBA e BFC foram os 
bancos, e FOSFÉRTIL a investidom. No caso ds POLITENO, 
80%, ou 35,8, foi o valoc fmanciado de 44,8, valoc de venda- O 
Banco foi o Econ&nico e investiclores, Su:zano e CONEPAR. No 
caso ds CIQUINE, 18,9 (80%) foi o valor financiado de um valor 
de veDda de 23,7 milhões de dólares. Banco Econômico; investi
dor, CONEPAR. No caso da POUALDEN, 82%, ou 13,9% foram 
fmanciados, sendo o valor de venda 16,8, o foi o Banco Eoonômi-
co e o investidor. CONEP AR. . 

Em todos os casos, fica evidente que a venda dessas empn:;
sas foi pralicam.enle decidida no aCOido entre a instituição e o in
-vestidor, atravls do acesso a rmanciamentos cm Condições excep
cionais: feitas pelo BNDES. 

O dlrigisiDo deste-pn:)cesSo 6 incrimeritado com a transfC
rência do fioaDciamento para o investidor, com o aparte de 11garan
tias ~" que sio as próprias açõcs ds ._. adquiridL Este 
procedimelllo foi utilizado no processo ds ÁLCALIS (Bancos 
OMEGA e VEGA/CIRNE), da NITRIFLEX (Bancos GRAPHUS 
e OMEGAIITAP S.A.), da ULTRAFÉRTR. (BBA, BFC e oo-
trof/FOSFÉRTL). ~~ . 

Em outras privatizações.. o mesmo mecanismo foi pratica.
melte decisivo. No caso da CSN, o valoc de compm ds empresa 
foi de 1,495 bilhão (URV/US$) e o fmanci•ménlo do BNDES, 
542 milhões, dos quais uma parcela signifJ.Cativa foi utilizada no 
fmanciamenlo dos bancos BAMERINDUS e Nacional, que opta
ram pela n:lenláo das açõcs em sua caaeiia propria. No caso da 
AÇOMINAS, o valor de venda foi de 598,5 milhões (US$/URV), 
sendo fmanciadoa 251,1 milhões ou 42% do total, oom o principal 
coolrolador, a Cia. Mineira de Participações, obtendo fmancia
meniOs de 118,9 milhõeo, que responde pela quase totalidade de 
sua participoçio no processo. 

Outra situaçio inte=sante 6 a da Compaohia Sidetútgica 
de Tubario, vendida por US$347 ,3 milhões, sendo que US$57,6 · 
milhões foram ad<p!iridos pela Fundaçio Unibonco, que teve o fi
nanciameniO do BNDES repassado pelo próprio Unibanco S. A. 

Os dados e os' Casos angljsados anterimmentc demoustram 
que o mecanismo de finmcinrnr:nto adotado pelo BNDES ~ alta
mente concentrador e sujeito ao dirigismo da instituiçio fmancei
ra. que tem o pcxler de escolher os beneficiários dos fmanciamen
tos, que, por sua vez, apresentaram como gamntias Ieaís as pró
prias açõcs odquiridu oom rocursos do próprio BNDES. Pam se 
ter uma id6ia da concentraçio deste mecanismo, fomm con!empla
dos apenas 59 inveatidoros, per intenn6dio de 24 in5tituições fi
nmceiru, em 17 privalizaçõea. 

As infonnaçõcs do processo de privatizai*> indicam que 
"'cursos que nominalmente, segundo a Constibliçlo, slo de 
propriedade dos trabalhadores, constituldos pelo Fundo de Am
paro aos Trabalhadores, estio sendo destinados para que gm
pos cconômicos levantem em~stimos subsidiados, com os 
quais passam a adquirir as ações de empresu estatais. Por que 
não- ínia.nciar diretamcnte aqueles que sio os proprietários no-
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minais dos fundos ou pelo menos assegurar que haja uma maneira 
mais adequada de democratizãr de fato a propriedade das ações 
dasempresaspúblicas? -

Com relação ao impacto ecooõmico-fmanceiro deste meca
nismo, podemos resumi-lo da seguinte forma: antes do processo 
de privatização, o Governo era detentor do capital de uma empresa 
(ações) e ·detinha um credito fmanCeiro através do BNDES (de
bêntures, dívida securitizada) contra o Tesouro Nacional. QJando 
ocoiTe a privatização, e o mecanismo analisado antefiOrinente é 
utilizado. o Tesouro troca suas ações pelo cancelamento de uma 
dívida que tinha j.mto ao BNDES. Por outro lado. o BND~.troca 
seu fmanciamento ao Tesouro por um ftriinciainento subsidiado 
ao setor privado. Com isso, o saldo fmal do processo resume-se na 
troca de ações por crédito fmanceiro subsidiado, concedido aos 
privilegiados participaotes do processo. 

É importante notar que o Governo não recebe moeda e nem 
reduz-o valor de sua dívida mobiliária e contrablal j.lnto ao merca
do. Adicíorialmente, mantém uma divida mobiliária onde paga 
para o setor privado TR mais juros e ímancia-o comprador- de_ uma 
estatal recebendo IGPM mais 6.5% a.a e apenas 12% do principal 
nos primeiros 5 anos. 

O Sr .. Roberto Requião - Permif&.me V. Ex• um aParte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Cqm muita honra. Sena· 
dor Roberto Requião, V. Ex• foi responsável juntamente comigo 
sobre essas informações. 

O Sr. Roberto Requião - Senador Eduardo Suplicy, toma
mos juntos essa iniciàtiva e chegamos à c_onclusão esperada, desa
gradável, mas esperada conclusão: o BNDES está financiando a 
privatização de empresas estatais brasileirns nU)ll negócio dc_pai 
para fLlbo, um negócio rigorosamente absurdo. E como se uma fa
mília, tendo uma empresa endividada resolvesse vendê-la a um 
terceiro e fmanciasse a··venda, mas cODSeguisse, COIIlO garantia 
desse financiamento um imóveL Logo depois de feita a operação, 
de ter-se operado a trn:ditio, a garantia real imobiliária seriii subs
tituída pelas ações da própria empresa que estava sendo .vendida. 
Vendeu a empresa porque ela estava endividada, fmanciOO a ven
da da empresa e troca a garantia imobiliária pelas ações da própria 
empresa. N.un país sério, Senador Eduardo Suplicy, este tip:> de 
operação não seria só objeto_de crítica mas também objeto de ca
deia. Muito obrigado, Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Obrigado. Senado< Ro
berto Requião. Suas palavras devem pesar fundo sobre os respon
sáveis pelo processo de privatízaçio. 

Acredito que, diante dessas infamações, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, o Ministro do Planejamento,Jo~ Serra, 
o da Fazenda, Pedro Malan e o atual Presidente do BNDES - antes 
Pérsio Arida - Edmar Lisboa Bacha, devem explicar melhor se 
esse processo de privatização nio está sendo mais uma maneira de 
concentrar riqueza e patrimônio em nosso País, se não está sendo 
mais um mecanismo pelo qual o Estado privatiza sUãS aÇões. 

O próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, analisan
do a participação do Estado na economia em seus imlmeros traba
llios - o professsor lgnacy Sachs, que aqui esteve na semana pas
sada. também fez essa análise -, disse que o Estado procurava 
ajudar grupos privados com formas extraordinárias de subsidias. 
Aqui estA. uma forma que, na verdade, representa Uma continuação 
e não uma mudança profunda. Nos processos de privatização ocor
ridos em inúmeros países há caminhos diversos que deveriam ser 
objeto da atenção do nosso Presidente da República. 

Eu gostaria de lembrar que a antiga TchecosloVáquia, agora 
dividida em República Tcheca e Eslováquia. foi visitado pelo Pre-

sidente Fernando Henrique Cardoso, logo após a sua eleição.. Ali. 
Sua Excelência, que esteve com o Presidente Václav Havei, pode
ria ter perguntado sobre o processo de privatização· ocorrido na
quele pais. 

Cada um dos cidadãos da Tchecoslováquia, maior de 18 
anos. passou a ser dono de quotas equivalentes em relaçio a todas 
~- empresas. ou seja. ao património naciooal. Esta foi a maneira 
CvD1 que todos os cidadãos daquela república puderam receber as 
-quotas na mesma proporção. 

Houve, portanto, um mecanismo bastante diferente. Entre
tanto. há outros. Na Bolívia. por ex"emplo, o processo de privatiza
ção está em curso e em grande dificuldade, porque o Presidente da 
Bolívia decretou estado d'e .. sitío, levando para a prisão de 300 a 
600 líderes sindicais. Por esse motivo. esse processo está sendo 
objeto de questiooamento, mas ali adotou um mecanismo que 
guarda. pela metade. semelhança com o da República 'fcbeca. 

Mas há outros mecanismos que poderiam ser lembrados, 
pois envolvem uma democratização muito maior de processos e 
que deveriam ser objeto da atenção. O BNDES administra re
cursos que são nominalmente de todos os trabalhadores, como 
os que compõem o F AT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
Precisamos ver como o BNDES está destinando esses recursos 
em beneficio da maioria- da população e não dos grupos bene
ficiados. 

O Sr. Roberto Requião - Senador Eduardo Suplicy. 
mais Que o absurdo do fmanciamento, verificamos que .a lenda 
de que a venda das estatais deveria capitalizar o EStado para in
vestimentos em Educação e em Saúde é uma falácia. O relató
rio de nossa assessoria conclui que o Governo nio recebe moe
da e nem teduz o valor de sua divida mobiliíri3. e contratual 
junto ao mercado. Mas mantém uma dívida mobiliária onde 
paga para o setor privado TR mais juros. E fmancia o compra
dor de uma estatal, recebendo IGPM mais 6,5% ao ano. Como 
V. Ex• deixou' claro, apenas 12% do principal nos primeiros 
cinco anos. É um& negociata. Não estio essas empresas coloca
das no mercado, mas são cedidas a grupos empresariais favore
cidos pelo fmanciamento do BNDES, através da banca privada. 
Acho que esse relatório que a assessoria de V. Ex• tão bem pre
parou e que hoje é objeto da sua denúncia. nesta sessã~ plená
ria do _Senado Federal, deveria, num contextO mais sério, p(k" 
um flm defmitivo a esse processo de privatização feito dessa 
maneira. É evidente que algumas empresas públicas devam ser 
privatizadas; outras não deveriam nem ter existido. Mas essa 
c;>peração que nos foi revelada a partir do pedido de informaçlo 
que juntos fizemos ao Ministério mostra a rigorosa e absoluta 
falta de controle e seriedade nesse processo. 

O SR. EDU ARDO SUPLICY - Senador Roberto Re
quião. teremos a oportunidade na próxima semana- porque estará 
respon~do. perante a Comissão de Assuntos Econômicos sobre 
a privatização da CompaDhia V ale do Rio Doce. o Presidente do 
BNDES. Edmar Lisboa Bacba- da argúi-lo a respeito do procedi
JUento que aqui analisamos, porque para atuar dessa maneira, em 
verdade, o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso es
tará looge de poder atender aos seus objetivos. pelo menos assim 
expressos, de construir uma sociedade com mais justiça. melho
rando a distribuição da renda e da riqueza em nosso Pats. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPUCY NO SEU PRONUNCIAMENTO. 
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RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE INFORMAÇÓES SOBRE O 
PROGRAMA DE PRIVATIZAÇÃO 

Maio de 1995 

A resolução 786/92 foi promulgada em 15/06/92, sendo 
posteriormente modificada pelas resoluções 803/93 e 809/93. O objetivo 
principal contido nestas resoluções é a transferência de ativos financeiros de 
propriedade do BNDES, que são aceitos como "moeda" no . programa de 
privatização, para investidores interessados em adquirir ações de empresas 
estatais em processo de privatização. 

Na prática , o BNDES vende debêntures da extinta Siderbrás e 
dívidas securitizadas da Portobrás para terceiros investidores com a 
intermediação de uma instituição financeira. Deste modo, ·é a instituição 
financeira que escolhe os investidores que comprarão as moedas/ativos do 
BNDES em condições excepcionalmente _favoráveis : 2 anos de carência, 
pagamento de apei1SS 12% do principal' nos primeiros 5 anos, 88% restantes 
em parcelas ·semestrais do sexto ao décimo-segundo ano e juros incidentes 
sobre o saldo devedor( atualizado pelo IGPM) à uma taxa fixa 6,5% ao ano, 
pagos semestralmente. 

As obrigações acima junto ao· BNDES, num primeiro momento, 
são de resi>onsabilidade das instituições financeiras que intermediaram a 
operação. Posteriormente, as obrigações do empréstimo podem ser 
transferidas ao investidor, mediante anuência do BNDES, desde que satisfaça 
alguns indicadores contábeis. É importante ressaltar qüe as próprias ações 
adquiridas com o financiamento, são dadas como garantia real pelo investidor , 
após a transferência das obrigações do empréstimo da instituição financeira 
para o mesmo investidor. 

Este mecanismo de financiamento foi utilizado na privatização de 
17 empresas- Álcalis, Fosfértil, Cia Siderúrgica de Tubarão, Nitriflex, Acesita, 
C.S.N, Ultrafértl, Açominas, Cosipa, Petroquímica União, Arafértil, Copesul, 
Mineração Caraíba, ·.Politeno, Ciquine, Polialden, Embraer- envolvendo um 
valor aproximado de 1 bilhão e 800 milhões ( US$ I URV), equivalentes a 20% 
do valor acumulado nas privatizações que é de 8 bilhões e 595 milhões. Se 
levarmos em conta apenas as privatizações que ocorreram após a vigência da 
resolução 786/92(15/06/92), que introduziu esta modalidade de financiamento, 
a participação do mesmo eleva-se para 30% do valor privatizado. 

Em muitos casos, o resultado dos leilões foi em grande parte 
influenciado. pelo acesso de bancos e .. investidores aos financiamentos do 
BNDES. Especificamente, o quadro 1 abaixo resume o impacto dos 
Financiamentos sobre os leilões de algumas empresas. 
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EMPRESA VALOR DE VALOR BANCOSIINVES-
VENDI!, FINANCIADO TIDORES 

BNDES 
ALCALIS 49,2 46,9 (96%) OMEGA E VEGA/CIA 

INDUSTRIAL DO R.G.N. 

FOSFERTIL 182,0 116,3 (64%) rJBBA/CONSORCIO FERTILOZ 

NITRIFLEX 26,2 26,2 (100%) GRAPHUS E OMEGAIITAP S/A 

UL TRAFERTIL 205,5 154,4 (75%) B.BA e B.F.C/FOSFERTIL 

POLITENO ql1.8 -~.8 (80%) ECONOMICO/SUZANO, CONE 
PAR 

CIQUINE ~.r; ~1 (80%) ECONOMICO/CONEPAR 

POLIALDEN 16,8 13,9 (82%) ECONOMICO/CONEPAR 

Obs.: (*) Principal agente financeiro e respectivo comprador 

(-) Valores em milhões de URV/US$ 

· Em todos os casos do· quadro anterior, (Iça evidente que a venda 
destas empresas foi praticamente decidida no acordo entre a instituição e o 
investidor, através do acesso à financiamentos em condições excepcionais 
feitas pelo BNDES. . . 

O dirigismo deste processo é incrementado çom a transferência 
do financiamento para o investidor, com o aparte de "garantias reais" que são 
as próprias ações ·da empresa adquirid~. No quadro. anterior, este 
procedimento foi utilizado no processo da Alcalis(Bancos Omega e Vega/ 
CIRNE), da Nitriflex(Bancos Graphus e Omega/ ltap s.a), da Ultrafértii(BBA, 
BFC e outros/ Fosfértil). 

Em outras privatizações , o mesmo mecanismo foi praticamente 
decisivo. No casp da C.S.N., o valor de compra da empresa foi de 1,495 
bilhões (URV/ US$) e o financiamento do BNDES foi de 542 milhões, dos quais 
uma parcela significativa foi utilizada no financiamento dos bancos Bamerindus 
e Nacional que optaram pela retenção das ações em sua carteira própria. No 
caso da Açominas o valor de venda foi de 598,5 milhões( US$/ URV), sendo 
financiados 251,1 milhões ou· 42% do total, com o principal controlador, a C ia. 
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Mineira de Participações obtendo financiamentos de 118,9 milhões, que 
responde pela quase totalidade de sua participação no processo. 

Outra situação interessante é a da Companhia Siderúrgica de 
Tubarão vendida por US$ 347,3 milhões sendo que, US$ 57,6 milhões foram 
adquiridos pela Fundação Unibanco que teve o financiamento do BNDES 
repassado pelo próprio Unibanco S.A. 

Os dados e os casos analisados anteriormente demonstram que o 
mecanismo de financimento adotado pelo BNDES é altamente concentrador1 e 
sujeito ao dirigismo da instituição financeira que tem o poder de escolher os 
beneficiários dos financiamentos; que por sua vez apresentaram como 
garantias reais- as próprias ações adquiridas com recursos do próprio BNDES. 
As informações do processo de privatização indicam que recursos que 
nominalmente, segundo a Constituição, são. de propriedade dos trabalhadores, 
constituidos pelo Fundo de 'Amparo aos Trabalhadores, estão sendo 
destinados para que grupos económicos levantem empréstimos subsidados 
com os quais passam a adquirir as ações de empresas estatais. Por que não 
financiar diretamente aqueles que sao os proprietários nominais dos fundos ou 
pelo menos assegurar que haja uma maneira mais adequada de democratizar 
de fato a propriedade das ações das empresas públicas? 

Com relação ao impacto económico financeiro deste mecanismo 
podemos resumi-lo da seguinte forma: antes do processo de privatização o 
Governo era detentor do capital de uma empresa. (ações) e detinha um crédito 
financeiro através do BNDES (debêntures, dívida securitizada) contra o 
Tesouro Nacional. Quando ocorre a privatização, e o l)'lecanismo analisado 
anteriormente é utilizado,"o Tesouro troca. suas aÇões pelo cancelamento de 
uma dívida que ele tinha junto ao BNDES. Por outro lado o BNDES troca seu 
financiamento ao Tesouro Pc>r um lirianciarnento subsidiado ao setor privado. 
Com isso, o saldo final do processo resume-se na troca de ações por crédito 
financeiro subsidiado concedido aos privilegiados participantes do processo. 

É importante notar que o Governo não recebe moeda e nem reduz 
o valor de sua dívida mobiliária e contratual junto ao mercado. Adicionalmente 
mantém uma _c;tívida mobiliária onde paga para ao setor privado TR mais juros e 
financia o comprador de uma estatal recebendo IGPM mais 6,5% a.a e apenas 
12% do principal nos primeiros 5 ános. 

1 Para se ter uma idéia da concentraçã~ di!Sie ~~Cllnismo, foram conte&f&ados apenas 59 
investidores através de 24 instituições financeiras em 17 privatizações. 
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REQUERIMENTO N" OE 1995 

Reouetro. nos termos aos ar.s 50 e 49 tnctso X da ConstituiçãO Federal. 
comotnaoos com o ar. 2' 6 ::fc Reg,mento Interno ao Senado Federal. seJam 
prestadas pelo Mtn,strc do PlaneJamento as segutntes Informações: 

1) Qual era o valor contáb1l do estooue de atlvos detido c pelo BNOES. aceitos 
no PND. conforme o art 2° co anexo à Resolução 78ó. J2. modificada pelas 

. resoluções 803/93 e 809/93 Neste caso. espectficar o valor contábtl por tipo 
de ativo na data de promulgação daRes. 786/92. em 31.12.92. 31.12.93 e 
31.12.94. . 

2) QuaiS foram as ocerações ae venda de auvos realizadas- pelo- BNDES 
desde a promulgação ca Reso1ução 786/92. Em caoa operação especificar: 
a) Agente financetro: 
b) Valor da operação em Rea1s/URV 
c) Tipo da ativo: 
d) No caso da repasse para tercetros .1nvesudores. de oue trata o art. a• das 
Resoluções 786/92 e 803/93 -::etatnar o nome do tnvesltdor o(s) ttpo(s) de 
attvo e o raspecuvo va1or comabu na cata de repasse 

3) Quais foram· as- gper~es de transferência ~de dividas dos agentes 
financetros para com o BNDES conforme dtspõe o an 9° das Resoluções 
786/92 e 803/93. esoect!tcano.o cara cada operação 
- Valor da operação 
- O agente finance1ro. o tnvasttdor e o processo de pnvat1zação: 
- Quats foram as garanuas da caoa operação; 

' 4) Quats foram as ocerações o~e se utilizaram da prerroíjattvâ do art 13" da 
Resoluções 786i9Z '! 8.03'itl3 oent,ftcanoo o agente · f,nance1ro e as 
respecuvas garanuas oàctuaoaJ 

5) Oua1s foram os l11nttes máxtmos estabelecidos por agente financetro. 
conforme dtspõe o an 16° da Resotução 803/93 

6) Quais foram os contratos celebrados até 28.02.95. com base no art. 19° da 
Resoluções 7136/92 e 803/93.Para caca operação identtficar· 
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- InstitUiçãO Finance•ra contro:aaa oe1ó setor publiCO 
-Valor aa operação agente forance:ro e OISII•PCISI ae at•vo 
- O tercetro 1nvest-:::or e o resoecuvo processo c e pr • auzação em que os 
attvos foram ut1l1zaaos 

Justificativa 

O art1go 49, inciso X da Const1tu1ção Federal define como competénc1a 
exclus1va do Congresso Nactonal a f•scaltzação e o contco1e aos atas ao pooer 
executtvo. •nclus•ve os :::a aam:n•st•ação •r:a•reta -

Neste sentido o OOJStiVO deste requenmento e octer Informações soare as 
operações f1nance1ras relac•onaoas com o Programa Nac1ona1 ae 
Desastatlzação. Que envolvem um conjunto SIQnlfiCSIIVO Oe SilVOS e paSSIVOS 
penencentes a Ur.•ão e aue são cance1aaos transienoos ou vendidos para o 
setor pnvaao. 

As Informações a.Je foram reauenaas estão concentradas no ãmb1t0 dás 
operações de f1nanc•amento oe at1vos aue são oropneoaoe ao· BNQES e 
ace1tos pelo programa oe pnvat1zação Deste moao a pantr da resposta ao 
requenmento sera poss1ve1 a rea11zação ae u:na aval•aij:ão f1nancetra cesta 
parcela do processo ae pnvattzação 

Sala das-Sess.ões. em 1B de e~ 1995. · 

/'' 
I~ I 

'J(; ,,~ 
Senador Ro~equião 
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MPO 

03000.000718/95-00 

SM/N° /f/ Em o.;; de marr;:o de 1995 

Senhor Ministro 

Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do 

disposto no art. 50, § 2• da Constituir;:ão, pedidos de informação 

dos Senadores Roberto Requião e Eduardo Suplicy, contidos no 

Requerimento n~-!!€, ~e 

e cuJa cópia anexo. 

~ 00 c. .,_ ______ , aprovado pela Mesa do Senado Federal 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelência protestos de estima e oonsiderar;:ão. 

A Sua Exoelêncla o Senhor 

Doutor JOSt SERRA 

SENADOR OOACIR SOARES ~, 

Primeiro-Secretário 

DD. Ministro de Estado do Planejarnento e Orr;:arnento 

dbb/. 

I 
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Oficio n• 128 /MPO 

Brasília, 3 O de março de 199 5. 

Senhor Senador, 

Em atenção ao Oficio SM/n" 181, de 7 de março de 1995, em que Vossa 
Excelência encaminhou a este Ministério pedidos de informação dos Senadores Robeno 
Requião e Eduardo Suplicy. contidos no Requerimento n• 176, de 1995~ estou anexando cópia 
de Nota Técnica do Bl'-'DES que trata do assunto. 

A Sua Excelência o Senhor 

Atenciosamente. 

Ministro de Esta do Planejamento 
e Orçamento 

Senador ODACIR SOARES 
Primeiro-Secretario da Mesa do Senado Federal 
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SISTEMA BN~ 
ilo.atlco~O.O.w ai IOt~•Sooll 

S~DU~a~OR~-4 

RESPOST,>,S AO REQUERIMENTO N• 176. QE 1995 •. FORMULADA PELOS EXCELElfTÍSSIMOS 
SENHORES SENADQRES ROBERTO REQUIÃQ E EQUARDQ SVPLICX 

As respostas ao Req~erimento acima referido, observarão a mesma seqüência 
dos quesitos tal como formulados. 

1) Abaixo apresentamos os saldos contábeis dos estoques de ativos detidos 
pelo BNDES, acettos no PND, conforme o art. 2• do anexo à Resolução 
786/92, modift.:a~a pela Resoluçao 803/93, nas datas solicitadas. 

,'' 

Vale notar que os saldos· contábeis de 15/06/92, data da promulgação da 
Resolução 786/92, não estão disponivei·s, uma vez que estes valores são 
atualizados somente no ultimo dia de cada mês, desta forma estamos 
encaminhando o valor· referente ao fechamento de balancete mais próximo, 
ou seja, 30/06/92. 

PE!d'EIICEITES !O BNDES 

i DVR/PORTOBRAS 

I roA 

PERT!J(CootS ! !RDESPAA 

POS!C!O DAS KOlDAS UT!LllAVllS !O P!D 

Jl.ll.9l 

CrS CrS CR$ 

5.EE:i. ;!z. i6" ,iS9 ,26 ; '' 916.557' 461,40 

::.::-. :~-. ·;,,'-~-; :·4- ::.•o&.966.5ll,76 I 
! 

:7' 765.614' Jl!. 75 I· 

1!.'12.94 

R$ 

309.261.716,94 

133.791.945,91 

50.265.393,82 

~-1J1.6)0,87 

iS 
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2) As operações de venda de ativos realizadas-pelo BNDES desde a promulgação 
da Resolução 786/92, conforme solicitado, estão. listadas nos quadros que 
seguem~ 

Ressalte-se que as operações realizadas ~nteriormente a data a partir da 
qual dispõe-se de cotações da U~V (unidade real de valor) foram 
conVertidas pela cot~ç-ao do Dólar Norte Americano divulgada pelo Banco 
Central. 

A coluna do Terceiro Investidor não significa, necessariamente, que o 
mesmo teve a dívida transferida a seu favor. Em algumas operações o risco 
permanece com o próprio Agente Financeiro, conforme pode se observar na 
resposta n• J, adiante. 

MPRESA PRIVATIZADA: ALCALIS 

.'!C: :mA S.l. 

.:.:~;.~:: ·. :.:~-::--r:-.-:-:::::: __ ::?..'iE • ::!. :!0'~~-~ X i:C ~f 00 KORt_'t 

;;,ii~.;;:,;·: - ~·:;.~ ;: ! D'IR 9!~:::~ C!PJrt .. ::!A. !HOOm!A!. 00 R!O GIWD! 00 liCRt'E 

!PRESA PRIVATIZADA: FQSFÉRTIL 

:cc Ll8ER!L S.A. 

5.\IICC S.A. 

wcou. 

WCO S.A. 

:0 l!!!I!!C\ ::C:.:'·'· 

O 5I.\ CREDIT~IS":AI:. S .. l. 

J IIIA CRED!T~IS7A:.7 ;.!.. 

VA!Lil 
IOSS/Ili'I,IRSI 

::.::;.·:~.:: 

, Jt'R 9g;1~ . :AP S.A. 

___ _:;; ?::::: :11 5.A. 

!)V;! mm ; !'!!!lU • CIA. IIACICIW. Dt !'!!!!UWTES 

:.; !!:!!i SOLOR!IICO S.A. lJ!IIisTRIA E ::mcro 

:vR !10!!5 : lWf.\1! S.A. 
i 

;1!1 !!!!!! , SOLOIIRlCO S.A. IIIDiisruA E il1!ÍICIO 

VA!Lil 
COXTÃBI!. ::S. 

15.531. 70Ó .!C·:,:: 

!2.116.002.!!"' :: 

I'Wil ! 
carr.i!IL IC.!i ! . 

!!.750.000.00~,:l I. 

li.06t.no.m.-~ 

34.224.!22.!21,:"; 

2!.!12.!!!.2!1,!: 

71.l511.ooo.ooo, a1 

m.m .m.m, ·: 
7J.Oll.I40.9!~.L~ I 

Sl.ll0.114 .147 ,;! 

ll. 542.1!4.814 ,:: 
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!:KPRESA PRIVATIZADA: CIA. SIDERÚRGICA DE TUBARAo 

AGfJIT! 
fiN.\IICE!RO 

JIIIBAIICO • II!IIÃO DE BAIICOS 
lii.IS!LEIROS S.A. 

ol!BAIICO • II!IIÂO DE BAIICOS 

~·A:..C; 

, ::ss ':.'ilV,RS 

~;.H5.J~4,lS 

Jii!.SILE!ROS S.!. ' . :.;::.::: ;<. 

.~~:vc n:RCEIRO 
·.:Jro;oc IIIVllTlOOR 

i 
'VR 910816 ' !MMIU!'C ll!i!IAIICO 

~A PRIVATIZADA: NITRIFLEX 

AG!rn: ·:,u;~ .\'::;'C :E!ICE!RO 
f!NAIJCEIRC ·::::.\.:i\' -;s ·.:Jerx IIIVllTliiQl 

\I!CO GRAPII1IS S.!. !;.~4!.169,91 :;"R noaa 'IWS.A. 
I 

\I!CO tii!Gl S.A. !!.!9D.ll5,9! ~.~ !10116 I mP s.A. 

liPRESA PRIVATIZADA: ACESITA 

AGEm VALIII A\'!1'0 -FIIIA!ICEIRO :~ :uRV ·'!S · ·.~roc· !III'ISTliiQI 

~CO SAFRA s.A. ~:.:jc,";.~: :'.1 iiO&H ll.Bl!l\0! !.A. 

.~CO EIIIIOII'IIST s.A. ).970.111,01 DV1 910116 I 
I 

JC0 PRiliiiS S.A. ~.~77.4~9.S1 D\1 9!0116 
I 

III 

22o.m.m.m,u 

20.4!1.251.015, 1l 

VIUI 
Clll!iBir. ! Cr$ I 

55.)65.114 .6!1,65 

62.250.000.000 ,DO 

VILCil 
carriiiL ICrSI 

167 .~5.27l.OII, 11 

30.137 .!ll.lll ,!5 

l!.ll7.!50.615,1l 
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EMPRESA PRIVATIZADA: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - C.S.N. (controle) 

IG!m 
1IWC!IRO 

!. VALOI! 
IUSS/URV/Rr 

WCO ITlll S.A. 27.22l.Jl6,74 

IWICti-IT!Ú S.A. 27.22J.l9!,2' 

.IWICtl IT!li S.A. 22.51!.Jil,Ji 

B!ICO IT!Ii S.A. 27.22l.161,4l 

1W1Ct1 I!W S.A. l7.6U.009,09 

WCO BAmiJDtiS DO BRAS!L S.A.[ ::2.C:!C.~J;.:: 

l!IICO rJRoiMST s.A. 1. :sue;.;; -

l.\IICO PRl1111S S.A. !l5.1i2,40 
_, 

'AJCO 1.\CIIIW. $.1. 67.13],127,'0 

ATIVO 
'I!!DIOO 

DVR 9!0316 

DVR !10116 

OVR 910!l! 

JVR l!O!i! 

DVR !10116 

DVR 9!0116 

OVR !101!6 

DVR 9!0!16 

i 
i 

T!RCl!RO 
IIIVESTIDOR 

CIA. VAU 00 RIO DOCE 

' C:A. VAU 110 RIO IIOC! 

CAIIPO !ELO S.A. !IIDIÍMlA 1tmi. 

: f!W. S.A. 

, ELIZ!BI'!II S.A. IIIDOS'IIl!A Ttm!. 

I VlctiXIIA \!CIIIIEsn: S.A. IJDCSruA !tmL 

I II!RA S.A. 

ii.Wl 
camm rc:s1 

J.2IO.aaa.aoa.aaa ,ao 

1.067 .III. 226.696, 11 

769.517. 510.ll6, lO 

769.599.70!. 941,61 

6li.I12.7IO.ll!,!D 

769.191. 97!. 4!0,10 

l.064.ll!.l70. 717,21 

1.!67. 09!. 162.091' !O 

l!l.l!I.!!Q.!99,~ 

21,!11. 14!.!0!,11 

l. 90!.171. 1!2. 411 ,lO 

MPRESA PRIVATIZAQA: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - C.S.N. (eapreqados) 

IG!m VAI.al A:':VO :'!RCEIJO VALia 
FIJAIIC!lRO ~~SS/URV.'RS \'D'D!OC !IIVEST!DIIII ll'ITiBIL IC:Si 

!ai O.IIIIJIIA S.A. ~.;::.;:-~.:_;. ~~ !!~!:! !liPmAIIOS 11.\ C.S.I. 146.11!.347 .Iii, !O 

!ai IT!IW!Af! S.A. ;5.712.671,44 !l'II!!OI!E I Íl!PRII:IIIOS DA c.s.1. 7!1.7!1.121.610, u 
I 

la! !'aiTU.\L S.A. 5 .&57 .lJ!' ~! DVR !10!!6 ; llll'mAIIOS DA C.S.I. 171.1!1.56!.2CC, li 

;co tcom~~co s.A. ~.~:;.;R~: ~.~ ~::::~ . !liPREGAOOS r:A = .s .s. ll4.JH.!Il.617' 12 

:O I!IERICA 00 SIIL S .. \. Z~.S95.UtJ: m 9IC!it : !HPRECIIIOS DA C .S.I. 111.1!1.1!l. !Cl, 1! 
: . 

:0 GR.\PII1IS S.A. !.UI.IU,IJ '" 9!~!!~ OOIECIIXlS !lA C.S.I. 12.l!l.!07.lU,OO 
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~RESA PRIVATIZADA: ULTRAFERTIL 

AGEII'IT ','A.:JR A'lT/C I'!RCE!!C 
i!KAMC!!!O :ss/URV.~S vtii!IIOO IHV!STIOOR 

11: SAIIC!l S.A. . 
)4. 70J. J54.6! ~ 9101!6 

I . i F!lTIU!Alll'ES fOSFAT/JICS S.A. - POS1!IIT!L 

;)IC!J SUL AI!!RJCA S.A. ?.m.H:."; ::::u::;:< !ERT::.:!Alll'ES FOSFATADOS S.A. - FOSf'!RTIL 

JICO All!l)CA 00 SUL S.A. '~·~"~.!~J.:2 :;'R noaa : illiTIL!!Alll'ES FOSFATADOS S.A. • fOSrilmi. 

~CC BBA Cl!!IIltWTALT s.A. IUU.910,17 OVl 9101!6 I F!lTIU!AI'IES fOSFATADOS S.A. - fOSrilmi. 

:cc LIBEP.\L S.A. 16.131.131.2! m 9lom I F!lTIU!Alll'ES fOSFATADOS S.A. - FOSiimi. 

:O~S.A. =~·!"~.!~; :: =··~ ~: :::~ !ERT::::AI'!'Eõ !'lSFATAJics S.A. • fOS!'ilmL 

?RESA PRIVATIZADA: N;OifiNAS 

AGEII'IT '!!;:..,.~ .~~:·.'C '!'ERCE:RC 
r:lt\IICE1~ ~Si :;;; ~5. o'!IIDllC IIIV!STIDCil 

Erolà!IC!l S.A. J4.:~7.7Ci,47 m 130116 i IIAJIC!l S.i.L. S.A. 

!CDIIOOCC S.l. 13.261.501,61 lVIl 110111 
I 
I CIA. II!IIEIJA DE P!RT. !JID. 1. C!ll. s.A. 

IIDLTIPUC S.A. 2C..~~9.r!.~! . ~·IR ;m:.& : c;A. Mlii!IJA DEP!RT. !JID. E C!JI, s.A • 
I . 

OE CR!lll'IO MAC!OIAL S.A. U.Hil • .J46,74 01'11 930116 CL\. MIM!IIA DE PAi'!. IIID. E C!JI, S.A. 

3M: S.l. u.m.m,11 ·1 lJ1ll llOI!i CIA. J!IIIIIA DI P!RT. !JID. E C!ll. S.A. 

11 BABlA ll'IEST. S.l. 20.551.!1!.01 Y.1 !lOil! ::A. II!JIEIRA DE PIJ!T. !IID. r ::a!. s.A. 

~ JESDIVOLVOOJTO CE 
ZR.US S.A. 15.51~.057.:! J'.'! 93~4:§ i !ll!DES Jll. SID!RIJRC1CA S.lr. 

JL AIII1!CA S.l. J!.7ll.ll2,l4 OVl !10416 i AÇOS VIU.W:S s.A. 

llllll'IEST S.A. 1.liC.491,1' 01'11 !30116 

113 

VA!.CII 
CCIIWIL 1~1 

1. 900.000 .ooo .000,00 

500.000 .ooo .o o o ,00 

1.100 .000. 000.000 '00 

2.l56.Sl5. 502.261' 52 

900.000 .000.00~' :: 

1.100.000.000 .000, JO 

VAl.CII 
COI!ÀB!L I GSI 

3.110.210.071' 92 

í.IIO .000. 021 ,ll 

2.100.000.000, 00 

1.665.000.000. 00 

2.200. 000.000,00 

l.300.000.00MO 

1. m.Ju.ooo, o a 

1.445.516.511 '!6 

154.U6.ll0,0! 
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EMPRESA PRIVATIZADA: COSIPA 

I 

AC!m 
F!IIAIICE!!IO 

ll!llctl !l!ERIC.\ DO SUL S.A. 

IL\Ial I!Olllâl!co S.A. 

iii!ICO 1101.110, SIDSEI S.A. 

I/AIICO 110!.1110, S!ll!liSEII S.A. 

I/AIICO 110!.1110, Sll!OIS!II S.A. 

l!ICO 1101.110, Sll!OIS!II S.A. 

l.\ICO 1101.110, Sll!OIS!II S.A. 

IJICO IIO".UO, S!I!JIISEII S.A. 

. \IC!I IIII!AIO, S!JiliS!II s.A. 

\IC!I 'IIO!IIIl, S!JiliS!II s.A. 

·JICO 1101.110, S!JiliS!II S .A. 

JICO lro'.::PUC S .A. 

JICO 111/LIIPLIC s.A. 

'!CD 111/L'IIPUC S.A; 

:0 111/L!!PL!C S.A. 

:0 111/LTIPUC S.A. 

:0 111/LTIPUC S.A. 

~ 1/úlTIPUC S.A. 

1111/LTIPUC S.A. 

l 111/LIIPLIC s.A. 

• l!'J!.!!IUC S .A. 

VALai 
:ss ilJRV i!S 

-.;n.H:. :· 
I 

1.115.Jli,l5 

10.169.717,1! 

. 071 mu, sm.;;! ::'!ASA s.A. 

1 DVR mm e mml' soom ct11. 1 IID. DI PROO. SID!IliiGICDS u. 
: lVR mm e SIBRll, IDmll ctMJIA'IICII 
I 

:;; 1::::: e SI!II<:l: :REFEII S.A. !110. ! ctll. DE F!RII!IIIÇO 

·.m.m.!· · D\'1! mm • SIBRlll /ICFEII IIIOOslm E ctlliii:Io 
7 .ln!. 6%,97 •• i. CVR 930111 ; Slilil! CIA. CCII!liCIAL CO!Il 0.1.1. 

i 
!ll.ll'.!" i CVR 93041! e SllRl!. i.!RfJ PA!n'ICIPA(ÓES Lml. 

·.:?1.19;,1" ,;, 9l0Ui t S!BRl1 ll.llll!.l OJI!JIC!O DE ARTE Lm.l • 

m.m.m.l? : CVR 930116 r·SIJ!Ill !liQUI!.I P!ll!. Lm.l. 
' . 

: .so~. ~~!. !~ :vp ~3G4~~ t S!3.~!: i ~AXD! PART. S.A. 

:.::~.;~:.:: ;;;r il:U& e s:;;~: .. ~E':'ASA S.A. :1m. c:Jf. ÕE AÇO 

!.!65.9J6,J~ : 'JVR !lOUI e S!IIRll j Fl!IC s.A. PmmlS !IDEIIIiiiGICDS 

1.!6~.9)6,3~ 
. I 

lVR 930116 e S!!Rll! SUV:FEI !/10. E ctll. DE F1J110 E IÇO Lml. 

:.:~~.m ;: . 

:.::~.;:~ :: ::;; m<!: e m;:: :.llal.lii S.l, :!il. E :ai!IICIO : 

· ~.; !Joll!! t S!!Rl!; ~!!!l' CCII!liCIAL E !!!!'CI!!IXIIA lE!IEIIA P!I5SE5 Lm\.1 
:.;:~.91~.1~ 

i 

!.:;s.!l',!C . JVR !JCII6 t SI!Rll A!IJICO DO BRASIL S.A. 

Ll65.!ll,!5 : 'JVR llOUi t S!BRll SIDEIIIiiiGICA I.L. ALIPER'II s.A. 

l2.lll.U S!ll J: ?A/ll.IFEI s.A. !/1!). E ctll. DE FEiliO I IÇO 

~.;;;,;~:.: . ,:-,;_;;:;~ ' ;:;;.:: ;:l!le: !.A. :r.. E ~. 

Maio de 1995 

VALai 
cortia!L !Ci!SJ 

66l.l7!.9l9,11 

101. !!l.!nl,ll 

950.!12.117,11 

l!i.!ll.l!l,ll 

1!3.17!.919,11 

!!l.l7!.91!,11 

!1.02Uil,ll 

1.591.72l.!!l,:! 

: !!l.lh.95!,!1 

!2.191.013.141,1! 

!C0.47!.01!,!l 

101.9!1.604,ll 

101. !92.101,31 

101. !92.!0l,l! 

101.992.6!J4,~: 

l0!.992 .;ec, !: 

101.!!2.6G!,l: 

IOI.I!l.60l,ll 

101.1!2.702,!! 

lOI.!!l.!CI,l! 

3.071.127. 21 

IOI.m.eou: 
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EMPRESA PRIVATIZADA: AÇOHINAS 

AGOO'E 
. FliWIC!llO 

1 BIJICO OE OESIJIIIOLV!Kllll'l OE 
Mlli!.S GERAIS s.A. 

':)l.CR 
, ~SSi:JRV/RS, 

U.280.2ct.~~ 

EMP~SA PRIVATIZADA: COSIPA 

3.\JIESPA • I!AIICO DO ESTADO DE 
5iD PAULO 5.A. 

VA!DII 
:SSl'JRV'!IS, 

BI.!Dl,ll 

;·,, !JQI!! 

ATIVO 
·.'!IIO!:JC 

01'1 930416 

~::RCE!RC 

!IIVlS'r!OOR 

!ll!tEIRO 
lliV!STIIIOII 

EIIPIEGAilOS DA COSIPA 

~PRESA PRIVATIZADA: PETROQUiHICA UNIAo 

!GEl!!! VALOR 
F!ILIICEIIIO 1\'SS/Il!I'I/RSI 

AIICO ECt!IIJilco S.A. a.J~UOL~; 

ll3A!ICC • '~!ÁC ,:E !iA.'CC5 _ 
!USr..EIROS S.A. ;.1:1.m.:: 

.\IICO E\'ROIIVEST S.A. 275.760,91 

\IICO E\'ROIIIVES! S.A. !1!.022,01 

!lPRESA PRIVATIZADA: ARAFÉII!l'IL 

AGEm 
<IIIAIICE!RO 

JCO 36.1 CREC!Tl!IS!AL: S.A. 

: BAIICO S.A. 

VALII! 
:;ss·~'RV 1n· 

4.Bl!.!l!,OI 

AT!VO !ll!tEIIO 
'1!11)!110 IIIVIST!IlOII 

~Y'R 9j~,;~ : s.io <!!.!PE ADI!. E PART. L !DA. 

:;1 9J:;:: ~XIT!11l S.A. OOl. E C!ll. 

D\'1 9l01l6 Flctls.A. 

~VR 930416 ruAD S.A. 

'- :ER'!'!SDL S.A. 

I ~!L QUmlCA III!IOS'!W.L BRASILEIRl LIDA. 

!!5 

VALOR 
cotr!i.lll: IClS\ 

5.558.42S.~E7 ,20 

YILCII 
corri.I!L I Cii$ i 

9.970.077,!1 

VILCII 
cmi!IL ( Cll$\ 

ll.IU.Ol~.lU,lO 

l. 710.120.131, !O 

126.l42-!ll,92 

lOI.!l&.m,!l 

6.299.02l.ID!, !2 

----·--------------
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EMPRESA PRIVATIZADA: COPESUL (OFERTA PÚBLICA} 

AGM! 'II.LOR .\T~/0 m<:mo 
F!MAIIC&:RC ·::s :;i!v ~s ~"!lc::x: !KV!ST!DOR 

'BA.~~ ZCORóMIC: S.A. :.n.,:~_.~: J'JR ;_~l;i6 ,-~~ PESSOAS FISICAS 
' 
jBAIICO K!C!OJI.IL S.A. 414.768,29 OVR 9l!016 I OMRSAS PESSOAS I!SICAS 

EMPRESA PRIVATIZADA: HINERAÇAo CARAiBA S.A. 

:III!WCO • OII!Áil OE BIJICOS 
llliS!L!IROS S.l. 

VIJ.DR 
!USS/URV/151 

·:MPRESA PRIVATIZADA: POLI'l'ENO 

;!IICD ECaâ!Ico s.1. 

!11CD Etaiii!CO S.l. 

~IJ.DR 

I USI /URV ,'!IS ' 

17.949.101,02 

!".916.542.::! 

MPRESA PRIVATIZADA: CIQUINl!i 

IG!JT! ·:A~"ff 

frfi.\IICE!RO ::~:.:Ui",· ·~s 

~CO l'l:a!OOCO S.l. ::.n;.u~.!é 

Al'IVIJ TEIIC!liO 
\'lliD!DO lMS'!llXI 

::R !::::! _ . :AII.\IB.I J!ti'A!S S.l. 

ur10 
\'!10!00 

ll'llt 9!1016 o cu, SDt\10 DE PAPEL E CELlltOSt 
DV! !10116 
OVR 9!!016 o ~ COIIIJIAR • Cll, IIIIIIDESTE OE PART!C!11Ql&S 
;'/i 9!:D!é 

.... ., •. ,. --......... !ERCE!RO 
'!KO!X :rttST!!XI 

,. .. 9::;::: :ai!PAR • C!A. lOIIDES!E DE 1ART!ClPIQl&S 

j 

Maio de 1995 

VALei 
cmiBIL 1::.151 

4.m.m.m,oc 

1.110.1!2.355,61 

i!Lal 
COIITA!!L r RI) 

iiJL1I 
carrAB!L IRS I 

I7.m.IoJ,n 

17.1!6.542,)) 

V!Lal 
CMIS!L ~~ 

ll.912.~:!.!: 
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EMPRESA PRIVATIZADA: POLIALDEN 

I.GE!IT! 
Flii!JICE1RO 

. !.1/fCC EO!IÓK!CO S.!. 

mvc 
·mroroo 

EMPRESA PRIVATIZADA: EHBRAER 

I.GEIITI V!UIR A':'!'rv 
Flii.\ICE!RO :;s :?.·i ~: ·.::Jf::X 

l.\JICO EtiRO!KVES! S.! i.~i4. ~;:,:: 0\'llllOI:i 

lAICO EtiROIIVEST S.A. 1.211.125.12 0\'11 910116 

lAIICO EII!IOll'llST S.A. :.669.11:.1< lVR 910116 

lAIICO EII!IOIIVtST S.A. 50.195,11 :'IR !10816 

PEHTIPICACI.O OOS ATIVOS lTElfPIOOS: 

SIBR 21 e 31 - Debêntures vencidas 

-DVR 910816 - Dividas vencidas e 

DVR 930416 - Dividas vencidas e 

DVR 911016 - Dividas vencidas e 

3) TBANSFEBtHciAS PE oíYIDAS 

I r:a. S.A. 

Sll!li;Y S.A. 

I F!OOCL\R:A 
I 

!ERCE!RO 
!li'VESTIOOR 

:OO!RO 
:MVtS'I'IOOR 

e renegociadas 

renegociadas de 

renegociadas de 

renegociadas de 

de emissão 

emissão da 

emissão da 

emissão da 

da 

117 

V !!mi 
COinAS!L . ;: . 

ll.l69.::l.li 

V!lml 
COII'!AI!L . ;; · 

Z.!21.7ll,:' 

!.Z!I.IZ!,lZ 

!,66!.1l!,IZ 

10.595,!1 

SIDERBRÃS. 

SIDERBRÃS. 

SIDERBRÁS. 

PORTOBRÃS. 

Abaixo listamos as empresas que se beneficiaram das transferências das 
dividas, conforme ·lispóe o artigo 9' das Resoluções 786/92 e 803/93, 
identificando o terce 1 !'"O 1 nves"Cidor beneficiário da transferência e a 
garantia prestada na.operaç~o: 

EMPRESA PRIVATIZADA: ALCALIS 

COO .• CJA. lliD. lXI RIO GRAiiDE OC 
xcm 

C!liiE • CIA. IIID. lXI RIO GRAiiDt OC 
wam 

;GE!IT! f!MIJICE!RO 

11. m. 100. ooo ,o o I S!JICO VI"..A s.A. 

! 
1 n.t:6.~~l.ff'',:'! W'CO Olf!"'..J. S.:A· 

! 
/pm I tottlidJdl dt dividi) 
!1.170.07l.!I71Çàeso Fim;t das l controladarll 

I 
' 
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EMPRESA PRIVATIZADA: FOSFÉRI'IL 

i~IISTIDOR 

l!P S.A. 

I!P S.A. 

FEII\'I!A • CIA. IIC. DE FEII\'Itl!.\M'l!S 

ISOLORRICC s .•.. ;, E CCII. 

E
CO S.A. :ND. E CCII. 

WX.W S.A. IND. E cal. 

.COOPERATIVA ACRI::!..\ :~ ::ot:) -
ic:oPERA'~"'VA "'Dr.'RA' . t• I.. .., . ... •. \.Lo • , • 

\
COCfERATII?. AGIUCC!.I DE I.'OTlA • 
COCfERATIVA C!JilW. i' I 

IMAIIAI! S.A. 

.. 

l.GEII'!'r FINIJICJ:IRC 

!3.75J.:Jl.v00,00i BAIICO LIBERAL S.A. 

7.1l0.6l6.J67,71\ BFC BIJICO S.A. 

' :4.~!:.110.699.'1. lFC li]CO S.A. 

I . 
• l.lBl.OOO.OOO açóes di F0SrtRm 

217.676.000 IIÇÓ<S di FOSrtRm 

1.160.000.000 IIÇÓ<S da rosF!mL 

·:.:::.;~:.!1:.;:, 3Ã.~CC lBf. :REDITIJISTAt: S.A.]1.47B.l42.000 açóes da F0SFtmL 

li.«U12.029,10j BFC BAIICO S.A. I !)59.676.000 IIÇÓ<S da rosF!mL 

IJ.it:.:!!.29UOÍ BAIICO AlltRICA DO SUL S.A. 
1 

957.71UOO açóes di !'OSFEmL e 
' ' Fanca :i:;s acionistas controla· 

dores 

·:.:::.;:.:.~~:.x, 5.\.~CC .\I!El<J:A OC s:: S.!.· • 1.111.1:>.000 açóes da FOS!'ÉITIL 

I 
ll.ln.;;uauo! l!.~cc Bl!.l CREDITIJISTAL! s.•.! :.:~o.ooo.ooo acões di rosF!imL 

' ' . . 

:::.::-. ::::.~;: -;__Ê:.t~:: .. Sk~E:::'.!.NE:"A:_~ E .. ~:~ i.::;.:~~.-Di~ .. aç~ _daJO~FtRT!L_j· 
e Far.ça Sa!'!Cir~a •u; -- ----i 

EMPRESA PRIVATIZADA: CIA. SIDERURGICA DE TUBARÃO 

llf/ISTIDOR 

! IliSTl'!IJ!O IIIIJBIJICC 

'IALOR r crs 1 AGEm FINIJIC!IRO 

. ~;:.~;:.:;;_:l3.:B: :'JCSA.~CC - ~!HÀC ~r B,l.NCOS 
3?-~::r:~s s.J .. 

EMPRESA PRIVATIZADA: NITRIFLEX 

l!!P S.A. J~.;~:~-~~~.c: .... :~~~., " ..,~ ·"• u; 'l~ •• , .. ; 6'1 "'"C" ~"HUS S ' 

JT!P s.A. 61 • .i5C::~~.:~c.~cl !!~.HCC ~KEGA SJ •. 

' :un.m.J6l ações da c.s.T. + 
1 i!nca do IIJI!WICO + Fii!IÇ3 de 
:cntroladores do Grupo IIIIJBIJICO 

[ 6. ooo. 000 açóes da HITRI!UX e 
I fiallCI dos oc:ionistas controla· I 
: dores ! p/ a totalidade da di vida i[ 
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EMPRESA PRIVATIZADA: ACESITA 

IICVES!IOOR VAUJR rcrS\ r AG!liTE FIJAIICEJRO 

*l Obs.: Esta qarantia foi substlt~::!a ~!' :L500.JC~ !ÇOes da ARACRUZ CELULOSE S.A. 

! 
I 
' auso.ooo ~óes da ACES!l'A 1•1 
: e F:ança da spresa controladora 

EMPRESA PRIVATIZAQA: COHPANHIA SIDERúRGICA NACIONAL - C.S.N. 

:.ll!PO BELO S.A. " l!ID. T!:X'riL 

.·' 
'!BRA S.A. 

'C1001.\ NOROESTE 

lRA S.A. 493.990.;!;.;::.::, !.\IICO F!lRA S.A. 

EMPRESA PRIVATIZADA: ULTRAFERTIL 

· :~IL:3AIITES FCSfATAOOS S.A. 
• FOSFERT!L 
I 

: F!:R'!I:l:WITES FOSFAT!OOS S.A. • 
:~PERT!L 

!fW.U:wrrtS FOSFATAOOS S.A. • 
lrosrmu 
' 
:::r.::::ooE5 f~S:A;~y...s S.J.. -
r:s:~:r.:: 

!f::l':I,IWTES iCSFAT~ S.A. • 
! rcJSFERTIL 
' 

. ·.}.:.:i ::::: __ 

.~· ..... . 
- ···--~······· .. ·· . 

I 
! l!.~CC li!.\ CR!ll!TAHS'!ALT S.A. 

;~~:: ::J;JW. S .A. 

l.4C~.o::.:CC,2Ci BANCO 00GA S.A. 

GAW!IA 

I
' !.270.675.!!0 aÇO.. da c.s.N. + 

fiança dos controladores 
I 
: l.l7G.679.428 aÇO.. da C.S.N. 
' f:ança dos controladores 

; !.OSI.l4l.959 açi<s da C.S.H. + i fiança dos controladores 

1 l.l70.678.m ac;óes da C.S.H. + 
:ianca dos controladores : 

i4l.j!~.552 açõ6 da c.s.x. 
fiança dos controladores 

S!S.607.m açO.. da C.s.J. 
Fianca los :ontraladores 

GAW!IA 

·para a ""!Jdade da divida] 
'.'!S.~OO.JOO aÇO.. da 
~'lTPJJ'!r.I!. e r~ ança dos centro-

: !adores 

119 
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EMPRESA PRIVATIZADA: PETROQUiHICA UNIAo 

lmsTIDOR I VALOR IC!'S) í AGEIIT! f!IIAIICEIRO GAR.ImA 
I 

OlP A • Allll. E PARTICIPAÇIÍES Llll! r t r ' :J.W.:l!.~::.::· !I.HCC õCCNO!I!CO S.!. 1.m.oo5 açóes da P!'IROQUÍliiCA 
llli!I.O o Fi1nç1 dos controladores 

~·l Sucessora da. São FeUpt Adi. e ~art. :.:.:a., 

4) os Bancos abaixo optaram por adquirir ac;:oes par.:f a própria carteira de 
investimentos, conforme previsto no Art. lJi das Resoluções 786/92 e 
803/93, não solicitando, portanto, a transferência da divida junto ao 
BNDES. . 

Vale ressalta r que todos estes agentes financeiros optaram por comprometer 
os seus limites de c~édito junto ao BNDES, sendo, portanto, dispensados 
de constituir garantias reaisr 

EMPRESA PRIVATIZADA AGENTE FINANCEIRO 

CIA. SIDERÚRGICA DE TUBARÂO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. '-

UNI BANCO 

ACESITA BANCO EUROINVEST S.A. 

ACESITA BANCO PRIMUS S.A. 

CIA. SIDERURGICA NACIONAL-CSN 'BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. 

CIA. SIDERÚRGICA NACION~L-CSN BANCO EUROINVEST S.A. 

CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL-CSN BANCO PRIMUS S.A. 

CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL-CSN BANCO NACIONAL S.A. 
' 

AÇOMINAS JBANCO EUROINVEST S.A. 

EMBRAER BANCO EUROINVEST S.A. 
.. 

No tocante ao limite de crédito de cada Agente Financeiro, informamos que 
o BNDES opera com uma rede de cerca de 170 instituições financeiras 
autorizadas a funcionar no Pais, cujos limites de operação respeitam as 
~ermas e procedimentos baixados pelo Banco Central do Brasil. 

Todavia, cumpre esclarecer que o limite de crédito perante o BNOES, é 
informação protegida por sigilo bancãrío, na forma do§ 7', do art. JS, 
da Lei n: 4.595, de 31.·12/64, razão pela qual somente tais Agentes 
Financeir-os podem reve_l_ã_f ___ Seus limites operacionais junto ao BNOES. 

Nãg bgyyg nenhum caso em que tenha se aplicado o disposto no Artigo 19• 
das Resoluções 786/92 e 803/93 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio PotteUa)- Coocedo a po!a
vra ao Senador Pedro Simon. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Potte!la)- Coocodo a po!a-
vra ao'SenadorGilvan Borges. (Pausa.) 

Concedo a palavm ao.Seoador Lauro Campos:(PauSL) 
Concedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda. (PauSL) 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. ProoUDCia o 

seguinte discurso.)--Sr. Presidente. Sr"s. e Sn. Senadores, 
No dia 30 de abril último, comemoraríamos o aniversário 

natalício de Carlos Frederico Wemeck de l....acerda. ou simples
mente Carlos Lacerda., um dos maiores brasileiros de todos os 
tempos, que eswia conipletando 81 anos. Bem assim. no próximo 
dia 21 de maio, lembraremos os 18 anos de sua morte. 

Recordar Carlos Laeenla. celebtar sua memória de jornalis
ta, tribuno. escritor e administtador público .S um dever cívico que 
se impõe a todos nós. detentores de alguma parcela de responsabi· 
!idade decisória neste País. -

· Sua superior inteligência. sua vastíssima culblra, sua bravu
ra política. sua notável capacidade administrativa- foram integral
mente sacrificadas no altar da Pátria: um sacrificio a servir de en
sinamento às futuras gerações. 

De sua vida e de suas realizações, retiramos inspiraçlo, co
ragem e alento parn. enfrentar os males do presente e dar vida às 
esperanças do futuro. Permilam-me. portanlo. Senhor Presidente. 
Senhoras e Senhores Senadores, sumariar aqui ape-nas alguns dos 
momentos mais significativos da trajetória de um bCIIllem que, 
como poucos neste século, scube entrelaçar seu destino com o da 
Naçio e da época em que viveu. 

Registi'ando na querida Vasscuras de seus avós, np_ inr:erior 
fluminense. Lacerda nasceu, de fato, no Rio de Janeiro, ent1o Dis
Uito Federal. filho de D. Olga Wemock de Lacerda e do lendúio 
Mauricio de Lacerda, jornalista., parlamentar e revoluciouúio de 
1922, 1924.1930 e 1935. 

Seu avô, Sebastião Gonçalves de Lacerda. fota Mini.tro da 
Indústria, V1ação e Obras Púbücas. no governo Prudente de M<>
rais e. Ministro do Supremo Tnllunal Federal, de 1912 a 1925. 

Cedo despertaria l..acenla !""" essas duas grandes paixões 
de sua vida: o jornalismo e a política. Publicou seus prixrieiroS arti
gos no velho Diário de Notícias, em 1929._Ingressando na Facul
dade de Dm:ito do Rio de Janeiro em 1932, aproximar-se-à. dois 
anos depois, da Federação da Juvenrude Comunista, 6Qlio do Partido 
Comunista Brasileiro, então chamado Partido Comnnjsta do BrasiL 

No quadro de exacerbação dos cooflilos ideológicos que 
ameaçavam dilacerar o Brasil e o mundo daquela época. o jovem 
Carlos fez a opção que lhe parecia mais consentlnea com seu sen
so de justiça. não besilando diante da ameaçadora violSncia que 
toldava o horizonte politico de entio. Passóu a integrar a -coinissio 
organizadora do I Conpsso da Juventude do Brasil, promovido 
pelos estudantes de Direito, com o objetivo de coogregar a-jlven
tude estudiosa em tomo de posições democráticas e de resist&cia 
à expanssio do fascismo no Brasil. representado pela Açlo Inte
gralista Brasileira. 

Ainda em 1934, abandouaria o cuno de Direilo apóS ooo
cluir que "os casos que me interessavam nlo davam dinheiro e os 
casos que davam dinheiro Dia me intcressavamn. 

No ano seguinte. Lacerda participou da Fundação da Alian
ça Nacional Libertadora. organização com cariiM de 'Trento popu
lar11, cujo programa. baseado na mobilização de massas, JXOPUDhl 
a luta contra o integralismo, o imperialismo e o latifó.ndio. Na ses
são solene de instalação da ANL. realizada no Tealro Joio Caela
no, no Ri~ coube a Lacerda o discurso de lançamento do nome de 
Luís Carlos Prestes. entio na clandestinidade, !""" • preaid&lcia 
de honm do movimento, sugestão aclamada por unanimidade. 

A violenta oo.da ~va desencadeada pelo govemo do 
presidente Getllüo vargas; desde • decrelaçio·do fecbamenlo da 
ANL (em 11 de julbo de 1935), e intenslficadi. em IOsposta aos 
abortados levantes de oovembro em Natal (dia 23); no Recife (dia 
24) e no Rio de Janeiro (dia XI), obrigou Lacerda a cair na clan
destinidade. Mesmo assim, participai, em 1937, de mobilizações 
estudantis em prol da campanha do poHtico e intelectual paraibano 
Jcm Ammco de Almeida, candidalo às eleições presidenciais 
marcadas para o ano seguinte. 

A decrelaçio do estado de sítio, em 1' de oumbro de 1937. 
eocont.ra-lo-ia na Babia integrando uma caravana de estudantes, 
que. vinda de Belo Hcrizonto. descia o rio Sio Fnmcisco. Mais 
uma vez a~do. Lacerda.refugiw.·se na Dha de ltaparica, onde, 
no entanto, foi dclcoberto e preso, sc:o.do em seguida transferido 
!""" o Rio. Jt se encontrava detido na PoHcia Cenlral quando da 
deflagiaçio do golpe que fechou o Congresso Naciooal. aboliu os 
putidos PJlhicos e instaurou o Estado Novo em 10 de novembro. 

Libertado pouco depois por insufici&lcia de provas. Lacer
da CIDalizou suas energias pam a t1nica atividade que lhe restara 
exercer. o jornalismo. De 1938 em diante, escreveu artigos para as 
revista Observadca' Ecômioo e Fiila:Dceiro e Diretrizes - e~ ~ 
úm-lançada por Slllllllel Wainer. Tmbalbou ainda como secretário 
de redação de O ""'mal, de Assis Cbateaul:riand alé 1994. 

Sr. I'R:sideiXe. 
Senhoras e Sn. Senadores, 
O rompimento de Carlos Lacerda com o CODJJnismo, em 

1939. foi episódio traumático. Sem se intimidar diante do patril
lbamenlo ideológico e do omálema morn1 intiinsecos ao r6mlo de 
'~egado", ele manifestou sua conc_lusio de que a soluçio comi

Dista significava a implantaçio de uma ditadura piot que as cutru, 
porque muito mais OipDizad&. e, portanto. muito mais dificii de 
dcmlbar". Profi!Sticas e. sobretudo, corajosas palavms. pois que fo-

- ram ditas vmas dkadas antes da dellÚJlcia das monstruosidades 
stalinislaa por Kruchov no 211' Coogresso do Partido Conmnisla da 
Uoiio SoviétiCa, em 1956; da invasio da Hungria naquele mesmo 
ano a mando do mesmfS'riDVl Kruchov; da mpur& sino-~ca; da 
enonne pressio sobre a Tchecoslováquia por força do Pacto de Var
sóvia, em 1968; e muilfssimo antes da of>CialWção da fal&lcia ecooô
onica. política e moral do socialismo real declarada por Gorbachov. 

Senhor Presidente. 
Senhoras e Senhores Senadores. 
O ano de 1945 seria man:ado pela consoüdação do processo 

de reclemocntizaçio do Pa!s e nele Lacerda iniciaria sua dnlmática 
escalada poHtica. Em 22 de fevereiro, o Conde> da Maohã pubü
cru sua histórica entrevista com José Ammco de Almeida,. des· 
moralizando em defmitivo a censura do famigerado DIP (Departa
mento de Imp-ensa e Propaganda). 

Cn:scia a mobilizaçio das forças poHticas em tomo da imi
nente eleição presidencial. A Uniio De!nocrática Nacional (UDN) 
encampou a candidarura do brigadeiro Eduaido Gomes - herói dos 
Dozoilo do Forte - apoiada pelos selares de oposição ao Estado 
Novo e l quall..acerda aderiu com todo o vigor de sua eloqil~ncia 
e seu eo.tusilsrilo. 

Com a deposição de Vargas, em 29 de oumbro de 1945, por 
decislo do alio comando do eamoito. o presidente "do Supremo 
Tril:wlal Federal, José Linhares, assumiu a chefiA do governo. Em 
2 de de,.,mbro o candidalo das forças governistas. seneral Eurico 
Gaspor Dutn. venceu o pleito paidencial n( legenda da coüga
ção PSD-PTB. 

Na mesma ocasiio, Sr. Presidente, Senhores Senado!es, fo
ram eleitos os representantes l Assembléia Nacional Coostiblinte. 
Em 1946, DO Correio da Maohi, Lacerda passou a es=vec a co
luna ''Na tribuna da il:nplmsa". visando, de acordo com o seu pró-
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prio depoiniento; a fazer uma 11crônica da Constituinte'~ que fosse 
ao mesmo tempo uma 'Teportagem sobre a vida nacional". 

Em 19 de janeiro de 1947, Carlos Lacerda foi eleito pua o 
seu primeiro mandato popular: o de vereador no Distrito Federal 
sob a legenda da UDN. Desde logo. abraçou a luta pela autonomia 
do DF, defendendo a eleição direta do prefeito, aO inVés de sua no-
meação pelo Palácio do Catete. _ 

Em 1949, afastou-se do Corrdo da Manbã, conserVando, 
no entanto. o direito de usar o titulo de sua coluna. Assim nasceu, 
em 27 de dezembro, o jornal Tribuna da Imprensa, porta-voz 
das propostas da UDN e vanguarda da oposiçiõ ao getuüS!no.-Nas 
eleições presidenciais de 1950 integraHe resolutameute a. nova 
candidatura dO brigadeiro Eduardo_ Gomes e alrav~ da Tribuna 
da Imprensa desenvolveu intensa campanha coritra-a Volta de 
Vargas, com refenSncias à violência policial do Estado Novo. 

Sr. Presidente, - -
Senhoras e S~~~ Senadores, 
Ao longo do segundo governo de Getiilio. a Tnbuna lide

roo os mais violêntos ataques da oposiç.io. ArâdiGaliza.çio do con
flito governo-oposição desembocou num evento de ~encias 
tão profundas quanto graves para a vida política brasileira- e La
cerda, mais do que nunca ver-se-ia no olho do furaçio. RefJIO-me, 
é claro, ao Atentado da Toneleiras. Na madrugada de S de agosto 
de 1954, ao voltar de uma reunião no Colégio Silo I~ ele foi al
vejado na porta de seu ~cfo em Copacabana. O atentado resul
tou na morte do major-avíadorRubens Vaz. integrante de um gtu
po de oficiais da aeronáutica que dava prcteÇio a Lacerda. Ele 
pt6prio escipou com. um ferimento DO pl:. --

A imediata pressão militar pela completa apuraçio do aten
tado abalru o governo. As investigações não tardaram a ICCODSÜ.
ruir uma cadeia de responsabilidade levando cfuetamente ao Palá
cio do Catete. Com a coDÍU'tlla.Ção do envolvimento de Gregório 
Fortunato - chefe da guarda pessoal e homem de cooflallÇ4 de 
Getúlio - no complô para eliminar Lacerda. a oposição intrmifi
cru suas exigências de renúncias do pfesidente. Liderada pelo De
putado Affonso Arinos de Mello Franco. a bancada uden:ista na 
Câmara passou a colocar o assunto sistematicamente eni discus
são. Em fim de agosto, o clamor pela renúncia de V argas comOçou 
a generalizar-se nos meios militares. 

Isolado politicamente e na iminência de ser deposto o p<eSi
dente matou-se cOQJ. um tiro nO coração em 24 de agosto de 1954. 
Sob forte comoção nacional que ameaçava a estabilidade das insti
ruições, o v ice Café Filho assumiu a Presidência da República. · 

Nas eleições de 3 de oublbro daquele mesmo ano~ 
seria o c3ndidalo mais Votado da Aliança Popular· cont:ní' o Roubo 
e o Golpe à Câmara dos Deputados pelo Distrito Fedem!. 

Na campanha presidencial do ano se!guinte. identificando a 
chapa formada por Jucelino Kubitschek do PSD, e pelo candidato 
a vice João Goulart, do PTB. com o continuismo vuguista, Lacer
da publicou candentes editoriais na TribJna em apoio A candidabl
ra do marechal Juarez Távon, homologada pelos partidos Dem<l
crata Cristão e Socialista Brasileiro e logo ~spaldada pela UDN. 

A edição de seu jornal no dia 19 de agosto trouxe à luz o 
artigo intitulado "Justiça, liberdade, autoridade e reconstrução: 
programa para o contra-golpe", apontando as: medidas que Lacer
da julgava indispensáveis para a resoluçã.:: da crise politica: izls9,
tuiçlio do parlamentarismo,extinção dos pertidoo pollticos oom 
menos de um mi.lhio de votos, dissolução do Congresso com a 
convocação- em feve~iro de 1956 - de uma assembl& oonsti
blinte. promulgação de nova lei eleitoral e revisio da política do 
petroleo. 

Sr. Presidente, 
S:ras e Senhores Senadores. 

Perante a iniinência da vitõria de Juscelino e Jango, Lacerda 
assumiu uma postura radical, a que poderiamos hoje. em rettos
pecto opor uma série de reparos, mas de cuja sincera motivação 
não nos seria licito õ.lvidar. Seu raciocínio,exposto com incandes
cente coragem e clareza em numerosos artigos e discursos parla
menlai'Cs. baseava-se na constataçio de que o funcionmamento de 
um governo com base nas premiciaS]utídicas e administtativas 
herdadas da ditadura estadonovista - a exemplo da estturura sin
Ciical BIIelada ao estado e contaminada, do topo à base, pelo cancro 
-do peleguismo - o, fuilciona.mento desse governo enfim. compro
meteria os inais eledlent.ares teqUisítos de um regime de liberdade 
justo, est.ivel e dutadruro. · 

Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Senadores, 
A fidelidade de Lacerda a essa convicÇão levou-o a cerrar 

fileiras com o P=ideote da Câmara dos Deputados e Presidente 
~da República em exercício. Carlos Luz. com os ministros da Aero

náutica (Eduardo Gomos) e da Marinha (Amorim do Vale), contta 
o ministro da Guerra, MIU."CCbal Henrique Teixeira Lott, no episó
dio de 10-11 de novembro de 1995. Na madrugada Lacerda em
barcou com o presidente Luz e um grupo de oficiais no cruzador 
Tamandaré rumo a Santos. Mais uma derrota politica imporia a 
Laceida pesado tnõuto. Refeletindo a posição de Lott e dos cbefes 
militares compro'DlCtidos com a posse de Kubitschek e Gourlart. o 
COngresso aprovou em questão de horas o afastamento de Carlos 
Luz. Laceida teve de embarCar para Cuba. de lá seguindo para os 
Estados Unidos. U. fJXoo-se na cidade de Norwalk, Connocticut, 
com a mulher Lelicia e os filbos S&gio, Sebastiio e Cristina. 

Sempre amando como correspondente da Tribuna da Im-' 
prensa e colaborador assíduo de O Globo e de O Estado de S. 
Paulo, tmnsferiu-se. em meados de 19S6, pua Lisboa.- Na sua vol
ta ao Brasil em novembro daquele ano foi aclamac:IO por manifes- -
tação pop1lar. Reassumindo o seu mandato de dep!tado feder.!.! · 
seria escolhido llderda UDNnaCJman em abril de 1957. 

Para furar o boicote que lhe fora imposto pelo governo no 
ridio e na televisão. Lacerda lançou-se a um inteuso esforço de 
pop.darizaçio da mensagem da, UDN, atravbo das "caravanas da 
h'berdade" e promoveram comícios em todo O Pais. A estratégia 
n:nderia frutos '"" eleições de 1958: o partido obteve uma impor
tante vi!6ria no Distrito Federal, oodc Afonso Arinos denotoo Lu
tero V argas para o Senado, e o pi6prio Laceida foi reeleito deputa
do federal oom 143.012 votos ultrapassando com larga maioria os 
~candidatos. 

Da! em diante, Laceida seria absorvido por dois importan
tlssimo projetos politicos: a artirulaçio da candidatnm do ex-go-
vemaoor de Silo Paulo, Jlinio Quadros, à Presidência da República 
e sua própria camponba ao governo do =é:n-criado estado da 
Guanabara (ambos os pleitos fiXadoS para oublbro de 1960)-

Sr. Presidente, 
Senhoras e Senh~s Senadores, 
Jll ii. frente do goveroo estadual, Laa:rda pôde revelar mais 

uma ildmiiável faceta de seu talento: o demolidor, a meiialbadom
giratória. o estridente maestro da "banda de música" udenista, pro
var-se-ia tamb6m um insupedvel construtor! 

Foi no setor da educaçlo que seu governo credenciou-se 
cano o mais revolucionário de todos quantos comandaram o Rio 
de Janeiro. Foram ins!aladas 231 novas escolas públicas e 1.885 
salas de aula, o que permitiu o govemo tomar efetivamente com
p!lsório o ensino primário. 

Os mais vultosos investimentos consen&raram-se nas obras 
do sistema viúio e do ab&stoc:imento de água e esgoto. Com o iní
cio da chamada obra do skulo, a Adutoot do Guandú, Lacerda 
cumpriria sua promessa de por um ponto final na cr&ica e exãs
perante falta d'água nos principais bairros da Cidade Maravilbosa. 
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Sr. Presidente. 
Senhoras e Senhores Senadores, 
Coerente com suas posições liberais e democri.Ucas; Lacer

da combateria o governo Goulart. instalado a mercê da solução de 
compromisso parlamentarista consequente à rentíncia de Jânio. Foi 
o grande líder cívil do movimento politico-militar de 31 de março 
de 1964. por considerá-lo a única alternativa capaz de frustar a 
instauração de uma "república sindicalista" totalitária. negação 
completa dos compromissos da civilização brasileira com a livre 
inidativa. os direitos humanos e a nossa hemnça ocidental no ce
nário mundial de então. dominado pela lógica da guerra fria. 

Apesar disso.em questão de poocos meses. em mais uma 
daquelas dramáticas inflexões de que seu destino sempre fora pró
digo. Lacetda se afastaria desiludido do regime que ajldara a ~o
dar. N'll raíz desse afastamento. a revelaçio das pretensões coati
nuistas .e dos instintos hõerticidas dos setores màis truculentos da 
nova ordem. As sucessivas postergações do pleito presidencial. 
originalmente man:ado para 1965 e ao qual Lacerda e Juscelioo 
(cassado já em maio de 64) figuravam como os maimes favoritos. 
logo confmnariam suas Piores suspeitas. 

Em 1966. Lacerda soube dar uma demonstraçio de grande· 
za e patriotismo digna dos verecladeiros estadistas. Supenm~ an
tagonismos de unf passado recente em nome de futuro de libetda
de passoo a articular com os exilados Juscelino e Jango a chamada 
Frente Ampla pela restauração da pleniwde democTii.tica. , 

Lacerda estava ciente de que nenhum dos seus movimentos 
escapava à vigilância da ''lioha -dura'~ mesmo assim, prosseguiu 
lutandO para conferir um conteúdo cada vez mais PJPUiar A Frente 
Ampla. O movimento promoveria dois grandes comicios: o pri
meiro, convocado para dezembro de 67. na cidade operúia de 
Santo André. coraçio do ABC peulista. o segundo em Maringá 
norte do Paraná, em abril de 1968, no momento em que.o movi
mento estudantil já mobilizava considerável parcela da gpinião~ 
contra o regime. · 

A reação não se faria esperar. No dia seguinte ao da po
mulgação do famigerado Ato Instiwciooal D0 S, de 13 de dezem
bro de 1968. Carlos Lacerda foi conduzido preso a um quartel da 
PM da Guanabara, Após uma semana em greve de fome, conse
guiu ser hbertado por estar com a saúde abalada. ameaçada de en
trar em coma diabética. Seus direitos políticos fomm afmal sus
penso por dez anos, no dia 30 daquele dezembro fatídico. Não vi
veria para reavê-los. 

Sr. Presidente Senhoras e Senhores Se~ 
Um balanço bistóric:O frio •. talvez coaduzido por uma da

queles que Nelson Rodrigues se comprazia cm chamar de idiotas 
da objetividade. poderia chegar à coclusio. depois de ~tados 
erros. acertos. fracassos e sucessos. de que a vida e a carreira de 
Lacerda tiveram um infeliz e frustantc saldo fmal. Uma conclusão. 
aliás. que faria a delícia tanto da- extrema direita que o esmagoo. 
em vida. quanto da extrema esquerda que continua a palnllhá~lo 
depois de morto. 

Felizmente, Senbor Presidente, Senhoras e Senhores Sena~ 
dores, os resuhados da praxis humana na História podem e devem 
ser julgados por critérios mais elevados e menos peredveis - so
bretudo pela contribuição duradoura de seu:iO personagens à luta de 
seu povo pelo pennanente fortalecimento dos padrões da conduta 
cívica, da moralidade pública e da ética coletiva. Sob este prisma, 
a contribuição de Carlos Lacerda logrou um sucesso ~ificilmente 
contrastável: ontem. boje e no fuwro. 

Mefuor do que ninguém soube ele encarnar o tipo ideal de 
polítiCo responsável e Hder carismático, fonnulado por Max We~ 
ber. o do homem que marcha resoluto para o centro da aiena pú~ 
blica, sem dúvida atento às conseqúências práticas da sua ação, 

sem jamais porém abrir mão de lutar por seus pontos de vista. 
mesmo ao risco de suas conveniSncias pessoais, da segurança dos 
seus e no li.mte da preservação da própria vida. 

Permitam-me, Scnbcr Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores, encemar esta homenagem. com a meditaçic) de um velho, 
leal e dileto amigo de Carlos Lacerda, seu sucessor no comando da 
Tribuna da lmpn:...., jornalista Hélio Fernandes: "a importância 
de Lacerda só faz crescer apesar-dos 18 anos de sua morte. E do 
ostmcismo a que foi condenado pela inveja, pelo cil.íme e pelo 
medo". 

O fato de o B~il aioda não ter superado as amarras ao pie· 
no desenvolvimento ecanômico e ao bem~esrar de nossa gente, 
males motivados pelas, mesmas causas históricas que Lacerda 
sempre dewncioo e COJD,bateu no limite de suas forças, apenas 
este fato bastaria para atestar a perenidade de sua mensagem e o 
vigor i morredouro de seu exemplo. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella)- O Senador Oda· 

cir SoareS enviou à Mesa projeto cujldiiiínitaÇão. de acordo com o 
4isPoSto no art. 235, In, do Regimento Interno, deve ter inicio na 
HOra do Eapediente. 

A proposição será anunciada na próxima sessão, 
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Nada mais ha· 

vendo a tratar, a Presídencia vai encerrar os trabalhos. designando 
para a sessio otdinMia de amanhii a seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encerrada 
a sessão. 

(úmnta~.se a .sessão à.s I7h20min.) 

ORDEM, DO DIA 

li-
PROJETO DELE! DO SENADO 

N" 40. DE 1992- COMPLEMEt.rrAR 

Votação. em rumo 1Ínico, do Projeto de Lei do Senado n° 
40, de 1992 -Complementar. de autoria do Senador José Eduardo. 
que regulamenta dispositivos constitucionais que enunciam oor~ 
mas sobre os pagamentos pelo Poder Público a seus fornecedores 
de bens e serviços.. assim como a executores de obras. e dá outras 
provid&.cias, tendo 

Pa= sob n's 266 e 369. de 1992. e 212. de 1995. das 
Comissões 

..:. de Assuntos Ecoo.ômicos, t• pronunciamento: favorável 
ao Projeto. com emendas de n~ 1 a 3~CAE. que apresenta; 2• pro
nuuciammto: contrário às emendas de n~ 4 e 5. de Plenário: e 

jeto. 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Pro-

-2-
REQUERIMENTO N" 595. DE 1995 

Votaçio. em tiimo único, do Requerimento n° 595. de J 995, 
do Senador Luiz Alberto, solicitando, rios termos regimentais, a 
tramitação conpnta do Projeto de Lei da Câmara n' 47. de 1995. 
com o Projeto de Lei do Senado n• 78. de 1995. por tratarem de 
matérias que versam o mesmo assunto. 

-3-
REQUERIMENTO N" 596. DE 1995 

Votação, em rumo único, do Requerimento' n° 596, de 1995, 
do ~Jefferson Peres. solicitando. nos termos regimentais, a 
retir.llda do Projeto de Lei do Senado n° 57, de 1995, de sua auto
O.. que revoga dispositivos da Lein°5.682. de 21-6-71, modifica. 
da pela Lei n• 8.247, de 23-10-91. 
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-4-
SUBS111UITO'O DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"41. DE 1991 

Discussão. em tumo suplementar, do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n• 41. de 1991 (n• 1.626'89. na 
Casa de origem), que disciplina o reginle de trabllliO da categoria 
dos trabAlhadores domésticos, e dá outras providencias, tendo 

Parocersobn°245.de 1995.da 
- Comissão Dlrdona. ofere<eodo a o:daçio do vencido. 

-5- ~ ~ 
PROJETO DE LEI DA CÂMAR,\ N" 89. DE 1992 

Discussio, em turno único, do Projeto de Lei da CAmara n° 
89. de 1992 (n• 1.757191. na Casa de orijjem). que conCede isen
çio do Imposto sobre Produtoo Industrializados e do Imposto de 
Importação relativamente a equipamentos e n:iAtcrial educativo ad
quiridos por pessoa pOrtadora de der~eiencia, c d6 outras providEn
cias, tendo 

Parecer favcd.vei. sob n° 197, de 1995, dá €ani.Ssio 
- de Assuntos Ecooômfcos. 

-6-
MENSAGEM N" 97. DE 1995 

Esmlha de Autoridade 

Discussão. em tumo único, do Parecer n" 237, de 1995, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. sobre a Mensagem 
n• 97. de 1995 (n• 328195. na origem). de 27 de março do oorrcnle 
ano. pela qual o Senhor Ptesidenle da República submele à delibe
raçio do Senado a escolha do Senhor ANTONIO MARIA THAU' 
MA nJRGO CORTJZO, para exercer o cargo de Minislro Classis
ta Temporário, representante dos trabalhadores, no triênio de 1995 
a 1998, na vaga deconente do término de sua investidura. 

-7-
MENSAGEM N" 98. DI! 1995 

Esmlha de Auto•ldade 

Discussão, em turno único, do Parecer n~~" 238, de 1995, da 
Comissão de Constituição, Justiça c Cidadania, sobre a Mensagem 
n• 98. de 1995 (n• 329/95. na origem). de 27 de março do cotmlle 
ano. pela qual o Senhor Ptesidenle da Repúbli"'! submele à delibe
raçio do Senado a escolha do Senhor MAURICIO _MONTEIRO 
SANT ANNA. para compor o Tribunal Superior do Trabalho no 
cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário. represenlanle 
dos trabalhadores. no triênío de 1995 a 1998, na vaga decorrente 
do término da investidura de Miguel Abrã.o Neto. 

-8-
MENSAGEM N•99. DE 1995 

Esc:olha de Autoridade 

Discussão, em turno único, do Parecer D0 239. de 1995. da 
Comissão de Constituiçio;Justiça e Cidadania. sobre a Mensagem 
n°99, de 1995 (n° 330/95, na origem), de 27 de março do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete A delibe
ração do Senado a escolha do Senbor LEONALOO SILVA. para 
exen::er o cargo de Ministro Classista Temporário. represenlallle 
dos trabalhadores. no triénio de 1995 a 1998, na vaga decorrente 
do término de sua investidura. 

-9-
MENSAGEM N" 100. DE 1995 

Esmlha de Auto•idade 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 240, de 1995, da 
Comissão de Constituição, Justiça. e Cidadania. sobre a Mensagem 

n•too. de 1995 (n•JJI/95. na oi;g.m). de 27 de março do oonen
le ano. pela qual o Seühor Ptesidenle da Repúb)ica submete à ~li
beraçio do Senado a escolha do Senh0< JOSE ZITO CALAsAS 
RODRIGUES. para compor o Tnoonal Superior do Trabalho. no 
cargo de Suplenle de Mlnistto Classista Temponlrio. representante 
dos trabalh~s. no tri&lio de 1995 a 1998, na vaga decorrente 
do ténnino da investidura de Walter Veuore. 

-10-
MENSAGEMN"8l. DE 1995 

Eocolha de Cbefe de Ml..io Dlplom,tka 

Discussio. em IUrno únioo. do Parocer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa NacionaL sobre a Mensagem n° 81, de 
1995 (n• 279/95. na origem). de lO de março do caTenle ano. pela 
qual o Senhor P,.sidenle da República submole à deliberaçio do 
Senado a escolha do Senhor MARIO AUGUSTO SANTOS. Mi
nistro de Primeira C1asae da Carreim de Diplomata. para exercer a 
funçio de Embaixador do Bnsil junto 1 República do Quênia. 

-li-
MENSAGEM N"lÓ6. DE 1995 

Escolha de Cbefc de MI...., Dlplomátka 

Discusslo, em- tumo úÕico, do Parecer da ComissãO de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional. sobre a Mensagem n• 106. de 
1995 (n• 350195. na origem). de 29 de março do oonente ano. pela 
qual o Senhor P,.sidenle da República submele à de~"beraçlio do 
Senado a escolha do Senhor RUY ANTÔNIO NEVFS PINHEI
RO DE VASCONCELLOS. Ministro de PrimoU. Classe da Car
reira de Diplomara. para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República de Cingapum. 

-12-
MENSAGEM N" 107. DE 1995 

Esmlha de. Cbefc de Mboão Dlplomátka 

Discussl.o, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
laçÕes Exteriores e Defesa Nacimal, sobre a Mensagem D0 107, de 
1995 (n• 351195. na origem). de 29 de março doeomnle ano. pela· 
qual o Senhor P,.sidente da República submole à deliberação do 
Senado a escolha do Senhoc JOSÉ FERREIRA LOPES. Ministro 
de Primeira Classe da Cureira de Diplomata .. para exercer a fim
ção de Embaixador do Brasil junto à Nannêia. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio POC!eUa)- Está encerrada 
a sessão. 

ATA DA 47" SESSÃO, REALIZADA 
EM 26 DE ABRIL DE 1995 

(Publicado no DCN. Seção li. de 27 de a_bril de 1995) 

RETIFICAÇ6ES 

Na página 6.290. t• coluna, na emenda do Projeto de Lei da 
Câmara n• 53. de 1995. 

Onde se lê: 
••. prevenção do assessoramento dos resetvatórios-

Lela-sc: 
•.• prevenção do assoreamento dos resetvatórios ... 

Na página 6.303. l' coluna. 

Onde se lê: 
-PARECER N" 287. DE 1995 

Leia ... : 
PARECER N"257. DE 1995 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 125 

Ata da 51 a Sessão, em 3 de maio de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 
Presidência dos Srs.: José Sarney, Teotonio Vilela Filho, 

Renan Calheiros e Laura Campos 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES AVISOS 
OS SRS. SENADORES: . . . DE MINISTRO DE ESTADO 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Amônio 
Carlos Vala~s- Bello Parga- Benedita. da Silva- Beni V eras 
- Carlos Bezerra - Carlos Patrocinio - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner- Coutinho Jage- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Emília Fernandes- Epitácío Cafeteiia - Emandes Amorim- Espi
ridião Amin- Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Frmcelino Pe· 
reira - Freitas Neto -- Gerson Camata - Gilvam Borges - Hugo 
Napoleão - Humberto Lucena- Íris Rezendc- Jeffel'SOD. Pems
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josapbal Marinho - José 
Agripino- José Alves- José Bianoo -José Fogaça -José Ignácio 
-José Roberto Arruda- José Samey- Júnis Marise -'Lauro 
Campos - Leomar Quintanilba - Levy Dias ~ Luc! dia Portella -
Lúdio Coelbo - Mauro Miranda - Osmar Dias - Pedro Simoo -
Ramez Tebet - Renan Calbeiros - Roberto Freire - Roberto Re· 
quião- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima- Vahnir Campelo
Vilson K.leinübiag- Waldec:k Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A Lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Sii. Senadores. Havendo 
número regimental delcaro aberta a sessão. 

Sob a protoção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Calh.eiros, 

procederá a leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIEN1E 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Comunicando o recebimenJo de mel'IJt:gens: 
N" 147.de 1995 (o• 471195. na erigem), de 2 de maio do 

com::nte ano, COIJJllnicando o xecebimento das Mensagens n~ 141, 
144, a 146. !50, e 157. de 1995. atmvés das quais participa a pro

mulgação dos Decretos Legislativos D.0s 53, 50, 52, 48 e 54, de 
1995.~tiva~~~ -

Restituindo aUIÕgrafos de projeto de lei sancionado: 
N" 148. de 1995, (n• 472/95, na origem). de 2 do corrente. 

referente ao Prqjcto de Lei da C!uuuan"l78, de 1993 (n• 120191. 
na Casa de origem). que dá nova redaçio ao § J• do art. 408 do 
Código de Processo Penal, sancionado e transfonnado na Lei n° 
9.033, de 2 de maio de 1995. 

De agradecime1110 de comwaiaJções: 
N"s 149 aiS!. de 1995 (n'\; 476 a 478195. na origem), de 2 

do corrente, referentes ls matérias coostantes das Meosagens SF 
n'\; 158. 159. 162. a 174. de 1995. 

N" 152. de 1995 (n" 479/95 na origem), de 2 do oonente, 
comunicando o n:cebimento da Mensagem 0° 223 de 199:5-CN, 
que participa a llllUlii!W;ãõ do veto psrcis1 aposto ao Prqjcto de 
Lei laChn.aran•7,de 1991. 

- N" 284, de 25 de abril, do Ministro da Fazonda. n.ferente ao 
Requerimento de IDfonnaçio o• 392, de 1995. do Senador Wal
deek Omelas. 

N" 300. de Zl de alxil. do Minmo da Famda. mfemie ao Re
qu.an.uode!nfamaçion"393.de 1995,dos....docAdemírAndmde. 

As informações fomm encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OFÍOOS 

t• SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMUNICANDO AAPROVAçXODE PROJETO: 
N" 123/95, de 2 de abril úkinto, 0011111nicando aprovaçio do 

Projeto de Lei do Senado o• 371, de 1991 (n"3A02/92, naC!uuua 

dos Deputados). de autoria do Senador Racbid Saldanha Derzi. 
que autoriza a União a doar. i União dos Escoteiros do Bmaii
Regiio de fo..ialo Grosso do Sul o imóvel que menciOna. 

(Projeto enviado à sanção em 2-4-95) 
ENCAMINHANDO A REVISÃO DO SENADO AUTÓGRA

FO DO SEGUINTE PROJETO: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"65, DE 1995 
(N" 411195, na Casa de origem) 

(Da iniciativa do Presideme da República) 

Estabelece reiru para a produção inde
pendentemente de energia détrica, e dá outras provi· 
dênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ;1° Entende-se pa produção independente de energia 

elétrica a geração dessa energia. seja qual for a fonte primária uti
-lizada. inclusive a decorrente de processo de co..geraçio, prepon
derantemente para venda a concessionário ou a CODSUmidor, efeti
vada em regime de livre conc:orrência. nos termos desta lei. 

Parágrafo único.- Considers-se produta independente de 
energia el&rica a pessoa física ou jurídica. que ~ba. habilitaçio 
para CO"'lCICializM parte preponderante da energia elélrica que 
produ711, nas condições fixadas em regulamento. para fms de ex
plomção da atividade de produção independente de energia elélri
~ por sua conta e risco. 

Art. 2" A Vei>da de. en«gia elélrica pa produtor inde
po!ndente poden\ ser feita para: 

I- concessionários de serviço público de energia elétrica; 
. n - Consumída de ~ elétrica, atendido em tensão 

igual ou seperior a 69 kv. com carga maior ou igual a 10 mw; 
m - consumida de energia elélrica. ao qual o produtor in

dependenle fomeça serviços e utilidades associados i produçio de 
energia elétrica. cm complexo industrial ou comercial; 
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IV - coqjunto d<> consumidcml de energia elétrica, inde
pendentemente de tensão e carga. nas cmdições previamente ajus
tadas com o concessionúio local de distribuiçio. ou por auiOriza
ção do 6tgio competente da Administração 1'1\blica Federnl; 

V- qualquer consu~ que não tcoba assegurado contm
tualmente seu atendimento pelo conces.iionário local de dislribui
ção, em até 180 dias a contar da =pectiva solicitaçlo-

Panlgrafo llnico A venda de energia elétrica na forma pre
vista nos incisos I. IV e V dcveri. ser exercida a JRÇOS sujeitos aos 
critérios gerais: f1Xados em Regulamento. 

Art. 3" O aproveitamento de potencial bidttulioo, para f'ms 
de produção indepeodente, dar-ae-á mediante coocessio de uso do 
bem polblico, na foano. da legialaçio em vige<. 

Art. 4° Poderá ser enquadrada na atividade de produção in
depeodente a geração de energia el6trica resultante da ampliação 
de inst•l•çõeo de concessionmo de setviço polblico e de OU!Ofi'O
dutor, observada no primeiro caso a exclusividade para investi
mentos de terceiros. 

Art. s• Podeiio aer declAradas d<> utilidade polbliea, para 
f'ms de desa(<Oilliação e d<> instituição de servidão administrativa, 
.U... necessárias ao exerácio da atividade de produçil> iode
pendente de energia elétrica. 

Art. 6° Respeitados os cootmtos de fomocimento vigentes e 
no pruoprevistono § 2°doart. 42 da Lei n• 8.987,d<> 13 de feve
n:iro de 1995, 6 facultado ao Poder Executivo, me<liante decreto: 

I- rever os valores de carga e temio de que trata o inciso ll 
do art. 2" desta ]e~ 

D- flX81' os limites de carga e tensio que assegurem o direi
lO de livre acesso aos sistemas de transmissio de energia elétrica e 
COI!SUIIlidoo:s e produtores; 

atuaçio das concessionárias de serviço público, essencial para via
bilizar os imprescindiveis investimentoS na expansão da oferta de 
energia el~bica. A esse propósito cabe destacar que somente nos 
EUA se encontram em operação nessa modalidade cerca de 40 mil 
MW, cerca de 7 mil MW estJ.o em construção e outros 55 mil MW 
(oo aproximadamente toda a capacidade instJllada de geração bra
sileira atual estão planjeados para entrar em opemção até o fmal da 
década. 

3. A atuallegislaçio bmsileim admite duas siblações como 
agentes e modalidades, a do concessionário de setviço público de 
energia elétrica, mais generalizAda e significativa, e aquela, de cer
to modo, especial e excepcioo.al, a do autoprodutor que exerce a 
produção de energia para uso exclusivo. Na primeira modalidade. 
a atividade do agente é voha.da ao atendimento de qualquer consu
midor, enquanto, na segunda, o agente produz energia elétrica para 
cansumo próprio. 

4. A figura do concessionário de serviço público é tipica
mente representada pela empresa distnbuidera de energia elétrica 
em uma dada 6rea de coocessão, em xegimc de monopólio. Na pri
meira etapa da história da evolução dos serviços-de energia elétri
ca. essa eEilpn'sa tinha sua operaçlo verticalizada, ou seja, operava 
instJl!ações de produção. toalizava a transmissio da energia até 
suas redes de distribuição e atendia aos consumidores. 

S. Em uma segunda etapa histórica, surge a eiii.presa-que se 
especializa em opetar grandes ceniiais de getação, associadas a li
nbaa de lransmissio pt6prias e de grande porte, visando atender as 
necessidades sinmlt!neaa de várias empresaa de distribuição. A 
este tipo de empresa, caso típico das empresas federais Chesf, Fur
nas, Eletrosul e Elelronorte, foi estendida a caracteristica de con
cessio!Wria d<> serviço polblico de energia elétrica. · 

6. O estágio atual em que se encootra. a indústria de energia 
m- derrogar a exclusividade de fornecimento pela cooces- elhrica no Brasil couesponde a uma terceira etapa histórica. As 

siooária de distribuição local aos consumidores de que traiam os rodes de grande transmissão foram se interligando e esses grandes· 
incisos anteôores. siStemas-passaram a possibilitar uma maior mobilidade dos fluxos 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. ~ energia, formando-se malhas regionais e nacionais. Essas ma-

MENSAGEM NO 184. DE 1995 lhas passam a exercer uma funçio diferenciada no sistema, ccmo 
que de personagem principal, possibilitando a otimizaçoo opera

Senhores Membros do Coogresso Nacional, ciooal e económica de grandes cooj.mtos. As ledes de distrituição 
Nos termos do parágrafo 1° do artigo 64 da Constituição conservam -seu caráler original de serviço público dedicado ao 

Federal, submeto à elevada deliberação -de Vossas Excelências, atendimento do universo de consumidores em uma dada regiio de 
iicompanh~ de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es- concessão. 
tado de Minas e Energia, o texto do projeto de lei que ''Estabelece 7. As centrais de gemção podem ser agora vistu como ele
regras. para a produçlo independente de energia elétrica. e dá ou- mentes distintos da malha de transmissão e da rede de distribui
tras providências". ção, ablando como focos de produção. cada qual contril::uindo para 

Brasília, 13 de fevereiro de 1995. - Ferilaiido Henrique alimentar o conjmto, caracterizando o que poder!t vir a ser a quar
Cudoso. _ ta etapa de evolução dos serviços de enetEia elétrica DO Brasil. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 26/MME, DO SENHOR MI- Nessa etapa, a exemplo do que já est4 ~em outros países, 

NISTRO DE ESTADO DAS MINAS E ENERGIA . cada usina procurará, no âmqjto do gr:mde sistema, ccmpradoras 
para sua energia, seja uma-empresa distribuidora, seja um grande 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, cOilSllDlÍdor. B da mesma forma, cada ente comprador buscará o 
As diretrizcs do Governo de Vossa Excelência contemplam produtor que ofereça energia em melhores condições de custo e 

o estímulo à produtividade, à competitividade, a melhor alocação qualidade. resultando, evidentemente., um quadro conconencia.4 
econômica. dos investimentos e a ampliação da participação-de ca- mudando o regime do ''negócio energia el&rica", de monopolista 
pilais privados, nos setores de infra-estrubua ocooômica. No SelOr para competitivo. 
Elétrico tal conjunto de atributos é elemento absolutamente indis- 8. O autoprodutor também sofreu, em uma escala de menor 
pensável para que, nio vecha a se conJPrometer a continuidade do relevância, evolução similar, uma vez que as tcdes de intercone
processo de desenvolvimento s6cio-econôm.ico do País. xão permitem que ele se coloque ora. com auto-suficiente, ara 

2. O projeto de lei. que este Ministério-de Minas e Energia como ccmprador de úma empresa distribuidora. A~ciooalmente, 
vem propor a Vossa Excel&.cia é mais um passo importante-nessa pode ele dispor de excedentes de energia elétrica, eventuais ou sis
din:ção. através da criaçio da atividade de Produção Independente temáticos, os quais podem ser adquiridos pelo concessionário. 
de Energia Blétrica, figura. que vem se consolidando no panotama Para que tal cométdo se viabilize, vários países, c ta.mbém o Bra
intemacional como um instrumento. ainda que complementar à sil. flexibilizaram as normas existentes~ pois é da nablreza da Je. 
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gislação original diferenciar rigidamenl<: a cOinpetBncia do auk>
produtor. la! agente, por defmição, deveria produzir só pera si, não 
lhe sendo permitido comercializar energia para outro consUmidor, 
pois estaria sendo quebrado o monopólio coocedido A empresa 
distribuidora. Pm.§m. ao comercializar seus excedentes com uma 
empresa distn"buidora, esse agenl<: pçdeiá estar realizando um ato 
econômico de interesse geral, o que por si justiftcaria a flexibiliza
ção da norma. Nesse sentido, o Docrek>-Lei n• 1.872/81, permite, 
cautelosamente, que o negócio seja feito, desde que por iniciativa 
da concessionária de serviço póblico e sob sm coo.trole. Posterior
mente. foi ampliado o escopo dessa flexibilizaçlo, ao se permitir 
que um autoprodutor viesse a se im1aiar com a intençio de CCJIDCicia. 
lizar porte de sua Jmdução a uma coocessionAria de serviço p!blico. 

9. Com as limitações de carál<:r oconômico-fUlllllCOiro en
frc~ pelas coacessiooárias do serviço p.iblico, que v&n im
possibilitando a continuidade do progmna de expansio da oferla 
de energia elétrica, é natural que surgissem investidores disposto a 
produzir energia para comercializar na soa maior parte w-riiesmo 
na totalidade, tO<Dando a condição de lllltoprodutor mero pretexto 
para o negócio principal F"'n"'. a certas condições de carlincia de 
atendim.ent~ o poder concedente, priori.zJlDdo seu dever <L;; cuidar 
do interesse público Ilpl.ÍS amplo. aprova e licencia esses e.~~Ip~UD· 
dimentos. 

leiro, promovido pelo GOverno de Vossa Excelência, será sem.pre 
paulada pela introdução de mecanismos promotores da competi
çio e do incentivo i bu5e4 da eficiSncia e da qualidade, coloca.Ddo 
sempre, em primeiro lugar. o interesse píblico. 

Respeitosamenl<:, Raimundo Brito- Ministro de Es<ado de 
Minas e Energia. 

l.EGISV.ÇÃO CITADA 

LEI N" 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995. 

Dispõe !JObre o regime de concessão e pcrmis
sio da pr<Staçio de serviços p6bUcos previsto no art. 
175 da Co..tltulção Federal, e dá outras pro\'ldêndas. 

O Presidenl<: da Repóblica faço saber que o Congresso Na
cional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

C'-APÍrULO I 
Das Disposições Prdlmlnan:s 

Art. 1• As coacessões de serliÇ<JO p!blicos e de obtas p!bli
cas e as pennissões de serviços públicos reger~se~ão pelos termos 
do art. ·175 da Coosútuição Fi:deml. por esla Le~ pelas normas le
gais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis coJJJ.ratos. 

Parágrafo úniCo. A União, os Estados. o Distrito Federal e 
10. Assmi. Senhor Presidente, a din!inica de evoluçi.o dos os Municípios promoveria a revisão e as adaptações necessárias 

serviços de energia elétrica, seguindo uma lógica inegáveL clama de sua legislação às preseriçiles desla Lei. buscando atender as pe
pelo reconhecimento, não s6 de dois, mas de vários tipos de agen- cularidades das diversas modalidades dos seus serviços. 
tes e de modalidades de atuação. A criação de um novo agente que Art." '2: Para os fms do disposto nesta Lei. considera·se : 
preencha a função de operado.- de prodaçio de energia elétrica I - poder cooci:denl<:: a União, o Eslado, o Distrito Federal 
com a fmalidade precípua de comercial..iz:A-la.. é o que propõe o ou o Munidpio, em cuja competêocia Se encolitre o:serviço públi
presenl<: projeto de lei. desiguando-o como ProdutO< Independente co, precedido ou Dio da execução de obra piblica, objeto de con
de Energia Elélrica. O Produtor lntependenl<: não é um autoprodu- cessão oo permissão; 
tor, mas também não é um concessionário de 5erviço póblico de II- concessio de serviço póblico: a delegação de sua pres
energia elétrica. Ele produz energia elélrica e a vende, seja a um laçio, feba pelo poder coocedelll.e, mediaul<: licilaçio, oa modaJi. 
concessionário de serviço póblico, seja a CODSUmidores especial- dade de cancorrência,. l pessoa juridica ou consórcio de em.ptisas 
mente qualificados. Quanto As ®~J,dições: de venda a consumidores que .demonstre capacidade para seu desempeDbo. por sua CO!J.ta e 
foram elas estabelecidas de modo que, mesmo considerando a ne- risco e p:n' pram determinado. 
cessária preservação do equillbrio ecooOmic:o-flllllll!"'iro das em- m- concessio de se!Viço póblico precedida da execução 
presas distribuidoras, fossem gerados estimulas 1 elllrada de novos de obra p!blica: a construção, tola! ou parcial, conservação, refor
ageni<:S e portanto à ampliaçio da competitividade, de fOimo que ma, ampliação. ou melhoramento de quaisquer obtas de inl<:resse 
essa venda sem lllltorizada pelo Poder Conceden!<: sempre que a p!blico, delegada pelo poder coucedente, mediaul<: licitação, oa 
concessionária local nio puder atender o consumidor. Ou, ainda, modalidade de concorrência, à pessoa juridica ou coos6rcio de 
quando a venda de energia el6trica esteja associada .l venda de uti~ empresas que demonstie capacidade para a sua real.iução, por sua 
!idades, como por exemplo o fornecimento de vapor ou condicio- conta e risco, de forma que o investimeD10 da concessionária seja 
n.amento ambieD1al., contribuindo pll3. a ampliaçio da racionalida- remunerado e amortizado mediante a explonção do serviço ou da 
de e da efici.Sncia. energética. obra. por prazo determinado; 

11. Cabe destacar que o presenle piojeto de lei apresentava ··-··-··---··-··-··-··-·-··-··-··-··-··-··-··-··-------··----·-
avanços signativos para estimular uma muda.nça. de postlll.1l geral Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por 
do setor elélrico. Em primeiro lugar, por estabelecer, de Um lado, iniciativa da concessionária. no caso de dcsrumprimeo.to das nor
que as condições de vehda da energia elétrica a consumidores, por mas cootrattlais pelo poder coo.cedentc, mediante aç5o judicial es
parte do Produtor lnddpendente, sejam livremente negociadas. en- pecialmente intentada para esse fnn. 
tre as partes, e de outro, que a aquisiçio de energia elétrica por Parágrafo único. Na bip{tese prevista no caput deste artigo, 
pari<: de concessiooários de serviço póblico assegure a defesa dos os serviços prestados P.,Ia concessiooária não podedo ser ioU:nompi
interesses dos consumic:loms, o que introduzirá uma saudável pres- dos ou penlisados, até a decisio judicial tmnsítada em julgado. 
são concom:ncial que se propagará po< todo o sisl<:ma, em benefi- CAPÍrULO XI 
cio da empresa distribuidora,. que terá acesso a melhores altemati- Das Permissões 
vas de suprimento do que hoje, dos consumidores e dos investido- . . ,. . . 
res, que poderio tomar decisões com base cm um cálculo econô- . Art. 40. A permissii_? de serv1ço t:Qblico será fonnalllll~ 
mico resultante de fcxças de mercado, e da própria econoiiiiã.- na- --mediante .contrato_ de a~sao, que obse:'ari os. t~ ~esta ~t. 
cional. na medida em que a. expansão da oferta de energia elétrica das demaJS normas pertinentes e do edital de bc1taçao, mclus1ve 
se faça ao menor casto globaL quanlo à prrcariodade e à revogabilidade unilate:ml do contrato 

12. Assim,. o objetivo deste projeto de lei é ô de dar mais pelo poder con~n~. . ~ . . . 
um sinal claro e decidido de que a reforma do setor elétrico brasi- Parágrafo únicõ. Aplica-se as pcnmssões o disposto oesta.let. 
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CAPÍTULOXll 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 41. O disposto nesta lei não se aplica 1 concessão, per
missão e autorizaç.io para o seiViÇO de radiodifusão sooora e de 
sons e imagens. 

Art. 42. As concessões de serviço piblioo outorgadas an"'
riormeor.e à. entrada em vigor desta lei consideram-se válidas pelo 
prazo fixado uo contrato oo no ato de outorga. observado o dis
po~ no art. 43 desta lei. 

§ }0 Vencido o prazo da concessio. o poder conccdellle 
procederá a sua JicitãÇio. nos termos desta lei. 

§ 2:' As concessões em carátcr precário. as que estiverem 
com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeter
minado, inclusive por força de legislação anterior, permanccerio 
válidas pelo prazo necessário à realizaç.io dos levantamentos e 
avaliações indispensáveis i organizaçlo das licitações que prece
derão a outorga das concessões que as substib.J.irio. JX8ZO esse que 
não será inferior a 24 (vinte e qu aJ.ro) meses. 

Art. 43. FJCam extinms todas as "'"""'-'ÕeS de servi\X)S pibli
eo& ootorgadas sem licitação na vig&lcia da Co!Jsljuiçio de 1988. 

Parágrafo único. Ficam também extintas todas as conCessõ
es outorgadas sem licilaçio anteriormente à Coo.stituiçio de 1988. 
cujas obras ou serviços nio tenham sido inícilidos ou que se en
coalrem paralisadas quando da enttada em vigor desta lei. 

(Ã Ccmissãotk Constiluiçiio, Justiça e CidatUJnia) 

PARECERES 

PARECER N" Z74,DE 1995 

Da Conaissão de Consdtuição, Justiça e Cida· 
dania sobre o Ófido •s• D0 11, de 1988 (Ofído o• 
359188-P/MC, de 1:!.1191!18, na origem) do Senhor 

Presidente do Sup.,mo Tribunal Federa~ éucanai· 
nhauclo ao Senado Federal cópia do Acórdão proferi· 
do pda Suprema Corte, cm 1° de junho de 1988, aos 
autos do RecursO Eúraordlnúio o• 11L9543, do Es
tado do Paraa,, o qual declarou a lnooostituciooaU .. 
dade do Decrcto .. lei n°2.047, de2fW7M3. 

Relator: Senador Josapbat Marinho 
I. Pelo Oficio ''S" n• 11, de 1988 (Of. n• 359/88-P/MC, de 

12 de smmbro de 1988, na origem), o Seubor Presiden"' do Su
premo Tnl:lunal Federal. Ministro Rafael· Mayer, encaminhou a 
esta Casa o Acóidão proferido por aquela Corte de Justiça nos au
tos do Reamo Exlraordinário n• 111.954-3, do Estado do Paraná, 
em que foi declarada a inconstitucionalidade do Decrc:tc>Lei n° 
2.047, de 20/07/83. 

2. Ao oficio, além do acórdão, foi anexada cópia da versão 
do TCgistro taquigrál!co do julgamento e da legislaçio em aproço. 
Informa-se. ainda, que o referido acórdão foi publicado no Diário 
daJnstiça de 24/o6188 e tmnsitoo em julgado. 

3. Institui o decreto-lei em questão o "empréstimo compul
s6rio para custear auxfiio exigido em d.oc:onência de calamidade 
pública". segundo o disposto nos arts. 55,1le 18, § 3", da Consti
tuição então vigente, e no art. 15.Il do Código Tributário Nacio
nal (CfN), prevendo sua exigência de pessoa tisica. que teDha ob
tido no exercicio fmanceiiõ de 1983, ano-base de 1982. a tírulo dC'I 
ingxessos isentos, nio tributáveis, ou tributadOs eiCfusiva.Dientc n:. 
fon..,, importância superior a CR$5.000.000,00. 

4. Inconformado com a cobrança do empréstimo cotl4lll!s6-
rio, Daniel Laynes de Audrade impetrou DllUl(lado de segunnça 
cootra o Delegado da Receita Federal em Curitibo., "ao argumento, 
em suma. de ofensa aos princípios da legalidade da anterioridade e 
da itretroatividade da lei". 

S. A sentença monocnitica econheceu a impossibilidade da 
cobrança do tributo no mesmo exercício em que foi criado, COD.CC

dendo a segurança para isentar o impedente do pagamento exigido 
em relação ao exercício de 1983. A apelação da União nio foi pro
vida. sendo confumada à sentença de primeiro· grau -Pelo extinto 
Tribunal Federal de Reamos. 

6. lnteipOstos recursos extraonlinário, com base nó art. 119, 
lU, a e d, da Com:tinliçio então em vigor, a União susleotou que o 
aresto teria violado os arts. 18, § 3", e 153, § 29, daquela Carta 
magna, além de haver dissentido da orientação faàda pela Súmula 
418 da S:Uprema Corte, assevenmdo, em símese. que a Lei Magna 
conferia à,UDião ~ ~ 

."o poder de instituir dois empréstimOs c<impuls6-
rios, o chamado EII1p1"6stimos Compulsório Excepcio
nal, criado em virtude de situação excepcioõal (art. 18, § 
3<1) e não sujeito a disposições constituciónais relativas 
aos tributos nem às normas gerais de direito tributário; o 
chamado Empréstimo Compulsório Especial, previsto 

~ M aJ1igo_21, § 2°, ILda Constituição Federai. e, sujeito à 
ob_servância daS disposições CõnstiJcioilais relativas· aos 
tributOs e-às nOrmas gefaiS dê direito tnõutário." 

7. Concluiu sustentando que "o empréstimo sob exame, por 
estar amparado no art. 18, § 3° da Coostituição Federal, não se eo
conf:!a subordinado aos princípios coostittlcionais, como-entendeu 
o ac6tdio iinpugnado", e que, "embora a Súmula 418-STF tenha 
sidp editada na vigência da ConstituiÇão Federal de 1946, perma
nece em vigor pon. a espécie de empréstimo compulsório excep
cional, que nio ~ tnbuto". 

8. Na emenda do acórdão está esclarecido: 

Não há distinguir, quanto à nattmm, o emprésd
mo compuls6rio excepcional do art. 18, § 3•, da Consti
tuição Federal, do empréstimo compulsório especial, do 
art. 21, § 2", ll da mesma Consdtuição FederaL Os casos 
serão sempre os da Lei ComplemeDlar(CI'N, art. 15) ou 
ouua regulaxmen!e votBda (art. SOda Coostiblição Federal). 

O empréstimo sujeita-se is imposições da legali
dade e Igualdade, mas, por sua natureza, nio à anteri&
ridade, nos "'nnos do art. 153, § Z9,1n llne, da Consti
tuiçio Federu (demais casos previstos na Constimiçio). 

O D=oto-Lei rr' 2.047/83, oonrudo, som. de vi
cio incurável: -. retroaçio a ganhos, rendas-ainda que 

- não tn"butbeis - de exercício aDterior, já encerrado. 
~ Essa retroatividade é inaceitável (art. !53, § 3•, da Cons

tituição Federal), fundamento diverso do em qUe se 
apoiou o acórdio reconido. 

E a parte dispositiva da decisão declam "a iDcoostituciooali· 
dade do D_ecreto-Lei n•2.047, de20dejulhode 1983." 

_9. E o relatório. elucidando que o processo me foi distribui
do em 21 de março deste ano de 1995. 

Discusoão 

- 10. Nos termos do inciso X do art. 52 da Constituição en. 
vigor. compete privativamente ao Senado FeCieml "suspender a 
execução, no todo ou em porte. de lei declarada inconstitucionali-
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dade por decisào definitiva do Supremo Tribuua! Fodera!." E se
gundo dispõe o inciso ll do artigo 101 do Re!IÍlllOIIt.o lotmno desta 
Casa. compete a este Colegiado apresentar o :tespeétivo Projeto de 
Resolução. 

11. A decisão do Supremo Tril::u.nal FCdcml é defmitiva e 
foi tomada por unanimidade de voto<; (atts. 52, X e 97, c.F.). O 
oficio remetido em 12-9-88 (Os. 01), pelo enlio Presiderile do 
SlF .• ., comunica que a decisão proferida em sessão plenária teali~ 
zada no dia 1° de junho do mesmo auo, foi Jiublicada no Diário da 
Justiça de 24-6-88 e transitou em jllgado. O caso nio oferece sin
gularidade que exija Rllevo. 

12. Dessa forma. satisfeiros os requisitos êonstitucionais e 
regimentais, e com a fmalidade ~atribuir força exea~tória 1 refe
rida decisào, propõe-"' o "'SUÍD!e Projeto de Resolução suspeudeudo 
a execução do Decreto-Lei n"2047, de 20 deju!bo de 1983. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO-N" 56, D~f99S ---

Suspende a cxcc:u.çio do Decreto-Ld D0 2.047, 
de 20 de julho de 1983, dedaradj> lncomtlludonal 
por decisão definitiva do Supmno Tribunal Federa~ 
cm l 0 dejunbo de 1988. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o Fica su-spensa a execução do Decreto-Lei n° 2.047, 

de 20 de julho de 1983, declarado inconstitucional por decisio de
fmitiva do Supremo TribJnal Federal nos autos do xecurso ex
traordinário n° 111.954-3, do Estado do ParaoA, confcxmc comuni
cação feita pela Corte, noo termos do oficio n• 359-P/MC - STF, 
d< 12 de setembro de 1988. 

Art. 2° Esta Resoluçio entra em Yigcx na data ele Stiã publi-
cação. . 

Art.. 3°.Revogam-:s:e as <lispotiições e~mcoa.trúio. 
Sala du Comissões, 26 de abril de 1995. -Íris R02Z11de, 

Prosidente - Josapbal Marlnbo, Rola~ - Roberto Roqu!io -
Lauro Campos - GuDberme Palmeira - Ney Su-na - Jef. 
ferson Peres - Êlclo Á!v""" - Carios Bezerra - Ademlr An· 
drade- Ronaldo C. Lima- Francdluo Pereira- Roberto Frei .. 
re- Bernardo Cabral- José Biauco. 

PARECER N" 275, DE 1995 

Da Comissão de Relações E:derior<S e Defesa 
Nadonal sobre o- Projeto de Decreto Legislativ' D

0 

54~ de 1993 (11° 283, de 1993~ na origem)~ que "Apro
va o texto do Acordo de Cooperação Judiciária em 
Matéria C!vD, Comerc!al, Trabalhlsta e Administra· 
l!va, celebrado enlre o GoVCI'I!O da RepúbHca Fede
rativa do Brasil e o Govcmo da Rq>Úbllca Oriental do 
Uruguai, em Monteridéu, an 28 de dezembro de 1992". 

Relator: Seoador Arthur da Távola. 
Em confoonidade com o art. 49, !, da Constiblição Feder.U. 

chega a esta Casa do Congresso Nacioua! o Projeto de Decreto Le
gislativo n• 54, de 1993 (n• 283-C, de 1993, na origem) que 
"Aprova o texto do Aco!do de Cooperação Judiciária em Matéria 
Civil, Comercial,. Trabalhista e Administrativa, celebrado eutre o 
Govemoda Repúb6ca Federntiva do Brasil e o Governo da República 
Oriental do Uruguai, em~. em 28 de dezembro de 1m". 

Na Mensagem Presidencial que endereça o texto ao Con
gresso Nacional salienta-se a importAncia do instrumento jurídico 
em ep(gnúe, tendo em vista que a sua aprovação pelo Brasil toma
rá mais ágil e flexível a cooperaçio judicial nos vários campos de 
açio. que menciooa., e atenderá a exigências prementes e atuais da 
integraçio regioua! do MERCOSUL. 

Trata-se. na vetdade. de um documenlo jurídico semelhante 
aos que o Bmsil tem fmnado can outros países com. os quaiS mantém 
ÍD1enSO inten:âmbio de pessoas, bens, serviçoo e capitais, que, sem dú
-vida. toma-se iDdispcmável subsaever também com os paises que, 
como o Uruguai. são na;sos parceiros de integração econômica. 

Nas 28 (vinte e oito) cláusulas do presente aconio são abor
dados vários tópicos daquilo que se convencionou cham~U" o Direi
to Processual Imernaciooal. 

Depois de indicar quais serão no Brasil (o Ministério das 
Relações Ext.eriore!i) e no Uruguai (o Minist6rio da Educação e 
Cultura) as autoridades centrais que teria o encargo de operacio
nalizar seu mecanismo, o texto bilateral alUde-às Cartas rogatórias, 
i homo!ogaçio das sentenças e !andas arbitrais, à força probatória 
de iústrtlment.os públicoo, aos pedidos de inf=çio sobre os di
reitos internos dos dois países. 

Pode-se dizer que o texto, num documento único, engloba 
várias matérias que já fonmi objeto de convenções interamericanas 
em vAria CID!Ps da OEA (ConferEncias Interamericanas Espe
cializadas de Direito In-.cioua! Privado), que f= ntificado 
pelo Uruguai, mas não ainda pelo Brasil. 

Apesar disso, o conteúdo normativo do tralado está com 
CODSooâocia com os mais trit.diciooais principio' do Direito Pro
cessual Internacional, bem aceitos em nosso Pais. 

Quanto às rogat6rias, em ma:.tma civil, comercial. tiabalhis
ta e administrativa o texto reieie-se à posSibilidade de seu objetivo 
ser diligências de mero trimite (como citações. iotimações. notifi
caçees) e medidas de provL . 

Enumera os IeqUisitos qUe deverão Jreencher para serem 
cumpridas nos Estados-Partes, somente podendo ser negada a co
Jalxnçlo na ma~ se a autoridade solicitada for incompeteDte 
ou quando ci pedido ateDiar conlm a onlem pública. 

No t.ocan10 ao reoonhecÍDlent.o de sentenças e !andos arbi.· 
trais de um dos pdsCis em aulro. 6 preVistO um sistema baStante 
siinp!ifteado, semelhante 1 deliboçlo do direito lnsiloiro. 

Qumdo a sentença ou- !ando nlo puder ter efictcia total, po
deri ser dotada de ofiCiei& pareia!. 

Demcmtra ainda a le~itura do texto que os instrumCintos p1-
bücos originários de um Estado-Parte terio no outro 11 mesma for
ça probatória. 

Além disso. as pessoas tisicas, que teqham cidadania ou ~ 
sidência permanente em um Estado-Parte. bem como u pessoas 
jurídicas constimídas. autorizadas ou inscritas nele. teria no outro 
o mesmo tratamenlo dado aos seus nacionais, no que diz respeito 
ao acesso aos tribunais, sem necessidade de cauçi.o is custas. 

Enfim, no tocante à comprovação do teor dos direitos inler· 
nos. as autoridades centrais dos dois países podem solicitar, reei~ 
proc:amente. e sem qualquer ôous. informações em mat&ia de di~ 
reito civil, ccmercial, trabalhista ou administrativo. 

Fica portanto; evidenciada a necessidade da adoçio, pelos 
Governo!i do Br:asil e do Uruguai, das meoc:ionadas m«lidas que 
muito col.abcmuio para o êxito de nosso programa comum. 

Os europeus do Mercado Comum recoohecenm bem oedo 
que as quatro Liberdades do Tratado de Roma, isto ~. a livre cfrcu
Iaçlo de pessoas, bens, serviços e capitais. jamais se IDnWiam efi
cazes não fcxa a chamada "qui..DU liberdade", a saber, a livre circu-
laçio de sentenças, laudos e atos processuais. . 

E tiveram de adotar medidas semelhantes U que Brasil e 
Uruguai acordaram. em MoDtevi~. aos 28 de dezembro de 1992. 

Diante das cimmstincias e cb, beneficies, que adviriam da 
cooperação judicial i~. para o Bmsil membro do Merco
sul, e para o cidadlo brasileiro, em freqüente relacimame.nto com 
o Uruguai. somos inteiramente favoráveis à aprovaçio do prcsenle 
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Projeto de Dc:creto Legislativo, a nosso ver. louvbel no mmto e 
inatacável tamb<\m sob o lngulo da constiblcionalidade, de juridi
cidadc e da tknica legislativa. 

Sala du Comissões, 20 de abril de 1995. - Humberto Lu
cena, Presidente eveublal - Artur da Távola. RelatO< - Ludio 
Coelho - Geraldo Melo - Jod de HoDanda- Pedre Plva- Edl
son Lobio -Pedro Simon - Hugo Napoleio - Beuedlta da SD
va - GuOherme Palmeira-Sebostlio Roeha- Mariuce Pinto
José Agrlplno. 

PARECER N" 276, DE 1995 

Da Comissão de Relações Exteriores e ~ 
Nacional, aobre o Projeto de Decreto Lcglslativq n' 
91, de 1994 (o' 347, de 1993, na Cimara doo Deputa
dos), que • Apro.,a o texto do Acordo aobre Sanidade 
Vegetal para Proteção de Zonas Frontelriçu e lnter
climblo de_,, Veaetals e Produtos Derindoa, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
BrosD e o Guvemo da RepúhDc:a da Col8mbla, em 
Brasilla, em 14 de abril de 1!193". 

Relator: Senador Nabor Júnior 

I- Relatório 

O Presidente da Clnwa doo Deputados, no oxerácio da 
Presidbcia da República, euviou ao Conl!l""so Nacional a Men
sagem a• 393, de I' de julho do 1993. submdendo à aprociaçio 
das duas Casss legi>lativas o texto do Acordo em epigrafo, om 
atençlo ao disposto no art. 49, Inciso I, da Coostituiçlo. 

O texto convencional objoto da Monsssom foi çrovado, 
sob a fcema de ~joto de docrolo lopslalivo, poJa Clmara doi Do
putadol, om ll de novembro do 1994, depoil de tramitar poiaa 
Comissões do Constimiçlo o Justiça o do Rodaçlo, da AJriadiUra 
e Pol!lica Runlo de Economia, Indóstria o Com6tcio. 

Enviado ao S001do Fedonl om 30 de novembro do 1994, a 
proposiçlo foi distribu!da à Comisslo do Relaç!!os Bxt«iorea o 
Defesa Nacional em 2 de demmlro do 1994 o ao RelatO< •isnat'-
rio em 8 do março de 1995. . 

Esto tratado cuida do ostabolecec um programa coordonado 
de controlo da sanidade vegetal entre Brasil o Colômbia. no qual 
seria fiXadas IS ""D'fiçiçe< fllossmitiriu pua O c:om&áo de VO(IOtaÍI 

e J:lltXlW;4 de origem vogotal.- os dois poises e os critérioS para o 
manojo de p:oblemas de sanidade vogotalnas .U..S de fraJteim. 

É o relat6ric. -

O-Parece< 

O presenb AC:Oriló é de caráter eminentcmente-técnfco e 
visa a adotar instrUmentos comuns para a prevençio e tratamento 
de problemas relativos i sanidade dos vegetais e produtos de ori4 

gem vegetal.em ~o entte os dois países. nele ficam desenha
das todas ss wefas do defesa sanitária vegetal. desde o diagu6sti
co até os mecmismos institucionais de cooperação. 

Sio desiguados cano órgios execul<ms do Acordo os Mi
nistérios da Agriculblta de ambos os países~ p« intetm6dio de 
seus ~:spectivos departamentos especializados. Por outro lado, fica 
criada também a oomissln mista encam:sada do aoompsnhar e f'IS
calizar a aplicaçio do Acordo, podendo aprosentar J:<OPOSições 
para seu aperfeiçosmento. 

Cabe tamb<\m ressaltar que este Acordo se autodetermina 
como temporirio, com duraçio previsra para cinco anos. cOntados 
da data de sua entrada em vigor, sem pmjuízo dos·programas c 
projetos que estejam an execuçJo por ocasião do ténnlno do ttatado. 

Depreendo-se, portanto, que se trata do um texto bilaleral 
deslinado a controle sanitário trmsfrooteiriço, de todo recomendá
vel, uma vez que as biosferas naciOnaiS nio se limitam nos marcos 
poU:tioos, esteDdendo-se de f011D2 contínuL MOtmente na Regiio 
Attli2ÔilÍCa faz-se mister uma atençio governamental mais cfetivã, 
de forma a prm:rvar a diversidade biológica e evitar a entrada de 
pragas, prejudiciais, em óhúna instücia, aos seres humanos. 

Conclui-se. verificados os aspcc:tos. acima, serem inequívo
cas a op<XtUnidade e a conveni&lcia para o Brasil em ratificar o 

. presente Acordo sobre Smidode Vesota! para Proteçlo do Zonas 
Frooteiriças e Interclmbio de seus Vegetais e Produtos Derivados, 
O!lll'O o Brasil o a Colômbia, pelo que somos pela aprovaçio do 
projeto do doctoto lesislativo que aqui se examina. nos termos da 
proposta original 

Sala da Comisslo, 20 do abril do 1995. - Humberto Luce
na. Presidente eveoblal- Nabor J6ulor, Relator- L6dio Coelho 
- Geraldo Melo - Joel de HoDanda - Pedro P!va - Edlaon Lo
bão - J, .E Agrlplno - Hugo Napoleio - Benedlta da SOva -
GuDherme Pahnelra - Marluce Pinto - Artur da Thola - Se
baatlio RoehL 

PARECER N'l77, DE 1995 

Da Comlasão do Relações Exteriores e Defesa 
Nadou!, sobre o Projeto de Decreto Legl!latlvo a• 7, 
de 1995 (n' 342, de 1993, 1111 Câmara dos Deputados), 
que "Aprova o texto do Acordo 10bre o Excrcicio de 
Allvldades Remuneradaa por Porte de Dependentes 
do Pe!BCNII Dlplom,tloo, CoiUUiar, Administrativo e 
Tá:nloo, cclà>rado entre o Governo da Ropúb&aa Fe
deratiTa do BrasD e o Governo da RopúbBca da Co-
16mbla, em Bruilia, em 14 de obrO de1993". 

Relaton Seoador Arlhur da Thola 
Em confomúdado com o disposto no art. 49, Inciso 1, da 

Constibliçlo Fodoal, o Senhor Presidente da República submete l 
aprovaçlo do Consresso Nacional. mediante a Mensagem n• 389, 
do 1993, dovidsmonto acompsnhada de Exposiçio do Motivos do 
Seuhor Ministro das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobro 
o Bx«ácio de Alividadoa Re<Wnendas por Parte de Dependentes 
do Pessoal Diplcmitic:o, Consular, AdmlnistD.tivo e T&:nico, cele
brado enlre o Govemo da República Feckntiva do Brusile o Governo 
daRopúblicadaCol&nbia, em Bms!lia, em !4de abril de 1993. 

Segundo o Ministério das Relações Exteriores. o referido 
acordo reflete uma ten~ncia modema no serviço diplomático, 
-~_as novas gerações t&n reivindicado um e$p8ÇO profissional 
autônomo, no exterior, para seus dependentes em geriU, "que relu
tam, cada vez mais, em. abdicar de seu direito ao trabalho para de
sempenhar apenas funções de acompanhamento do funcionário 
transferido a outro país". 

Explica airida. o nosso Chanceler que o Acordo analisado 
tem teOr semelhante ao celebrado. em i987, com os Estados Uni
dos da América, Canadá e Grã-Bretanha; em 1991, com a Argeuli
n.a; e em 1993, com o Chile, e decone do desenvolvimento cultu
ral do mundo ocidental e da valorização do papel da mulher os so
ciedade modema. 

No detalhamento de seus artigos, o texto bilateral explicita 
que a aulorizaçi.o para o exercício de atividade remunerada, pOr 
parte dos dependentes em CJUf:stio. deve tespeitar os inte~sses na
cionais do estado roceptor e poderá ser negada nos casos em que o 
empregador for o próprio estado receptor oo quando afete a segu
rança nacionaL 
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Para os dependentes que exercerem atividade remunetada, 
flC8. susnensa. em caráter irrevogável, a imunidade de jurisdiç1o 
civil e administrativa relativa a todas as questões decortentes da 
referida atividade. O fato de um dependente, acobertado pela imu
nidade de jurisdição peDal pela Cooveução de Viena, ser acusado 
de delito cometido no estado :mceptor, conexo A atividade profiS
sional exercida, poderá determinar que o Estado acroditante consi
dere seriamente qualquer solicitação escrita de mnlncia daquela 
ativid. .de. 

Acrescente-se a isso que. no exerdcio de atividade renmnc
rada, os menciCIIIJldos dependentes se submeterio A legislação apli
cável às pessoa fisicas residentes ou domiciliadas no estado re
ceptor e pmlerio a isenção de cumprimento das ocupações tribu
l.árias e previdenciárias. - ~ - -

. Pelo exposto, v!-se que os perigos de ofensa à soberania e 
aos interesses nacionais slj:t minjm;zaOOs, eoquanto paieCe justifi
cável conceder a cada memlxo das famllias diplom!ticas o direito 
ao trabaibo e ao desenvolvimento de uma atividade profissional. 

O Projeto de Decret_o Legislativo D0 07, de 1995, em nosso 
eDlendimento, é CODStitucioi:ia:L jurldico, expresso em boa t6cnica 
legislativa e de alta relevância social. razões pelas quais 50Vl0S fa-
voráveis à sua aprovaçio. , _ 

Sala das Comissões, 20 de abril de 1995.- Humberto Lu
ceoa, Presidente evenmal - Artur da Távola, Relatcc - Lúdio 
Coelho- Geraldo Melo ..,Joel de HoOanda- Pedro P!va- Edi
soo Lubão - Pedro Simon - Hugo Napoleão - Benedita da SO
va -Guilherme Palmeira- Sebastião Roc:ba- Marluce Pinto
JooE Agriplno. 

PARECER N" 278, DE 1995 

Da Comlssio de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Lcgiçlativo D0 

08, de 1995 (n• 374, de 1993, na ·câmara dos Deputa
dos), que "Aprova o texto do Acordo 10bre Coopera
ção Administrativa Mútua para a Prevenção, a Pes
quisa e a Rcpreosão às lnfrações Adoaneiru, cele
brado entre o Governo da Rcpúblka Federativa do 
Brasn c o Governo da Rcp6b6ca Francesa, em 18 de 
março de 1993". 

Relator: Senadora Benedlta da SOva 

Relatório 

Esta Comissão é chamada sobn: o Projeto de Decreto Le
gislativo n° 8, de 1995 que "Aprova o texto do Acordo sobre Coo

peraçlo Administrativa Mútua para a Prevençio. a Pesquisa e a 
Repressio às Infrações Aduaneiias, eelelndo entre o Governo da 
Repiblica Fedc:mtiva do Bmsil e o Governo da Repíblica France
sa. em 18 de março de 1993". 

Consoante o disposto no artigo 49, inciso I, da Constituiçlo 
l'ederaL o Presidente da República submete à apreciaçio do Con
gresso Nacional o texto do ato intcmacional em epigrafe. 

O diploma legal em apreço foi aprovado pela Câmara dos 
Deputadoo em 17 de janeiro de 1995, tendo, naquela Casa, passa
do pelo crivo das Comissões de Defesa Nacional, de l'lnanças e 
Tributação, e de Constituição e Justiça e Redaçio. 

Segundo Exposição de Motivos do Mlnistmo de Relações 
Exteriores, encaminhada a esta Casa. os Governos do Brasil e da 
Repíblica Francesa convieram. ao fumar o referido Aeotdo, em 
estabelecer instrumentos pora a oooperaçio mútua quanto à pee
vençio, 'à pesquisa e à represslo às infrações aduaneiras. Tais ins
trumelllos. a serem utilizados por uma das Partes a pedido expresso 
da administração aduaneira da ootra. implicam a vigilância especial: 

I) sobn: os deslocamentos de pessoas capazes de dedicar-se 
a atividades contnirias à sua legislação aduaneira; 

2) sobre a movimentaçio suspeita de mercadorias destina
das ao território da Parte xequerente~ 

3) sobre os locais onde estio amlJlZCnadas mercadorias que 
levem a Parte requerente a suspeitar de eventual importaçio ilegal 
para seu terilt6rio; 

4) sobre os veiculos, embarcações e aeronaves de que a Par
te zequerente possa suspeilar possam ser utilizados para fraudes· 
adwmeiras em seu territóriO. - -

O Artigo IV estabelece mecanismo pam a trasmiss!o de in
formações entm os dois países quanto a operações irtegulaxcs, no
vos métodos de fraude, bem cano quanto a individuas ou tipos de 
mercadorias suspeitos.. 

Estes dispositivos estio sujeitos à regra. de reciprocidade, 
eximindo-se também o Estado n>qucrido de prestar informações na 
hipótese em que estas sejam suscetíveis de causar prejuízo à sua 
sobeiani.a, segurança.. otdem pública ou a outros interesses comer
ciais relev1J!tes, ou_ que imp~em violação de segredo comercial 
OUL profisSional. 

Dispõe o Artigo IX que as informações produzidas nas con
dições do pactuado poderiio ser utilizadas como prova perante os 
respectivos Trihmais. 

Voto 

No momento cm que o coméido assume importincia. cres
cente nas xelações intemac:iooais, I§ necessário e natural que esque
mas de cooperação sejam estabelecidos entre países pmt a preven
çio e tepresslo dos ilícitos aduaneiros. Tais esqu~ contnõuem 
para tomar mais eficaz a luta cootra essas infra.ções ptejudiciai.s 
aos inteieSSCS econôm.icos,. fiscais. sociais e culturais dos Estados. 

É de se ressaltar, neste contexto, a cláusula que faculta a 
utilização das informações e documentos obtidos por via do es
qUema de cooperação como prova perante os tribunais nacionais, o 
que coofere, indubitavelmente, à luta contra. os ilícitos aduaneiros 
uma nmovada eficácia. 

Em face do exposto, votamos pela adeaio do Brasil ao texto 
do Acorde sob:e Cooperação Administrativa Mlltua para a l'Ie
vençio, a Pesquisa e a Repressio às lnfrações Aduaneiiu. cele
brado entre o Govemo da República l'ederativa do Brasil o a Re
pública Francesa, noa termos do Projeto de Decreto Legist.livo n• 
88 de 1995. 

Sala da Comisaio, 20 de abril de 1995.- Humberto Luc:e
na, Presidente eventual - Benedlta da SDva, Rela- - Ludlo 
Coelbo - Joe! de Holanda- Pedro Plva- Edlson Lobio -José 
Agripino - Hugo Napoleão - Geraldo Melo - GuDbenne Pal
meira- Marluce Pia to -Artur da Távola- Sebastião Rocha. 

PARECER N• 279, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçio de venddo, para o tomo suplemea
tar, do Projeto de Lei da Cimara D0 116, de 199Z (D0 

4.636, de 1990, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a I'fldaçAo do vencido. para 
o turno suplementar, do Projeto de Lei da Câmaran°116, de 1992 
(n'4.636, de 1990, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
ao art. 20 de Código de Processo CiviL 

Sala de Reuniões da Comisoiio 3 de moio de 1995. José 
Samey, Presidente - Reoan Calheiros- Relator- Antonio Car
los Valadares- Levy Dias. 
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ANEXO AO PARBCER N"279, DE 1995 

Redaçio do venddo, para o turno suplementar 
do Projeto de Lei da Cimara a• 116, de 1992 (o" 
4.636, de 19!10, na Caaa de origem), que • ........., .. 
parágral'o ao art. 20 do cócllgo de Procaoo CiviL 

O Conpsso Nacional decreta: 
Art. 1• O art,20 do C6digo de Processo Civil, instimido pela 

Lei o• 5.869, de 11 de janeiro de 1973,passa a vigorar """'scido do 
seguinte § 6°: 

"§ 6" Os honorúios de advogado sedo corrigidos 
· nas mesmas ba.ses e condições da ablalizaçio mone:t.hi.a 

dos d6bitos fiscais~ a partir da data do evcato ou da data 
do ajuizamento da açio, dependenOO de ter sido ou cio 
ablalizado5 o valor dado à causa''. 

· Art. 2° Esta lei entra em vigcr na data de sua publicaçio. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em coo.trúio. 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio VIlela Filbo)- O Expc
dieDtelido vai i. publicação. 

Sobre a mesa oficio que será. lido pelo Sr. 1° Seaetirio: em 
exercício, SCD.Bdor Renan Calbeiros. 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO DE CONS'ITJ'UIÇÃO,JUSTIÇA E C!DADANIA 

OF. n• 18/95/CCJ Bmsllia, 28 de alril de 1995. 

maior prazer em comparecer ao Plenãrio dessa Casa no diã ll de 
maio vindouro. ' 

AtencioSamente, ,'José Serra, Ministro de Estado do Plane· 
jamento e Orçamento. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo)- A P,.si· 
d&cia., em nio havendo objeçio do Plenário. dctetmina seja a ses
sio otdinária do póximo dia li, às 14b30min, destinada a atender 
a convocaçio. feita. atmv& dos Requerimentos n°s 118 e 180. de 
1995, de S. Ex' o Ministro de &lado do Planejamento e Orçamen· 
to,Sr.Jos6Sem.. 

As inerições para intetpelações ao Sr. Ministro e51arão 
abertu a partir de hoje. 

Sobre a mesa, projetos que seria lidos pelo Sr. 1° Scicretário 
em exercfcio, Senador R~ Calheiros. 

Silo lidos os seguintes 

PROJETO LEI.DO SENADO N" 140(1995 

Dispõe sob~ a comen:ializaçio de partes usa· 
das de ve(cuJos automotores. 

O Cong=so Nacional decreta: 
_Artigo 1° Os_ estabelecimentos que çomercializam partes 

usadas de veiculos automotores são obrigados a mantéMJas expos
tas com etiqueta nacionalmente padronizada, em que const.art a 
identificaçio do veíCUlo a que pertenciam. 

Senhor Presideote, Parágrafo único. Na eti<Jlela de identificação _deverão cons
Nos termos ~egimentais comunico a V: m• que esta Comis- tar, pelo menos, o tipo, o múnero do chassi e a placa do veiculo a 

s:ão, aprovou, tetmina.tivamente, nos termos do Projeto de Resolu- _ que pertenciam. 
ção que apresenta, o Ofício ''S" n° 11, de 1988~ 01Do SeDb« ~si- Artigo 2° FiCa o estabelecimento comcreial obrigado a con
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fe- signar, na nota fiSCI.I de venda, a identificação do veiculo a que 
dera!, cópia do ac6rdio proferido pelo Supmno Tribunal Federal pertencia a porte usada vendida. 
nos autos do Recuno Extnurdin_ário o• 111.954-3, do &lado do Artigo 3" O modelo da etiqueta padronizada selá elaborado 
Paraná, o qual declorou a inconstilllciooalidade do Decrete>-Lei o• pelo DCputamento Nacional de Trãnsito - DENA TRAN, que no 
2,047, de 20.7-83", em.mmiio realizada 00 dia 26-4-95. . praw de noventa dias, contados a partir da publicaçio desta Lei. 

Cmdialmente, Serwlor Iris Rcunde, Presidente. providenciará a sua rmi:aessa aos Departamentos de Ttâosito exis-
. · • - tentes em todas as Unidades da Foderação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonío Vilela Filbo)- Com Iefc- Artigo 4" A oomercializaçio de partes usadas de veículos 
rência ao expediente que acaba de ser lido, a PtesidBncia comunica automotores em desaootdo com a presente lei sujeita os ínftatores 
ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3" a 5", do Regimento a multa de 200 (duzeotas)lJFIR, ou índice que venba sub6tittÚ·la. 
Iotemo, abrir-se-á o pra7D de cinco dias úteis para iilterposiçio de No caso de reincidência, terá ~belecimento com.en::ial cassado 
recurso, por um dkimo da com.posiçã.o da Casa, pua <Jle 0 Projc- 0 seu Alvará de Funcionamento. · 
to de Resoluçio D0 56, de 1995, seja apreciado pelo Plenário. Artigo so Fica 0 estabelecim.enl.o comen::ial obrigado. no 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O Projeto praw de cento e vinte dias, contados a pwtir da publiciação desta 
de Lei da Cimam o• 65, de 1995, que acalio de ser lidO, iem trami- Lei, a encamínbar à Delegacia de Policia, em cuja cimmscrição 
tação com praw determinado de qu...nta e cinco dias, nos termos esteja localizado, Ielaçio completa das peças que tenha em esto
do art. 64, § 1", da Constituição, combinsdo com o art. 3"75 do Rc- que, especificando aquelas que sejam poosíveis de ideotificação. 
gim.ento Intemo. --coofame pn:scrito no caput do Artigo 1°. 

De acordo com o a.rt. 122. H, ''b", do RegimeniO Interno, a 
matma podem roceber emendas, pelo JnZO de cinco dias, penmte 
a Comissão de Constituiçio.Justiça e Cidadania. 

Solre a. mesa,. ofício que será lido pelo Sr. 1° SecretArio. em 
exercício. Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

Oficio o• 229/MPO Biasllia, 28 de abril de 1995 

SenhO< Senador, 
Em alenção ao Oficio o• 377, de 6-4-95, dessa Presidência 

do Senado Federa4 coomnico a Vossa Excelência que terei o 

Parágrafo único. O estabelecimento comercial que nió 
cumprir o que preserva o caput deste artigo teri. cassado o Alyará 
de Funcionamento. 

Artigo 6-o Esta Lei enb:u. em vigor na data de sua publicaçio. 
Artigo 7" Revogam-se as disposíções em contrário. 

Just.lllcaçio 

A violéncia tem asssutado a populaçio brasileira. mormeote 
coo.siderando os altfssimos íridíces de cri:mioalidade que tem ca
racterizado o relacionamento social nos gmndes centros urbanos 
do Pals. 
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Dentre os ilícitos que mais cm:scmun. temOs os roubos e O Congresso Nacional deaeta: 
furtos de automóveis, que ~sentam um crime--fun em si ·mesmo Art. 1 o Constibli criJ:ne contra o livre exerci cio do Poder Le-
e um crimo-meio, já que o autom6vel 6 utilizado para viabilizar gislalivo Fedem! ofendec a inlegridade corpoml oo i saúde de De
outras pmticas criminógeuas, servindo tamb6m como moeda para pulado Fedem! ou Senador. 
a cometcializaçio no tri.fico de cntorpcceotes. Pena- reclusio, de dois a dez anos. 

Emba:a obviamcDle uio porticipem das quadrilhas que se § I' Se a lesio 6 grave: 
Oipllizam para a pmti"' dos roubos e furtos de -automóveis, uio Pena- toclusio, de Ir& a quinze anos. 
há qualquer dúvida de que importalltes e conhecido& setDres da § 2' Se reaulta morte: 
vida nacional passam a ser bencíJCiúios diretos de uma modalida- Pena- reclUsio.de quinze a trinta anos. 
de delib.Josa que iofemi:za e intr&nqüiliza a vida de expressiva par- Art. 2° O processo e o julgamento do crime definido oesta 
cela da populçio. Lei caherá i Justiça l'edeml. 

Dentre tais setóres podemos citar as montadoras de automó- Parágrafo 6nico. Se o lugar em que tiver sido praticado o 
veis, os fabricantes de autopeç.as, as revendedoras. as seguradoras crime for IWnicipio que nio seja sede de vara da Justiça Federal. o 
e os estabelecimentos que comercializam as peças dos veículos au- processo e o julgamento ca.berio a uma das varas da Justiça Fede-
tomotoms desmontados, conhecidos corno ferro-velho. ral da capital do Estado ou do Distrito Federal. 

Se coosiderarmos as estatísticas relativas ao grande número Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio 
de veículos aulomolores roubados ou futtados, somos forçados a Art. 4° Revogam-se as disposições em contririo. 
admitir a influ.&lcia ou os reflexos em favor dos setc::es IDCDCÍooados. -

Além de promover um aumento nas vendas, no caso especl- Justiftcaçao 
fico das seguradorns a greve ameaça 6 um claro elemento propu!- A recuperação das prerrogativas do Congresso Nacional e 
sor da atividade, influenciando no valor do pr€mio e ampiJ.ando o dos meml:ros do Pcxler Legislativo em geral foi, inegavelmente, 
mercado. uma das grandes conquistas obtidas com a promlllgaçio da Cons-

Natumlmeute que lOdos os setDres nio marginais, uio obs- tibliÇão de 1988. Às Cartas Estaduais, na esteira da Lei Maior, aJ. 
tante os reflex~ _positivos com que sio bafejados. nio estão dis- çaram também o Poder Legislativo ao ceniro de decisio dos temas 
posto a caocordar ou a negligenciar diante 'de qualquer iniciaiiVD.- que dizem respeito à coletividade. 
que possa conlri'Eoir para a redução dos índices de criminalidade. O papel de relevo que o Poder Legislativo voltou a deter 
até porque as pessoas rlSicas. que irite~'lim os--Seus quadros são representa vitória do povo e dos estados, em nomo de quem a rep
igualmente vitimas da insegurança pública e da violência, que não resentaçio é exercida. O Poder Legislativo retomou, como institui-
tem poupado vidas e que n.io pedem identidade à vitima. ção, -seU caráter permanente e sua posição altaneira. : 

Estamos convencidos que todas as pessoas de bem querem Atento para o caráter permanente da instituiÇãõ, o legislador 
contribuir na busca de uma solução que venha a minorar em qual- constituinte cercoo.-a de ruidados, preservando, ademais, a inde-
quer gtau o que pcxlemos cbamar de uma verdadeira tragédia, pendência entre os Poderes. 

No caso dos feii'Os-velhos. objeto imediato do presente pro- Com: respeito aos membros do Poder Legislativo, porfiou o 
jeto de lei, sabemos que a quase totalidade das pessoas que se de- legislador constituinte em assegurar que pudessem cumprir de for
clicam à atividade é composta de proftssicnais que (plereti:úJesen- ma livre o_ mandato, tal o relevo que a missão assumiu. Entende
volver honestamente o seu trabalho e que não se conforma com o mos que, em nível infra.constitucionaL torna-se indispensável adi
estigma de que é alvo. · cionar proteção àqueles que exercem mandato popular. Nio são 

Entre-tanto, a parcela minaitária que vive ilicitamente do poucos os casos conhecidos de agressões a pa.rlamentaies, por a}. 
desmonte dos veículos precisa ser reprimida, já que a venda das guns que. assim agindo, pensam poder impedir o livre exercício do 
partes dificulta e até impossibilita o éx.ito das investígações poli- Poder Legislativo da União. 
ciais tendentes à sua localização, garantindo a impunidade aos au- A proposição que ora oferecemos à deliberação desta Casa 
tores dos roubos e furtos. bem como dos que promovem este co- cuida de tipificar como crime contra o livre exercício do Poder Le
mén::io marginal e altamente lucrativo. gislatívo _Fed~ a ofensa à integridade corpoml oo à saóde de 

A adoção das providências sugeridas neste Projeto não evi- seus integrantes. As penas previStas são elevadas, em face do bem 
tará, mas representa uma decisiva contribuição. uma eficaz medida jurldico que cumpre proteger. Prevê-se, ainda, que a jurisdição, em 
preventiva para que o númerO de carro rwbados e furtados dimi- tais crimes, sem exercida pela Justiça Federal, diante do evidente 
nuirá sensivelmente, e ainda propiciará à policia um mecanismo a intereSsC}nfdico que tem a União nas causas decorrentes. 
facilitar o seu trabalho de iovestigaçio. Estamos certos de que a proposta que ora oferecemos, enri-

Tendo em vista o claro interesse p6blico contido nesta nos- quocida com as contriblições dos nossos Pares, receberá irrestrita 
sa iniciativa, esperamos vê-la rapidamente transformada em lei. acolhida do Congresso Nacional. 
•lf"POis do crivo e do aperfeiçoamento de que já será alvo pela vi- Sala das Sessões, 3 de maio de 1995. - Senador Odadr 

~nnhecimf"'lto e pela experiência dos Senbores Senadores. Soares. 

Sala das Sessões, 3 <\e maio de 1995.- Senador E1"1!"11des 
Amorim. 

(À em.issik,<k CoMtimiçiio,JusfiVle Cidodanía.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 141, DE 1995 

Dellne como aimc wntra o ll'R'e e~crádo do 
Poder -Legislativo Federal ofeDSa à Integridade ecr· 
poral ou à saúde de membros desse Poder, c dá OU• 

tras providências. 

(À ComissiiQ<k Constituiçiio,lusfiVle Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 142, DE 1995 

Cria o Programa de Estimulo ao Primeiro Em
prego - PEPE e dá outras providêndas. 

O Congresso nacional decreta: 
Art. 1 ° Fica criado o Programa de Estúm,llo ao Primeiro 

Emptego - PEPE, de âmbito nacional e vinculado ao Ministério 
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do Trabalho, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento 
das opommidades de IIabalho à população compreendida na faixa 
eWia de quatcae acs dezoito anos. 

Art. 2° Para os fins previstos nesta Lei. considcm-se: 
I - empregador a firma individual ou societária~ que assume 

o risco de atividade econômica urbana ou rural. com fms lucrati
vos ou não; 

II- emptegado: aquele que presta serviço de na11m:Za urna
na ou rural a emptegador, subordinaçio e mediante mnuoeraçio 
deste, em ca:ri.ter eventua]. ou nio. 

Parágrafo único. Aqueles definidos no pan\grufo único do 
art. 15. da J..ci n• 8.212, de 24 de julho de 1991, será dada ameS
ma oonceiluaçio constante do inciso I deste artigo. 

Art. 3" Ao empregador que admitir empregado enquadrado 
no disposiO pelo art. 1" desta J..c~ fica assegurada, mediante J..ci 
espccffica, a oompen.,çio da IOtalidade do valoc das parcelas de
vidas nas contriblições ao Instituto Naciooal do Seguro Social
INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo deSezi.iço-FGTS, rela
ti-v-ãs ao empregado contratado nos tenoos desta Lei, a ser abatida 
do recolhimento tributário na forma scguime: 

I - 50% (ciliquellla por ceniO) do =olhillli)DIO da oon1ri
buiçiodeque trata a J..cin"7.689, de 15 de dezembro de 1988. e 

II- 50% (cinquenta por cell!O) do rccolhimeniO do ÍDlpo5IO 
de quelnlla a J..ci n• 8.54!, de 23 de dezembro de 1992. 

§ 1 o O benefício de que trata este artigo seri. sempre, .limi
tado a um numero de empregados equivalente a 25% (vinte e cin
co porceniO) do lOtai de empregados registrados na empresa. 

§ ZO Para os fms de compensação pre'(lstos neste artigo, ca
beni ao empregador ioscrcver-sejunro ao 6<g1lo geslol'do Programa. 

§ 3" A tenúncia decomnle da aplicação do presente artigo 
será computada no OIÇamento da União. · 

Art. 4" Ao empregado admitido nas condições previstas 
nesta Lei assegurados os direitos constitucional e legalmente apli
cáveis, especialmente os previstos nos arts 7° c 227, da Constitui
çio Feder.l~ e arts.60e 69, da J..cin• 8.069. de !990. 

Art. 5° Para fms de desenvolvimento profissional, são asse
guradas vagas nos estabelecimentos de ensino criados, organiza
dos e administrados pelas Conledenções Naciqcais de emptega
dorcs, Aqueles emptegados participantes do ProgiliDI& de Estimulo 
ao primeiro Etnpnlgo, dentro da áiea análoga l de sua ocupação. 

Art. 6° O Pock.J:: _&eg~_1ivo regulamentará a prese_n_te Lei no 
prazo de 90 (noventa) dias da su~ publicação, produzindo efeitos a 
partir do ano subsequente ao de sua regulamentação. 

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 

No caso da faixa compreendida entre os 14 e os 18 anos. 
em que pese a indisponibilidade de dados consolidados, a situaçio 
~bem mais grave. Tal indice se toma. sem dúvida, muito superior, 
requerendo pronta atuação do poder público no saneameniO dessa 
iiTegularidsde. 

O alcance social e económico das iniciativas é indiscutfvel e 
palpável em curto espaço de tempo. 

Seu objetivo é o de implementar mecanismos de incentivo à 
criaçio de novos empregos. Na verdade, trata-se de um movimen
to feiio no sentido de viabilizar a :realinlç.lo do direito ao trabalho, 
pteVisto no artigo 6° da Coostimiçio Fedetal, dando aos seus destina
tários a l"""'çio coostao1t: da noema do m:t. 227 do mesmo diploma. 

Por6m. mais do que um mero iilcentivo à criação de e~ 
gos.- tem esta proposta a pretensão de dirtcionar as possibilidades 
criadas para uma parcela especifica da populaçio, aquela que, re
cán-entrõDizada na adoles~DCia, lança-se em um mercado de tra
balho altamente competitivo e sempre mais especializado. 

A criação de oportunidades, portaniO, dentro de uma socie
dade que opta. claramente, pela adoçio de um sistema económico 
fundado na legitima relaçio oapital-trabalho, deve prover uma for
ma de compensação que, longe de fornecer meros beneficias ao 
empregador, venha coostituir~se em um atrativo à admissio da
queles jovens tmba.Ihadores. 

Entretanto. não basta a tão-só criaçio das oportunidades de 
emprego. como faz-se necessária a ~ constante da mio
do-obra que se inclua, de fato, na parcela economicamente ativa da 
sociedade. para o exett:ício de suas atribuições em setores que, 
cada vez llllÚS, adquirem a complexidade altamente dinâmica deste 
ftm de sócolo. Daí, a incb.lsão. dentro da lei, de insúumentos ga~ 
rantidores do ensino proflssionalizo.nte, tio necessário quanto sufi
ciente ao objetivo proposto. 

A proposta de reduçio da carga tributária iilcideote sobre os 
galihos de capital. estabelecida como uma das focmas de compen
sação, tem como condão a manutenção do equilíbrio fmanceiro re
querido pelo estabelecimento de estímulo à geração de novos em
pregos, na medida em que não criará novos ônus aos empresários 
de qualquer setor. 

Quanto à parcela de compensação incidente na contribuição 
sobre o lucro, também, como a anterior, não se constituirá em fon
te de dtficit ·de mm:adaçio, pelo fato de, como oontrapresiaçio, 
permitir o surgimento de novos empregos e suas cooseqCiências, 
tais como o ingresso de mais renda no mercado oconômico, além 
da cresceme especializaÇiio pi:cl"ISsional mencioliada. com o res
pectivo aumeDIO da produtividade que, obrigaroriamenle, acamtará. 

Também é ~ilim.nte PJSSÍVel que a gersçaõ de ~unida-
Justlli~..On das de ttabalho possibilite maior in,..se, por parte do emptega-

-.,.--- dor, na regularização dos contratos de trabalho, por ser a única 
A presente proposição está intirilZmeDte relacionada a outra. forma de ele se beneficiai da compensação permitida. Em decot

ta!I!bém de minha autoria, que "concede incentivo-tribltário ao rência. haverá idêntido volume de contribuintes previdenciários, 
empregador participante do Programa de Estímulo ao Primeiro com o que se impede a evasão de recursos da seguridade social 
Emprego- PEPE". _ Em sintese, embora conceda o beneficio da renúncia tnõu-

0 desmembramento dos dois projetos se deveu ao atendi- tária Parcial aos empregadores participàntes, o Programa, por ou
mente ao que delermina o § 6° do arL 1.50 da Constituição Federal, tro lado, viabiliza a inserção ele nova fonle de coo.tribuição, :resul
cumprindo ressaltar que a viabilização de um está associada à tando em apartes substanciais ele recursos até então sonegados de-
aprovaçio do ootro. vido à inexis~cia da fonte de recolhimento. 

. Dados estatísticOs divulgados pela FAO dio conta de que Tal contrapartida se a.J!sta aos interesses de natureza social 
cerca de 68% dos jovens entre 17 e 25 anos trabalham no mercado _ da proposição, principalmente ao considerar-se que o acesso do 
informal, ou seja, sujeitam-se à lei ditada pelo empregador. quer menor ao mercado ele tmbalho está determinado pela necessidade 
quanto à sua remuneração. quer quanro às garantiu constitucio- de reforço da renda familiar. Mais que isso, a iniciativa acolhe o 
nais e legais asseguradas ao trabalhador registrado. menor trabalhador ao amparo da lei. A informalidade do vínrulo 
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empno.gatício e, portaiJlo, a exploração da mã.o-de-obra cede lugar 
a um mecanismos dos mais atraentes à legalizaçio das relações de 
trabalho. 

A proposib.lra atende ao que deteiiDinam o art. ~(especial
mente o seu inciso X:XXlll) e o § 3°. inciso I. da Constimição Fe
deral, e o que estabelecem os arts. de 60 a 69 da Lei D0 8.069, de 
1990 (Estatuto d;l Criança e do Adolescente). 

Submeto tais propostas à disaJssio do Congresso e ao aper
feiçoamento que. por certo, será procedido pelos seus membros, 
na certeza. de estar oferecendo il sociedade mecanismos que pro
movam os fundamentos constitucionais do País. -

Sala das Sesoões. 3 de maio de 1995.- Senador Osmar 
Dias. 

U:G!SlAÇÀO CJTADA 

CONS1TIUJÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERA"flV A DO BRASll.. 

Art. 7° Sio direitOs dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melboria de sua condição social: 

xxxm - proibiçio de trabolbo nOIUmO, perigoso ou insa
lubre aos menores de dezoito e de qualquer ttabalho a menOres de 
quatone anos. salvo na condiçio de ap=~diz; 

Art. ISO. -··----·-·--··-··--·-··-·--·----·-··-· 

§ 6° Qualquer anistia ou reinissão que enVolva mãtéria tri
butária ou previdenciária s6 podeo\ ser concedida atrav6s de lei es
poclfica. federal, estadual ou municipal. 

··---·-··-··-··-··-·-·--·-··----··--·-·-··--··---··-··--
Art. 227. É dever da família, da socieda<IC e do Eslado asse-

gurar à criança e ao adolescente. com absoluta prioridade. o ~ito 
à vid;l, à sallde, i alimentaçio, à educaçio, ao lazer, à IXOfiSsiona
lizaçio. à cultura, à dignidade, ao respeito, i liberdade e à convi
vência familiar e comunitária. além de coloci.-los a salvo de toda 
forma de neglig.!ncia, discriminaçio, exploração, viol&>cia, cruel
dade e oprossio. 

LEI N" 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado
ICSCCDte e dá outras providêudas. 

--·-··-:;:;;:-6õ."1-j;roibid,;~alc;;,:·;;;;b;;ü;;;-~·;;;~;;;;;;;d. rf(;j;;~: 
torze anos de idade, salvo na condição de a:Ptcodiz. 

Art. 6!. A proleçio ao trabolbo dos adolescentes é regulada 
por legislação especial. sem prejlíro do disposto nesta lei. 

Art. 62 Considera-se apreodizagem a fonnação técnico
profiSSional ministrada segundo as dirdrizes e bases da legislação 
de educação em vigor. 

Art. 63. A formaçio t&:nico-prof.ssional obedecerá aos se
guintes princípios: 

I- garantia de acesso e frcqü&cia obrigatória ao ensino re-
gular; 

II - atividade compatível com o desenvolvimento do ado
lescente; 

m-hocário especial para o exerci cio das atividades. 
Art. 64- Ao adolescente at6 14 (quaiOrl:e) anos de idade é 

assegurada bolsa de aprendizagem. 
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de 1"4 (quatone) 

anos, são :tSsegumdos os direi~ trabalhistas e pl'f\videnciários. 

Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegura
do trabalho protegido. 

Art. 67. ao adolescente empregado, aprendiz, em regime fa
miliar de Trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho; 

I- noiUmo, IUlizado entre as 22 (vinle e duas) horas de um 
dia e às 5 (cinco) hcns do dia seguinte; 

n- perigoso, Qlsalubre ou penoso; 
m - tW.imdo em locais prejudiciais à sua formaçio e ao 

seu desenvolvimento físicO. písiquico, mom:l e social; 
IV - realimdo em hotári.Os e locais que não permitam a frc

quBncia à escola. 
Art. 68. O programa social que tenha por base o trabolbo 

educativo. sob responsabilidade de entidade governamental ou 
nio-govemamental sem fms lpcrativos, deverá assegurar ao ado
lescente que dele participe -Condições de capacitaçio para o exerci
cio de atividade regular remunerada. 

§ 1° Entende-se por tmbalhõ educatiVo a atividadc: laboral 
em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento 
pessoal e social do educando prevalecem soiR o aspecto produtivo. 

-§ 2° A reDlll.Detaçio que o adolescente recebe pelo trabalho 
efetuado oo a portícipaçio na venda des produtos de trabalho não 
desfigura o caráter educativo. 

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalizaçio e i 
proleçio oo trabolbo, observados oo seguintes aspectos enlle outroo: 

I - respeito à condição peculiar de pessoo. em desenvolvi
mento. 

II- capocilaçio rxofJSSioDal adequada ao mercado de trabolbo. 

LEI N" 8.2!2, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre a organização d.li. Seguridade 
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras pro
vidências 

SEÇÃOII 
Da Empresa e do Empregador Doméstico 

Art. 15- Considera~se: 
I- empresas - a frrma individual ou sociedade que assume 

o risco de atividade econômica urbana ou rural, com flns lucrati~ 
VOS OU não. bem CODlO OS- Qrgios e entidades da -administração pú~ 
blica direta. indireta e fundacional; · 

ll --empregador doméstico·..:. a pessoa ou família que 
admite a seu setviço, sem rmalidade bicrativa. eJ:;lPregado 

- dom~stico. 

Parágrafo único - Cónsiderii-se empresa., para m efeitos 
desta Lei, o autôoomo e equiparado em relação a segurado que lbe 
presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade 
de qualquer natureza ou fmalidade. a missão diplomática e a repar-
tição consular de carreinl estrangeira. - ------- -- ---

LEI N"7.689, DE IS DE DEZEMBRO DE 1988 

Inslltul contribuição !iOdai sobre o lucro das 
pessoas juridicas e de outras providências 

LEI N" 8.541 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992 

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá 
poutras providências. 

(A Comissão de A.s.rzmtos Sociais- decisão lermi· 
nariva.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 143, DE 1995 ma de compensação que. longe de fomocer meros beneficias ao 

empregador, venha constituir-se em um atrativo à admissão da
Coo<:ede incentivo tributário ao empregador queles jovens trabalhadores. 

partidp.onte do Programa de Estímulo oo Primeiro EntrelaDio, não basta a tão-só criaçio das oportunidades de 
Emprego - PEPE, e dá outras providências. emprego? ·como faz..se necessúia a preparaçio constaDI.e da mio-

O Congresso Nacional decreta: de-obra que se inclua, de fato, na parcela IOCOD.omicamenle ativa da 
Art. 1° Ao empregador que admitir empregado no Progm.ma sociedade. para o exett:ício de suas atribuições em setores que, 

de Est!muio ao Primeiro Emprego- PEI'E, fu:a assegorada a com- cada vez mais, adquimn a oomplexidade altamente dinAmica deste 
pcnsaçi!o da totalidade do valor das parcelas devidas nas conlribui- fun de skulo. Daí. a inclusão. dentro da Lei, de intrumentos ga
çCíes ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS. e ao Fundo rantidores do ensino profissionalizante, tAo nccessúio quanto sufi
de Garantia p:n- Tempo de Serviço - FGIS, relativas ao emprega- ciente ao objetivo proposto. 
do contratado nos termos desta Lei, a ser abatida do recolhimento A proposta de m:lução da carga tributária incidente sobre os 
tributário na fOIIDA seguinte: -ganhos de capital, estabelecida como uma das formas de com.pe-

1 - 50% (cinqüenta por cento) do recolhimento da conlri- saçio, tem oomo condio a manutençio do oquillbrio fmanceiro re-
buiçãodeque ttata a Lei n' 7.689, de IS de dezembro de 1988; e querido pelo estabelecimento do cst!mulo à geração de novos em-

li- 50% (cinqücnta por <=lo) do =olhimento do imj>osto pregoo, na medida em que nio criJut novos ônus aos CllllpCSlirios 
de que ttata a Lei o' 8.S4l,.dc 23 de dezembro de 1992. de qualquer setor. 

· § 1° O bencffco de cjue trata este artigo será. sempre. limita- Quanto A parcela dC Compensação incidente na contrihlição 
do a um número de empregados equivalente a 25% (vinte e cinco sobre o lucro, tam~m. como a anterior. não se coostituirá em fon-
porceuto) do total de empregados registtados na empresa. te de &lficit de arrecadação, pelo falo de, como oonttaprestaçio, 

§ Z> Pam os fins de compensação previstos neste artigo, ca- permitir o surgimento de novos-empregos e suas conseqüências 
be!i ao empregadcr inscrever-se jwllo ao ágio gesiiJr do Pmgrama. tais oomo o ingresso de mais "'nda no mereado ecnoômico, além 

·§ 3° A temíncia decorrente da aplicação do prescute artigo da cresceJlle especia..lizaçlo proftssional mencionada, com o res-
sellÍ oomputada no orçamento da Uniio. pectivo aumento da produtividade que,~."""""""'-

Art. Z' O Poder Esecutivo regolamentanla presente Lei no Tamb6m 6 altamente possível que a geração de oportunída-
prazo de 90 (noventa) dias da sua publicação, prodorindo efeitos a des de trabalho possibilite maior intereslle, por parte do emprega-
partir do ano subseqUente ao de sua regulamentação. dor, na regularizaçio dos contratos do trabalho, por ser a única 

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário. forma de ele se beneficúu' da oompcsação permitida. Em <lecomn-
Justift-..üo cia. haverá id&l.ti~ volume de contribuintes prcvid&lciários. com 

-r- o que se impede a evasão de rCalrsos da sesuzidade sOcial. 
A presente proposição está intiniamente relacionada a outra, Acrescente-se ainda que, ao regularizar a siruilçio funcional 

também de mi.Dha autoria, que "cria o Programa de Estimulo ao desses ttabalhadore&, o DlÍDlero de contribuintes assegurados cres-
Primeiro emprego- PEPE". cerá pelo direito adqurido que conquistaiio. 

O desmembramento dos dois pujetos se deveu ao atendi- Em sfntese, embora conceda o beneficio da renúncia tribu-
mento ao que determina o § 6' do art. ISO da Constiruiçio Fedeml. t.úia parcial aos empregadol<>s participantes, o Pmgrama, por ou
cinnprindo ressaltar qu'll a viabilização de um está associada à tro lado.-viabiliza a inserção de nova fonte de oonlribuição, resul
aprovaçio do outro. _ __ _ _ tando em apartes substanciais de recursos are então sonegados de-

Dados estatísticos divulgados pela F AO dão conta de que- - vido à inexist!ncia da foo~ de recolhimento. 
cen:a de 68% dos jovens entre 17 e 25 anos trabalham no mercado Tal CODb'apiiilida se ajusta aos interesses de natureza social 
informal, ou seja, sujeitam-se à lei ditada pelo empregador, quer da proposição, principeimente ao oonsiderar-se que o acesso do 
quanto 1 sua remuneração, quer quauto às garantias coostitucio- menor ao mercado de tmba.Ibo está determinado pela necessidade 
nais e legais asseguradas ao trabalhador registrado. de refOIÇO da renda familiar. Mais que isso, a iniciativa acolhe o 

No caso da faixa Compreendida entre os 14 e os 18 anos, menor trabalhador ao amparo da leL A inforinalidade do vÚlallo 
em que pese a indisponibilidade de dados oonsolidados, a situação empregat!cio e, portanto, a-exp!Oraçio da mio-de-obra oedc lugar 
é bem mais gmvc. Tal io!iicc se toma, sem dúvida, múto supericr, a um mecanismo dos mais atraettes à legalizaçio das relações de 
roqoerendo pronta atuaçio do poder público no saneamento dessa emprego. 
irregularidade. . _ A propositura atende ao que determhwn o artigo '? (espe-

0 alcance social e ecooômico das iniciativaS é indiscutivel e cialmen,te o seu inciso XXXIn) e o § 3°, inciso L da Constituição 
palpável em curto espaço de tempo. Federal. e o que estabelecem os artigos de 60 a 69. da Lei n° 

Seo objetivo 6 o de implementar mecanismos de iuccntivo à 8.069, de 1990 (Establto da Criança e do Adolescente~ 
criação de novos empregos. Na verdade, tiata-se de um movimen- Submeto a matéria à discussão do Congresso e ao aperfei-
to feito no sentido de viabilizar a realização do direito ao ttabalho, çoomento ~e. por certo, será prooedido pelos seus membros, na 
previsto no artigo 6° da Constituiçio Federal, daDdo aos seus des- certeza de estar oferecendo à sociedade mecanismos que promo-
ti.na.tários a. proteção constante da n011DII. do artigo 227 do mesmo vam. os: fundamentos constitucionais do País. 
diploma. Sala das Sessões, 3 de maio de 1995.- Senado< Osmar 

Potém. mais do que um mero inceDt.ivo à criaçio de empre- Dias. 
gos. tem esta proposta. a pR:tcnsão de direcionar a.s possibilidades 
criadas para uma paroela especif!Cil da população, aquela que. re
cém-entralizada na adolescência. lança-se em um mercado de tra-
balho altamente competitivo e sempre mais especializado. 

A criação de oportunidades, portanto, denlro de mna socie
dade que opta, claramente, pela adoção de uma sistenia eoonôniiai 
fundado na legítima relação capilal-ttabalho, deve prover uma for-

LEGISLAÇÃO cn'ADA 

, CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. ISO.-··----·----······--·-··----··--
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§ 6° Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tri~ N - realizado em horários e locais que não permitem a fte. 
butária ou previdenciária s6 poderá ser concedida através de lei es- quência à escola. 
pecífica, federal. estadual oo municipal. Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho 

··---·-··--··---·-··-··-··--···-··---··--.. ··-·---·-··---··-·----eàlcativo, sob tesponsabilidadc de entidade govemam.ental oo 
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além não-governamental sem fms lucnttivos, deveri. assegurar ao ado-. 

de outros que visem à melhoria de sua condição social: lescente que dele particípe condições de capacitaçi.o para o exerci-
··--··-............................ _ ......... - ............ --··----·---·-- .cio de atividadc regular remunerada. 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insa- _ § 1° Enren.do-:_se por trabtlho educativo a_ atividade laboral 
luhie aos menores de dezoito c de qualquer trabalho a menores de em que as exigéncias pedagógicas relativas ao desenvolVimento 
quatorze anos, salvo na condiçio de aprendiz: pessoo.l e social do educando prevalecem sobre o aspecto pockltivo. 

··-·-·-·-·-·-··-··-·--·-·--·--··-··-··---· .. ··-·-·-·- § 2° A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho 
Art. 227. É dever da familia, da sociedade e do Estado asse- eferuado ou a porticipaçio na venda dos produtos de uabolbo não 

gumr à criança e ao adolescente, com absoluta priorida.de. o direito desfigura o caráter educativo. 
à vida, à saúde, à alimentaçio• à educação. ao lazer, à proflssiooa: ArL 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à 
lizaçio, à cultura., à dignidade, ao respeito, à liberdade c à convi- proleçlio no lrilbe.lb.o, cbiervados os seguintes aspectos Clllm ootros: 
vência familiar e com.unitári~ ãl6n de colocá-los a salvo de toda I - respeito à coadição peculiar de pessoa em desenvolvi-
forma de nc,sligênc~. discriminação, exploração, violência, cruel- mento. 
dade e opressão. n - copocitoção proftssiooal adequada ao men:ado de trabolbo. 

LE N"8.54l.DE23 DE DEZEMBRO DE 1993 

Altera a legislação do imposto de renda e dá 
outras pro"!dências. 

LEI N"7.689,DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988 

Institui contribuição social sobre o lucro das 
pessoas jurídicas e dá outras providências. 

LEI N" 8.069. DE 13 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado
lescente, e dá outras providências. 

Art.. 60. É proibido qualquer trabalbo a menores de 14 (qua
torze) anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

Art.. 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada 
por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. 

Art. 62. Considera-se aprendizagem a fOIIDação t&:nico
profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação 
de educação em vigor. 

Art.. 63. A formação t6cni00-proíiSsiônal obedecerá aos se
guintes princtpios: 

I - garantia de acesso e freqüência obrigatória 8o eD.Sino re
gular; 

II -- atividade compatível com o deSenvolvimento do ado-
lescente; . 

Ill- horário especial para o exercicio das atividades. 
Art. 64. Ao ac!Plescente até 14 (quatorze) anos de idade é 

assegurada bolsa de aprendizagem. 
Art. 65. Ao adolescente aprendiz, tm1i01' de 14 (quatorze) 

anos, são assegurados os direitos trabalhistas e ~videnciários. 
Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é asegurado 

ttabalbo protegido. 
Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de nbalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho: 

I- notnmo, realizado entre as 22 (vinte e duas) horas de um 
dia e às 5 (cinco) horas do dia seguinte; 

II- perigoso. insa.lubre oo penoso; 
Ill - realizado em locais prejudiciais à :rua foimação e ao 

seu desenvolvimento f"u;iCo, psíquico. moral e social: 

-{À Comissão de AJ:suntos Económicos - d~ci.rãc 
__ T~rminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Tcotônio Vilela Filho)- Os proje
tas serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será. lido pelo Sr. 1 e: Secre-
tário ei:n Uercfcio, Senador Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 661, DE 1995 

Requeiro, nos termos do Art. 43, Inciso I do !«:gimento ln
temo, licença para tratamento de saúde, pelo periodo de 26 (vinte 
e seis) dias, a partir de 10 do corrente mês, conforme Atestado 
Médico. . . 

Sala das Sessões. 3 de maio de 1995. - Senador Onofre 
QuiD.an. 

O SR. PRESIDENTE (TeoiOnio Vilela Filho)- Fica oon-
cedida a licença solicitada. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. (Pausa) 
Coné:edo a palavra. ao noble Senador Fia.ncelino Pereira. 
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PfL. MG) - Sr. Presi

dente, eu declino da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a 

palavra ao nobtc Senador Jonas Pinheiro. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Gilvan Borges. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. (Pausa) 
C~cedo a palavra ao Senador_Esperidião Amin. (Pausa) 
Concedo a pa1avra ao Senador Laura Campos. (Pausa) 
Concedo a palavra 'ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pére~ 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronuncia o se·. 

guinte discurso. Sem revisão_do orador.)- Sr. Presidente, Sz-&5 e 
SI$. Senadores, falando também em nome do Senador Bernardo 

-Cabral, ontem. mais uma vez, de Su.rp11'sa. como costuma aconte-
cer em relação a nós, do Norte, o Governo baíxoo decreto estabe
lecendo um teto para as importações da Zona Franca de Manaus. 
Um retrocesso que nos leva de volta ao ano de 1991, quando tí
nhamos esse contingenciamento, freando em desvantagem em re
lação ao resto do B...SiL 

Agora. se a Zona Franca é excep;:ional, por um lado, graças 
aos incentivos fiscais, como vantagem, tem como desvantagem. 
excepcionalmente, o limite para suas importações. Isso desestimu-
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la eoormemente os investimem.os na áica.. porque essa instabilida
de de regras, esse zigueugue, esse vai-vem dá mnita insegurança 
aOs investidores nacionais e est:n.ngeiros. _ 

Por outro lado, levam ao contingcnciamento de importações 
com t<gl'BS, oom cotas para cada empresa. mediante crilmos esta
belecidos pelo Governo, e trará de volta a corrupçio, o utfico de 
influência e a advocacia administrativa que existiam at6 há 3 anos, 
gerando esclndalos que depois for.a.m explorados em desfavO[' da 
Zona Franca. 

Sr. Pn>sidente, nio disculo que o Pals enfrenta problema.s 
na área ex.tema e que, em conseqüência, o Governo adota medidas 
para tentar reequilibrar a boJança oomercial e de pagamento. Mas, 
em !rimeiro lugar, quem criou esses problemas fomm os Minis
tros da área OCODIImica. com os seus em» de pollti<:a cambiaL Nilo 
f01a a teimosia desses Ministros. de manter praticamente congela
do o c:lmbio a partir da introduçio do real, em jdho do 8110 passa
do. seguramem.e o Brasil nio voltaria a viver, como está vivendo, 
depois ôc 20 onos, déf"ICits enormes na balança comercial; simaçio 
que os Ministros tentaram remediar de forma trapalbooa, quando 
iDstituiram a banda. cambial há um ~s. E agora tentam remediar 
isso, fazendo a economia de palitos e acertando um golpe muito 
duro na Zona franca de Manaus. , 

Qu_e economia podem conseguir com isso? Cem. duzentos 
milhões de dólares por ano? Quonoo oontriboinl isso para o cquill
brio da balança canercial? 

Sr. Presidente, sn e Srs. Seoacl.ores, poderiaiD0\'5 a~ admi
tir que toda a economia 6 válida pera se retomar ao almejado equi
lfbrio. Mas, aiDda que seja assim. a maneira como esse decreto foi 
baixado. de surpresa, sem entendimento prévio com as lideranças 
estaduais, sem ~r cotmmicaçiio ao Governador do EstAdo, aos 
Senadores e a<>s Deputados Federais, de uma fonna amolecada, 6 
um enonne desespeito à sociedade do meu Estado. Isso é -Úlacei-
tável, Sr. Pn>sidente. ' 

Eu sou Senador pelo PSOB, Partido do Govemo. Nenhum 
maodato tem mais legitimidade do que o meu, pois eu fui eleito 
coolra o Governo do Estado, oontm todos os prefeitos do Amazo
nas, contra todo o poder econômico, sem a.jlda do distrito indus
trial e de nenbuma. empxesa do Amazonas, muna eleiçio quase que 
milagrosa. Por isso eu me sinto oom uma enorme responsabilidade 
sobre os ombros. Eu não posso estar neste Senado, boje, em silên
cio, e não vou ficar nem hoje, nem amanhã, nem nunca. 

Sou vacinado cootra o ftSiologismo. Nunca entrei nem vou 
entmr em gabinete de ministro para pedir cargos federais para o 
Amazonas. Reouncio a iSso. Nunca quis fazer isso porque consi
dero essa uma prilica condenável, o que me dá ainda mais autori
dade pem reclamar da maneira desrespeitosa com que estio ttalali
do o Estado do AmaZOil&S. 

O Sr. Gerson Camata- Peni:i.íte-i:iie V~-s-x•-um aperte7 
O SR. JEFFERSON PÉRES- Concedo o apane a V. Ex'-
0 Sr Gerson Camata - Ilustre Senador Jefferson Péres, 

participo das preocupações e até da revolta com que V. Ex• abor
da o problema do estabelecimenoo das cotas de importaçllo pela 
Zona Franca de Manaus. Vejo que V. Ex•mesmo COl:DpJUD.cle que 
a situação atual do Pais, em determinado:; momentos, exige muita -
prudência. por parte do Governo, para que não percamos tantas re
servas que possamos chegar à situação a que Cbegou o México e a 
que outros paises estão próximos de chegar. Mas V. Ex.• ressalta, 
na sua fala. realmente, um ponto que aumenta as preocupações 
que todos temos, isto é, a maneira quase ditatorial com que não o 
Presidente da República. mas a equipe económica toma decisões, 
sem discuti-Ias previamente com -ninguém, sem um exame deta
lhado que estabeleça que setores serão os mais atingidos. Se olha
mos um pouco para trás, vemos, por exemplo, que, no rtnal do Go-

vemo passado, a equipe edoDÔmicl. --que, na verdade, é a mesma 
que está al- estabeiOC<U um projeoo pelo qual se poderia combater 
a inflaçlo substituindo a nossa eflci~cia pela eflCi&lcla dos ou
tros. Psssamoo,_ent!o, a importar desde bolachas 116 batatas dos 
norte-americanos. vinhos dos alemies. todos preditos que ca:n.pe
tem com os nacionais e cmptllTIDl para baixo os preços dos produ
zidos aqui. Nilo fomm analisados, "" serem tomadas aquelas atitu
des, os prazos curto e médio. Os integrantes da equipe econômica 

- nio viram que sessenta dias depois as coisu: teriam que JIIldar e o 
País teria que novamente se reciclar todo e começar a combater a 
inflaçio com a nossa efici&lcia. Como a indóst:ria brasileira nio 
tem oondiçio de produzir oo nlvel da demanda do mercado, enlio 
começa essa siblaçio que estamos vivendo com o c:rMito. com os 
juros, de sufoco, fazendo com que o País fique em sobressalto, 
com uma grande expansio, uma grande compressio. Na iniciativa 
privada, as empresas que ablam nas área de importaçlo e de ex
portaçio trabalham quase sempre oom previsão de um ano, dois 
anos. E observamos que os técnicos do Governo trabalham com 
uma previslo de 15 dias, sem medir a profundidade dos problemas 
que serão enfrentados mais na frente. Veja V. Ex• o que OCOil'eU 

com o Pono de Vitória h.i poucos dias. Subitamente, o Governo, 
at6 em uma medida legitima de defesa das reservas, elevou a tarifa 
dos auoomóveis importados de 20% para 32%, e depois para 70%. 
A maior parte desses automóveis entra no Pais pelo Porto de Vitó
ria. no Espírito Santo, pela eficiência, pelas baixas tarifas ~ pela 
rapidêz com que o porto os desembarca. Os dólares dos carros que 
estio chegando agora saí:ram em dezembro, quando da encomen
da. As divisas j' foram gastas e a elevação da aliquota nio fará 
com que os contratos sejam cancelados. Qs cazros continuam che· 
gando. E estamos enfrentando um problema incrivel:. como os im
portadores diminuíram, as vendas e eles tEm que pagar o tribolo 
para retirar o carro da área alfandegada, eles não os estão retiran
do. Cbegario, este m&, 50.000 automóveis e nio b.i área alfande
gada, no Espírito Santo, onde colocá-los. Algumas coisas previsí
veis, que poderiam ser discutidas pam se eilCOill.mr f6tmulas inter
mediárias, são objeto de decisões tomadas bruscamente e olo en
contramos, por parte das mesmas auloridades, Dão digo soluções 
como a redução das aliquotas, mas sugestões como o aumento das· 
áreas alfandegadas para que um maior número de veiculas possa 
ser armazenado. Pelo ~o~r;irio. elas criai:n dificuldades e conti
nuam fazendo isso. Então, V. Ex•, que é do PSDB, poderia lev~ 
mais próximo do Pn>sidente da República um apelo de pri.tica de, 
tiiocrática por parte do pessoal do Govemo que trabalha na área 
econômica. porque um ato, uma portaria dessas mexe com a 
vida de milhOOs de brasileiros. Esses membros do Poder Execu-. 
tivo têm mais poder do que todo o Congresso Nacional. V. Ex ... 
não consegue, com nenhum projeto de lei, fazer algo cOm o al
cance rápido e imediato de uma portaria, ou até de uma decla
ração. Mas eles não conseguem ter uma prática democrática no 
exercício desse poder enorme que têm. Faria bem ao Brasil e 
aos brasileiros se essas medidas pudessem ser melhor discuti
das com quem, estando efetivam.ente na á~ pode saber a ex
tensão do sacrifício que tem que dar ao Pais nesta hora, que 
pode também ser dada de várias maneiras. E as alternativas 
nunca são discutidas. Por isso, creio que a fala de V~ Ex• é um 
grito de protesto, de revolta. um apelo que o seu Estado faz em 
favor das práticas. democráticas que V. Ex• defende, e eu o 
cumprimento por isso. _ 

O SR. JEFFERSON PÉRES - ~~<•uioo obrigado, nobre Se
nador Gerson Camata. V. Ex• apootou bem a arrogância de alguns 
Ministros, principalmente da área econômica. talvez a auto-sufi
ciência narcisica do Minislro José Serra. Eu nem falaria no Minis
tro Pedro Malan, que, parece, vai aceitando uma posição mbalter-
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na. nem na Ministia Dorothéa Wernock. coitada, que sabe de au- ou parar de Ôperar com. aqu~les que dio pre)lízo, o primeiro Clicn
mentos de tarifas pelos jomais e não pede demissio. te com o qual o Banco do Brasil vai parar de operar será o Gover-

0 Ministro do Planejamento, parece. esse·sim. na sua ~to-- no Fedeml, oTeswro Nacional. porque este. sim, comas autoriza
suficiência narcísica, repitO, o-grande responsável por isso. E um ções c determinações que di ao Banco do Brasil, tem levado aos 
homem, parece-me, impermeável a sugestões e a discussões, é um acioniSias e funciOnários dei Banco uma siOJação que dá idéia de 
caráter autoritário, o que é surpreendente em quem coohoceu o que o Banco do Brasil é deftcitário. 
exílio e lutou contra os regimes autoritários. _ Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Não estou exagerando, Srs. Senadoies, porque n8.da mais O SR. PRESIDENTE (TeOtonio Vilela Filho)- Senador 
autoritário, nada mais revoltante do que a adoçio, pelo Govemo, Epitacio Cafeteira, o requerimento lido por V. Ex• será despo.cha
via decreto, de uma medida que atinge fundamente a economia de do à Mesa para decisão, nos t.etmos do inciso Ill do art. 216 do 
um Estado, e um Estado pequeno, sem discussão e sem se<pier co- Regimento l:nlemo. 
municação prévia-às suas autoridades e aos seus representantes. Concedo a palavm ao nobre Senador Lúdio Coelho. 

Ainda dou ao Presidente da R,epllblica o beneficio da dúvi- O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia o se-
da. Acredito que Sua Excelência teDha s~do envolvido Pelo Mini&- guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Piesidcnte, Sr's e 
tro e não saiba nem o alcance do que assinou. s~. Se!!lldores, vou ocupar o tempo aqui, hoje. psm chamar a 

Vou esperar que essa medida seja temporária. Nilo soo um atenção do Senado Fedeml sobro a poHtica agrícola do Govemo. 
chantagista para vir aqui ameaçar votar coJJtta o Governo, porque Estamos participando de reuniões pennanentes com o Mi
votarei" sempre contra aquilo que a minha consciência disser que nistro da Agriculb.Ira e com os M.inisttos da área ecooômica para 
não é bom para o País., seja qual for a atitude do Govemo em rela- tratar dos problemas da. Agricultura brasileira. Ontem. começamos 
ção a mim ou ao meU Es~do._ mas, Sr. Presidente. minha atirude às Sh da tarde e fomos até às 9h da noite. Nio conseguimos nada, 
será de crítica permanente ao Governo se coDI.imia!em a _n~ -dar pois não está havendo, por parte do ExecutiVo brasileiro, a com
esse tratamento. _ . , preensão :n~sária da gravidade do estado da Agricultura do nos-

Esse complexo· de dominação, essà relação éoiõDízadOr-co- so País. Estão lentando segurar a -iiúlação à custa da nossa Agri-
lonizado, eu, pelo menos, não vou aceitar, Sr. Presidente. culblra. Como os preço&- intemacionais estão mais baixos, porque 

Muito obrigado. _ __ a agrlculblra é subsidiada em todas as nações do mundo em cen:a 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço a de 40%, estilo tentando iseDIM de impostos produtos esliangeiros, 

palavra para uma comunicação de Lidcnmça. -- para que entrem no Bnsil a preços intemaciona.is. 
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho) -Conoedo . Ontem soubemos, pela imprensa, que os juros para a safra 

a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteim, pa.m uma comuni- de trigo haviam baiXado. Os juros coirigidos pela 1R pct.SSaram a 
cação de Lidern.nça. ser corrigidos por um novo fator, implicando 23% de: juros para a 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Como Lider. safra de trigo, quando, oo mundo inleiro, os fmanciamentos são 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente." omem flz pronunciam.en<- feitOs à base de 6%. 
to nesta Casa e verberei contra o fechamento de ag&lcias do Ban- No perlodo do ~id~te Collor, a política da Mínistra Zé~ 
co do Brasil sob a alegação de que seriam defacitá.tias. Na ocasião, lia quase acabou com os plantadores de trigo no País. Estávamos 
comprometi-me a apresentar um Requerimento de Informã.Ção ao- para atingir a auto-suflciência na produção desse glio, e agora pa
Banco do Brasil para que nós soubéssemos quem realmente lhe dá rece que vão conseguir acabar com a agriculblra de trigo no BrasiL 
prejuízo. Passo agora a ler o Requerimento: _ _ _ ______ _ Ninguém tem condições de plantar trigo nas atuais circunStâncias. 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇAO N" 662, DE 1995 Estou falando aqui no Senado para pedir a atenção âos Srs. 
Sr. Presidente., - S~ para a nosSa Agricultura, qu-e -é muito importante paxa a. 
Requeiro a V. Ex•, nos termos do art. 50,§~. da Constitui- Naçio. pois ela gera empregos em cadeia: no campo, 00 transpor-

ção Federal. combinado com o art. 216 do RegimeDI.o-Interno. se- te. no empacotamento, no beneficiamento, no comércio. Mas, da 
jam prestadas pelo Ministério da Fazenda, pcc intermédio do Ban- maneira como vai indo, não há condições de nossos agricultores 
co do Brasil S/ A, as informações dos quantitativos de débitos do continuaxem na ativida.de. 
TESOURO NACIONAL para com o Banco do Brasil S/A - -•-

.uau Ontem ouvimos relatos trágicos da situaç!o em Santa Cata
havendo necessidade de qualquer nomeação qu~ implique em que- rina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Uma vez que nós, 
hra de: sigilo bancário.;.. relativos a: 

_ Empréstimos a EstataiS (existenteS-e üquidadas 00 extintas)~ da Bancada rondista, não estamos conseguindo da área econômica 
do Govemo a atenção devida para essa siruação, apelo aos meus 

- pagamentos efetuados no exterior de dívidas de_ Çstatais: Pares 00 Senado para que examinem 0 assunto em profundidade, a 
- fmandamentos dó Banco na pecuária, agricultura. indús- funde nos auxiliarem a encontrar um caminho para essa questão. 

tria e prestação de serviços JXn" determinação do Govemo Federal: 
- dívidas para com 0 , Banco deixadas pelas empresas Iiqui- A responsabilidade pela política agricola não é s6 do fu.e-

tiac:.as tais como: SIDERBRAS, IAA, SUNAMAN,IBC, elC; cutivo: a responsabilidade é de todos que estão no Governo. quer 
- dívidas para com o BalJ,co do Brasil SiA das p~bliC'idades no Exea~tivo, quer no Legislativo. 

do Imposto de Renda, do INSS, do Departamento Técnico de ln- Eta o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
ten:âmbio CoÍnercial (decOtTenles da extinção da CACEX) e O SR. PRESIDENTE (TeoiDnio Vdela Filho) -Concedo a 
PROAGRO; · . _ palavtUao oobte Senador Ney Suossuna. (Pausa) 

-dívidas do Governo para com o Bimco do Brasil SIA na ConcedoapolavraaonobreSeoadorJonasPinheiro. (Pausa.) 
área internacional; 

- outros débitos do Tesouro Nacional junto ao Banco do Coocedoapalavraao~SenadcrGilvam Borges. (Pausa..) 
Brasil SI A. Concedo a palavra ao oobte Senador Osmar Dias. 

Sala das Sessões. em 03 de maio de 1995." O SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Pronuncia o seguinte dis-
Sr. Presidente, trarei a resposta a este Requerimento pam o curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. sn e Srs. Sena

Plenário. Se é para o Banco do Brasil fechar agências defiCitárias dores. volto à tribuna pam falar sobre a hipocrisia dominam e. 
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Há cerca de 15 dias, fiz um pronu.D.Ciamento desta tnOuna, 
falando como agricultor do interior que assiste A discussão deste 
importante assunto que é a agricultura. 

Há hipocrisia de sobra nos vários lados que discutem a 
questão. Mas, antes de entrar no mérito. quero ler aqui um trecllo 
do artigo publicado pela Gazeta Mercantn, "" sua primeira pági
na. com o título: "O interior está parando. Queda de 24.3% da te
ceita dos agricultores paralisa negócios." 

Nessa reportagem, a Gazeta MercantD analisa o que ocor
re no Paraná, meu Estado, no Rio Grande do Sul, em Goiás. no 
Mato Grosso, enfim. no interior do BmsiL &quanto o Governo 
adota medidas para conter o consumo nos grande centros urbanos, 
o comércio, o emprego, o trabalho, a renda estio caindo de forma 
vertiginosa nas pequeilas cidades do interior. Porque é no interior, 
nas pequenas e médias cidades. nos municípios, que se aliceiÇam 
na agricuhura.. que se faz sentir, da fonna mais dmm:Mica, a falta 
de planejamento para a aglicullura nos- últimos mos. A conSe
qüência disso 6 a lriste realidade de vermos uma safra de 80 mi
lhões de toneladas valer 24% menos do que uma safra de 75 mi
lhões de toneladas. Os preços despen.c:amm. c. com eles, a renda 
do agricultor, fazendo-o viver um dos seus momentos mais drami
ticos. Jamais a rela?o de ~na agricultura esteve tio dqlrecia
da. Hoje precisamos vender o mesmo· produto três vezes mais do 
que há cinco ou dez anos, para comprat o mesmo equipamento, a 
mesma máquina. - -

No entanto, hi uma hipocrisia. que prejudica a tosca. ~ SO
luções.. Os Senadores Lúdio Coelbo, Júlio Campos e Joriü Pinhei
ro participam comigi> de um grupo de Senadores, liderados pelo 
Senador Vilson Kleinübing, constituído para negociar coM O Go
verno soluções para o campo - iniciativa louvável do Senador Bl
cio Alvares. Também tenhO participado das reuniões, mas. defmi
tivamente, éu nio pódeíia suportar o que -ocorreu OOtem. na reu-
nião no Ministério da Fazenda.' · 

Voko, enlio, a falar sobre a hipocrisia, Nio podemos 'mais 
iludir o produtor rural can loogas discussões' de problemas, oom 
diagnóstioos cansativos, demorados; aliás, esses diagnóstioos ji 
foram feitos pela própria sociedade. Nilo dá para insistir em reu
niões onde apenas se conclui por marcar uma outra reunito e, nes
sa próxima, marca-se uma terceira e assim consccutivlnieDte. 

De um lado, há uma forma de hipocrisia, oom a intransigEn
cizde alguns em propor o impossível aoGovemo;·de outro lado, o 
Governo tam.Mm 'age com hipocrisia ao :úll'ID8l"·que, se se idota
mn algumas medidas necessárias para • solUÇio dos problemas 
que afligem os produtores rurais, haverá a bancarrota do Banco do 
Brasil, do Sistema Finailceiro Nacional, etc. . 

Creio que é o ·momeritó--de conversannos de uma forma 
mais objetiva e séria e de colocarmos em· prática propostas que o 
Governo conhece de sobra. mas que não adota por falta de com
gem e determinaçio, ou talvez porque entenda que o setor agrope
cuário nio é tão importante coDio era durante a campanba eleito-
ral, quando se erguia a. mio aberta, em que um dos dedos repre
sentava a Agricultura. Nessa mio o com certeza, agcn está faltando 
um dedo; queremos recolocá-lo, mas é impossível, porque, quando 
se marca uma reunião e se convoca o G:wemo para apresentar as 
propost:ts. não comparece um ministro sequer. 

E OOm que se diga: ontem. os Parlamentares nio conversa
ram com um Ministro; lá nio estava preseote o Ministro da Fazen
da. nem o da Agricultura, o que mostra o descaso não com os Par~ 
lamentares. mas com os agrirultores que confmram. aos Parlamen~ 
W.s a negociação de suas dividas e, sob<etudc, de seu fnlllro -
dele depende o futuro deste Pafs. 

O Sr. Gerson Camata- Pennite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. OSMAR DIAS- Pois não, nobte Senador. 

O Sr. Gerson Cantata - Nobre Senador Osmar Dias, vejo 
a revolta com que V. Ex• enfoca esse problema. que talvez seja o 
mais grave do Brasil hoje: o problema do campo brasileiro. Quan
do v_ Ex" enfoca a siruaçio dificil por que passa a agriculb.Ira de 
seu Estado. o Paraná. e do Rio Grande do Sul, remete-nos à situa~ 
çlo que ve11105 DO interior do meu Espfrito Santo. U o quadro está 
agravado por~ seca tenivel que dizimou os cafeeiros e fez com 
que a maioria dos produtores não produzisse. este ano, suas safras 
de milho. feijio e arroz. Podemos ver caminhões de lavradores re
timntes ·do Espfrito Santo se dirigindo para as favelas da grande 
Vitória ou indo pua RondôDia e Pari em busca de novas frontei
ras agócolas. &c,Jamo isso, assistimos à passividade nio s6 do 
Gpyemo, mas de toda a Naçio. Os assuntos da agricultura não 
ocupam espaço nos jom.a.iS brasileiros; 6 impressionante. Senador! 
Raros óS jornais que cmfocam esse quadro tenivel. aflitivo que 
vive a Agricultura brasileira. No ano passado. tivemos um exem
plo muito significativo disso: na remilo, realizada em Brasília, em 
que se criou a Organização dos Países Produtores de Café, compa
receram 27 fodinistros de Agricultura e tn!s Vice-Presidentes de 
República de poises produto= de café. Saiba V. Ex" que nenhum 
jornal. nenhuma televisio brasileira noticiou sequer uma nota de 
roda~ de página sobre o evento; mas, se quatro ou cinco bandei
ras da CUT vierem para a frente do Congresso, terão manchete as
segurada em todos os jornais. Nobre Senador. a qualquer momen
to. vamos ter que repetir a famosa passeara dos 100 mil- oS 100 
mil lavradores que vieram a Brasilia e; OCdeíramente, desítlaram. a 
P6. do Centro de Convenções até o Congresso Nacional e o Palá
cio do PlaDB.lto, tendo com isso conseguido ocupar espaço na mí
dia e nas preocupAÇÕes do Govemo. V. fi&~- fala com a revolta de 
quem se sente esquecido. de quem o grito não est4 sendo ouvido. 
Cumprimento V. Ex• e quero participar do esfccço patriótico com 
que defende os lavradores bmsileiros nesta hora. 

O SR. OSMAR DIAS - Agmdeço o aparte de V. Ex" e 
faço aqui mençio ao pronunciamento feito, há poocos instantes, 
pelo Senador Epitacio Cafeteira. 

S. Ex• teu um requerimento que, coincidentemente, é muito 
parecido com o requerimento que já. êncaminhei, por meio da 
Mesa do SeDAdo, ao Ministro da Fazenda, pedindo os mesmos da
dos.. Mas niio tenho muita esperança, Seuadol:' Cafeteira, porque 
outro tequerimento de inf01Dl8ÇÕC3 que encaminhei ao Ministro da 
Agrirultura a respeito do PiaDo de Safra 95196, a =peito das im
portações, não obteve senão respostas evasivas, de quem, com cer
teza, aio tem o que dizer. Se ainda nlo existe o Plano de Safra 
95~ temos que nos sentar para elabori.-lo já, ou será. que vai ser 
feito 116 em dezembro de 1995? 

Ora. o calendirio agricola nio se ajlsta à incompetência 
nem à falta de responsabilidade administmtiva; o calendário agri
cola se ajlsta ao clima: o agricuhor planta na safra de verão as cul
blras de verão; ele não pode transferir o plantio da safra de verão 
para o inverno, mesmo porque isso é impossível Como será que 
imaginam que a comida aparece no supennereado'J RepilO: o ca~ 
lendirio agrícola não se a)lsta a. vontade e à incompet&lcia do Go
verno. Isso é impossivel. 

Não tenho espenmça de que seu requerimento seja respon~ 
elido, Senador Cafeteim, J?Ol'!U• pesumo que não há resposta; 
aliú, é o que tem acontecido em relaçio a todas as reivindicações 
que o setcr tem encaminbado. 

O Sr. Carlos Bezerra - V. Ex• me permite um aparte, no
bie Senador Osmar Dias? 

O SR. OSMAR DIAS- Concedo oom muito prazer o apar
teaV.Ex•. 

O Sr. Carlos Be...,.,.- SenadorOsmar Dias, estou acom
panhando com atenção o pronunciamento de V. Ex•. Ouvi também 
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o discurso do SCI!lldor Lúdio Coelho, um homem muito equilibra
do, que veio à tribuna falar de sua preocupaçio com relaçio ao se
tor agócola. A Agócultura, esse grande sctoc proàltivo (:<imário 
do Bruil - o Presidente FetllBIIdo Henrique Caxdoso tem que to
mar mui::o cuidado com ele se quiser govemar bem o País - nio 
faz porte do ceDiro do poder no BrasiL Quem é que manda hoje, 
economicamente, no Pais? Os banqueiros e os grandes empresá.
rios de Sio Paulo. Eles têm tudo. Por exemplo, a questio mais sé
ria que temos DO B!Uil é a divida intema; ninguém fala déla DO 

Governo e. quando se toca no assunto, procura-se encobri-lo. Que-
ro louvar aqui o Presidente do Banco Central. única autoridade go
vemam.ental que ouvi tratar o assunto coma seriedade que merece, 
a~tando-oos os dados cruamente. Precisamos ter consci&.cia 
de que esse sctor Dio faz porte do centro do poder no BrasiL Eli- . 
tio, temos que fazer alianças:.de forças. Ouvi ontem um discurso 
do Senador Humberto Lucewl- Dio é ~ roa que S. Ex' está com 
vários mandatos no Senado - em que propõe uma grande a.l.iança 
do interior brasileiro, composta pelo Norte, NonJestc e Centro
Oeste, para resolver essa questlo. Ten10$ que ir p&ra o jogo do po
der para '!aler. E, para venccmJ.os, somente com a nossa união. Os 
tecnocrat.âs que compõem a equipe cconômica do Govemo são in
seruáveis. Muitos nio coohccem nada de agricultura, nem,de pe
cuári.L Aliás, um Ministro, outro dia, ccafessou que ainda nio co. 
nbocia uma vaca, veio a conhecer este ano. Senado~' Osmar Dias, 
tenho dito e volto a repetir que o meu Estado, no Centro-Oeste, 
hoje 6 um gnmde produtor de grios; é o segundo produtoc de soja, 
apesar de toda a polltica do Govemo. Aaodito que só com uma 
gnmde aliança do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste - e o 
QD!ro-Oeste já está se uDÍDdo, texemos uma mmião no dia 17 de 
maio, aqui em Brasília, com esse objetivo - poderemos ~solver 
essa questio grave da Ag:rialltura l:nsileiia. V. Ex• sabe qual é a 
solução pam o problema, eu sei; mas Dio há vontade politica pam 
isso. O Presidente Femando Henrique Cardoso p-ccisa toinar uma 
provid&cia urgente nesse sentido, porque o campo está falindo. 
Solidarizo-me com as dec~ de V. Ex'- Todo o intericc do Brasil 
hoje está em estado de desespero. Pamb6ns. Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS - Obrigado, Senador Carlos Be-
zerra. 

Acrescento ainda que teuho lido nos jornais os discunos 
proferidos pelos Senadoxes sobre o programa de geração de em
pregos e de comunidades solidárias. Li um relatório recente da 
FAO que dizia o seguinte: um condomínio mrai. ou seja. uma fa
mília no campo wsta ao Governo 3.450 d6lares anuais. Essa mes
ma família, transferida pata ·a cidade- JXmiUe teve que abandonar 
o campo, e a razão principal 6 a falia de uma politica <iuiadoota 
para a agriwltura -, vai custar ao mesmo Govemo 7.800 dólares. 
Ou seja, uma pessoa que vive no campo custa pam os cofres públi
cos a metade do que custaria se viveSse nas cidades. 

0n. o mesmo xelatáio da FAO, do INCRA, diz que, no 
Brasil. existem 7 milhões de propriedades rurais, das quais apenas 
SOO mil são empresas rurais; um milbilo e meio tentam se viilbilizar. 2 
milhões e meio jr<cisam de muita ajlda pon se transfocmar em pro
priedades viáveis e 2,S milhões slopropriedades tcfalmenre i:nviiveis. 

Fala-se no asseJJlameDio de 40, de 60 ou de 100 mil faml
lias por ano. Mas de que vale o assentamento dessas famílias se 
com essa política estaremos promovendo a reforma agmrlli. U 
avessas? Ela faria com que, todos os a.nos, o dobro, o fripló, dez 
vezes mais famílias de pequenos agricultores se transfomu.ssem 
em sem-teu:a. ou em desempregados urbanos, o que, por :sua vez, 
viria encarecer os serViços públicos nas cidades, tudo po~que uio 
se planejou, nio se pensou e nio se estendeu a. mão ao homem do 
campo quando ele mais precisou - e ele nunca precisou tanto 
•IUar.t>· -·~ora. 

O Sr. Epitaclo Carctclra- Permite-me V. Ex• um aparte? 
OSR. OSMARDIAS -Ouço V.Ex'commuitopraur. 
O Sr. Epitaclo Cafetclra - Nohxe Senador Osmar Dias, 

quero apenas colaborar com V. :&•, que fez a solicitação. Mas 
quero dizer que o meu requcriment.o esiá de acmdo com o que diz 
o § z• do art. soda Constituição FedemL 

O SR. OSMAR DIAS- O meu lambém-
0 Sr. Epltac:lo Cafeteira - Diz o xeferido dispositivo na 

sua parte fmal: "§ z•. <--)importando em crime de responsabilida
de a ~sa ou o não-atendimento no prazo de 30 dias, bem como 
a prestação de infonnações falsas." Como sei que existem rubricas 
de bilhões de dólares - conheço esse total-, vou aguardar a res
posta para ver se ela confuma os dados que temos. 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Senador Epitacio 
Cafeteim. -

Estamos muíto -proiimos do ano 2000, quando a necessida
de pam um abastecimento xegular da populaçi<> será de 120 milhõ
es de toneladas. I o<á certo, salmos de 50, fomoo pam éS, 70, tal
vez 80. Ma.• .u.qui • 5 anos, o Brasil p<Ocisará de 120 milhões de 
tonelada.. J que é perfeitamente passivei se oferecennos condiçõ
es par iuem está no Campo pioduzindo. Todavia, para que e-sse 
plaio seja viável, ou ampliamos a áxea em 30 milhões de hoctaxes, 
ou ampliamos a produ .~idade em 50%~ 

A produtivjd Je está caindo, porque faltam recursos aos 
agricul~s pal"J> .nvestirem em tecnologias disponiveiS. Poderiam 
hoje estar pr .1ovendo o desenvolvimento da agricultura. um DÍ~ 
vel de vid- .J campo. Ninguém vai para a cidade s6 porque lá há 
mais cooi· rto. e sim porque as cOndições que llie sio oferecidas 
não lhes pennitem. pennanecer no campo. 

Estamos promovendo uma política de ~volvimento 
econ&nico e social. a meu ver, às avessas. Por maioc que seja a 
meta, por maior que seja a ousadia do Governo em pmnover a re
forma agráiia, ela será muito tímida diante daquilo que estamos 
realizando, no que diz ~speito ao desemprego, ao desassentam.en
IÓ e ii desilusão dos nossos produtores nmtis. 

O Sr. Levy Dlas-Peqnito-me V. Ex'umapart<:, nobre Se-
nador Osmar Dia:i? ~ 

O SR. OSMAR DIAS- Concedo o aparte ao nobra Sena
dorLevy Dias. 

O Sr. Levy Dias- Senador Osmar Dias. cODfesso que vejo 
nesse quadro algumas perguntas sem xespostas. O Presidente da 
Rep:íblica.. na sua campanha, lançou, como slogaa. a mão com 

cinco dedos; um deles se referia à agricultura. como disse V. Ex•. 
Por que a agricultura? Será que em exc~usivamente para obter os 
votos do setor? Nego-me a acreditar nisso.. Mas é tão óbvio o pro
blema que poje temos dúvidas quanto ao patriotismo de quem diri
ge o sctor da ecooomia. No dia em que fiz desta tóbma um pro
llUJICiameniO sobra a agócuitura, o Senador Antonio Carlos Maga
Ibies falou solre a situação do cacau na Bahia; S. Ex• disse que 
precisava, este ano, de 100 milhões de reais para salvar a lavoura 
dessa região. Nesse mesmo dia, afli'IDCi que o Brasil precisava de 
R$1 bilhão para salvar a sua agrialltura- na mesma semana em 
que um burocmla do Banco CODIIal. a1mvés das teclinhas do com
putador, usou US$7 billiões pam salvar o cAmbio. A ntim é pemti
tido duvidar do patriotismo do Ministro da Fazenda, que prefere 
m0111r em Washington a mocar DO Brasil. O Presidente da Repúbli
ca~ sair do Pais e ir a Washington pedir A D>Jllier do Minis
tro para que ele fique. Parece que. atrás do problema da insensibi
lidade ca:n a Agricultura lmlsileira. existe algo que nio é do nosso 
COilbocime!llo. O produtor rural, o produtor de alimeDIOS 6 o ho
mem mais importante em qualquer naçio do IDllndo. E nenhum de 
n6s entende ser possivel xesolver o problema da Agócuitura bmsi
leira. Por que ele não se resolve? Desejo., neste aparte, deixar re-
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gistrado um apelo ao Llder do Governo, Seuador Elcio Alvares, O SR. OSMAR DIAS- Concedo o aparte ao Seuador An
em quem acn>dito e cooflo, para que S. Ex' proponha ao Presiden- tonio Carlos Magalhães. 
te da República a resolução desse problema. Se fosse uma missão O Sr. Antonio Carloo Magalhães- Agilldeço a V. Ex'. O 
impossivel, não lançarlamos mão de US$7 bilhões das nossas ~ tema abordado por V. Ex• é apaixonante, e V. Ex•tein tido a soli
servas pua. salvar o cAmbio, e com US$1 bilbio salvariamos a dariedadedaCasa:jáonobreSenadorLódioCoelbotratavadoas
Agricultura brasileira no ano de 1995. Cumprimeri.IO V. Ex• pelo sunto, bem como o Senador Carlos Bezena. V. Ex• com muita 
seu pronunciamento. Peço desculpas por usar tennos até DDJito du- propriedade aborda o tema- repito- e a Casa evidentemente está, 
ros, mas estou chegando i conclusão de que oJo resolveremos em t~ de acordo com V. ex•, salvo nuaoccs. Entretanto. eu Dio 
esse problema da fOIID8 como o estamos tratando. V. Ex• afJIIDa _ ficaria bem comigo se não protestasse, já agora com menos vee
que ontem. numa reunião com vários Senadores, S. Ex-s não fo- mência do que o faria ames, poitJUe o Senador Levy Dias já ~ 
ram recebidos nem por um Ministro de Estado. Isso é uma descon- monstrou arrependimento em Telaçio às suas levianas palavras, 
sideraçio ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, a quem tm- proferidas quando se referiu ao Ministro Pedro Ma!an- que é um 
balha e a quem produ L V. Ex• foi testemunha de que eu trouxe a homem de bem. um homem sério -- e aos ataques que proferiu à 
ediçio da revista Veja que mostrava que um exw4iretor do Banco sua família. Aqui ni.o é teatro pan. isso. O Senador que 11taca as
CelllniL um menino, ganboo ~$3 milhões em especu!açio. Con- sim também pode ser alacado. Penso que se deve colocar o debate 
tci esse fato a um grupo de agricultores que visitava miDba casa. uCsta Casa em um nível. decente, como V. Ex• está colocando. Do 
Um deles, velho. de cabelos brancoo, coberto de poeim. pergun- coottirio, vamos descambar para um episódio desagradtvel. e não 
tou: "Senador., que negócio é essa lal de espea.daçio? Quero ent.rar é este o local adequado pam tanto. De modo que a tese de V. Ex• é 
nesse negócio. Como -se faz para entn.r nisso'?". O Brasil é tocado c;;erta: vamos nos unir em defesa da agricultura, mas vamos debater 
por quem traba.Iha e JX'I' quem produz,llio pelo especulador. Porw nesta Casa, sobretudo com educação, deixando de cometer injusti
tanto, permito-me duvidar desse patriotismo, uma vez que a agri-- -ças cem homens de bem, como é o Ministro Pedro Malan. um ho
cultura bn.sileira está moaendo. Falamos numa supersafra,de oi- mem digno, sério, que não pode ser atacado levianamente por 
tenta milhões de toD.elaclas, quando os Estados Unidos produziram, qualquer Senador, inclusive pelo Senador Levy Dias. 
só de milho, duzentos e quarenta milhões de toneladas apenas este O SR. OSMAR DIAS- Seuador AniOnio Carlos Magalhã
aoo. Desculpe--me por áloogar o meu aparte, mas eu queria deixar es, qual dos Dias foi mal-educado? Há um Dias na tribuna e outro 
registra,dos os meus cumprimentos a V. Ex.• pelo pronunciamento que fez um aparte. 
e a minha lOtai solidariedade. Muito obrigado ao Senado< Antonio Carlos Magalhães pelo 

O SR. OSMAR DIAS - Agilldeço a V. Ex' pelo aparte. aparte. 
Quero aduzir que estive com o Presidente da República e sai não O Sr. Antonio Cá rios Magalhães - V. Ex.• ouviu, ouviu 
apenas otimista, maS encantado com a posição de Sua Excelência bem. Se V. Ex• quiser que eu frise o ataque, eu friso:· Levy Dias. 
em relação à agricultura. Depois desse encontro, encanrado fiquei A sr- Emi6a Fem~des - Permite-me V. Ex·· um aparte? 
com as atividades desenvolvidas pelo Senador Elcio Alvares. que O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Solicito a V. Ex' que 
tem desempenhado esforço extraoidinário para a solução do Pro- encene o seu pmmmciamento, pois o seu tempo já está esgocado. 
blema do campo. O Sr. E leio Alvares - Pemllte-me V. Ex• um aparte? 

Poço algo diferente: a oportunidade de novamente estar 
com o Presidente da República plU"& que possa levar a Sua Excc-- O SR. OSMAR DIAS - Peço permissão à Mesa para con-
léncia a realidade de fato, nio as intransigências, os mdicalismos, ceder o aparte ao Lider do Governo Elcio Alvares. 
muitas vezes presentes em discursos. Há reivindicações que - a O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência aten-
meu ver, como agricultor - são impossíveis de semm atendidas de à solicitação de V. Ex a. 
pelo Governo, porque outros setores da sociedade também passa- O SR. OSMAR DIAS- Concedo o aparte ao nobre Sena-
riam a pleitear o mesmo direito. e o Governo não teria condições dor Elcio Alvares. 
de atender a toda a sociedade. Entretanto. gostaria de levar a reali- O Sr. Elà.o Alvares- Com a rapidez das últimas palavras 
dade do campo e propostas para resolver seus problemas, os quais do discurso, faço meu aparte. O Governo não está insensível ao 
conheço bem. · problema da agricultura. O tema está sendo objeto de estudos na 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-iDe V. Ex• um aparte? áiea econômica. Ontem. reunimo-nos com órgãos relacionados 
O SR. OSMAR DIAS- Concedo o apsrte ao Senador Ney com o problema: Ministério da Fazenda Ministério da Agricultura 

Suassuna.. e o Banco do Brasil. Há pouco. levei ao Ministro da Agricultura o 
O Sr. Ney SuassuO.ã..: P~i o ãp&rte DI0-56 para solidari- relato da reunião de ontem. A participação dos Srs. Senadores tem 

zar-me com V. Ex• pelo brilhaJ;lte promanciamento, mas para di- sido fu~dament_al. ~staco os Senadores que estão envolvidos com 
vulgar, mais uma vez, estalistica muito importailúf pãtã o noSso- 0 probleióa:- 0 senador o·smar Dias, de maneira muito brilhante; o 
País: a nossa população vai precisar de, no mínimo, 2 milhões de Senador Lúdio Coelho e o Senador Jonas Pinheiro, que têm parti
empregos/ano. Um investimento na área de petróleo necessita, cipado ativamente das cliscussões. Temos feito um trabalho cada 
para gerar um erilprego, de US$180 mil; na 'área automobilística o vez mais intenso no sentido de buscar soluções. No entanto, é pre-
investimento é de US$140 mil; na construção civil, de US$40 mil; ciso ficar claro que todo o prgblema refere-se à TR e ao fmancia-
na úea da agricultura, apenas US$5 miL Com US$5 mil, geramos mento. Na verdade, o Govemo não p<Xle, num passe de mágica, 
um emptego na agricultura, fixamos um bomem na án:a rural. reti- destinar dinheiro a um determinado setor. Há uma prática orça
rando-o das nossas metrópoles. Essa é a importância da agricultu- mentária no País. Ontem, ficou claro para todos os Deputados e 
ra: não s6 produzir alimentos, não s6 fiXar o homem ao campo, Senadores: que participaram da it:un.ião que c:Oinpete ·ao Congresso 
mas principalmente gerar empregos. Parabéns a V. Ex• por esse Nacional participar. Fica o xegistro de maneira enfática: o proble-
pronunciamento. ma é grave, o problema é sério, todos estamos envolvidos na luta 

O SR. OS MAR DIAS- Agradeço a V· Ex• pelo aparte. em favor da agricultnra, mas o l?resídente Fernando Henrique Car-
O Sr. Antonio Carlos Magalbães-Permite-oie V. Ex• um doso e o Governo não estão indiferentes. O próprio Senadcc"Os--

aparte? mar Dias, com muita- justiça. menciOnoo. os esfoxços que o Gover-



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 143 

no vem tealizando para encontrar uma soJuçio cc.mum. Em e-"e o 
registto que eu gostaria de fazer. 

A Sr- Emília Feruaudcs -Permite-me V. Ex a um brevíssi~ 
mO aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Poço a V. Ex" para 
concluir o seu discurso, pois já ultrapassou em oito minutos o seu 
tempo. 

O SR. OSMAR DIAS- Agradeço ao Senador Elcio Alva
,.. pelo aparte e peço desculpas à Senadora Emllia Fentandea. 

Vou concluir, Sr. Presidente. 
Senador Antonio Carlos Magalhães, para demonstrar que 

quero discutir o assunto com dcdncia e sobretudo com nmita luci
dez, e que quero 1razer o conhecimento que adquiri ao longo dos 
anos- que fica muito longe dos conhecimentos que V. Exa tem so
bre todos os assuntos deste País -. repito a proposta que nz dumn
te a reuniio: estou, oo Senado Federal, à disposição do Governo e 
dos agricultores pom · ajldar a resolver o problema, mas sugiro 
que, da comissão de senadores e deputados que está negociando 
com o Govemo, não façam parte senadores e deputados que te
Ilham divida com o Banco do Brasil 

É a proposta que deixo. para que possamos afastar qualquer 
sentimento intimo de defesa dos interesses próprios e ~ que 
essa comissão tenha mais credlbilidadc perante todos nós e penmte 
toda a sociedade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o Sr. Teo
tônio Vilela Faho, ZO Vice-Pre.sidenle, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Ca/Mi
ros, 2~ Secretário. 

Qoero fazer um registro qU~ também considero fundamen
tal: o da eficiSncia da Taquigraf"ta do Senado Fedetal. 

Participei de um processo que comoveu toda a opiniio pú
blica brasileim. que foi o impeachmaJt do ex~~sidente Fernan
do CollO!' de Mello, e o trabalho da Taquigra.fm do Senado foi ex
cepcional. porque. duranr. a formaçio do processo, presidida pelo 
Ministro Sydney Sancbes do Supremo Tnõunal FederaL a nossa 
Taquigmlia, pari passo aos depoimentos, dava-nos condições de 
colher, imediatamente, a assinatura dos vários depoentes que pas
saram pela Comissão do impeachment. 

Um ootro questionamento que poderia surgir é Sobre o pa
pel do taquígrafo no dia de hoje- e eu o faria rendendo, mais uma 
vez, homenagem aos taquígrafos. Jrincipa.lmente aos do Senado 
da Repllblica -,quando se fala em informática, quando a tecnolo
gia avança. quando as nossas vozes são gravadas. Comprceode
mos. mais do que nunca, que a associação do taquígrafo com a in
formática e com a evoluçio tecnológica é ~va, porque os 
nossos pronunciamentos, que São dados a conbocer à im.ptensa e a 
todos aqueles que buscam as anotações. têm. tambán, a participa
ção dos taquigrafos, que. de uma fonàa. ou de outra, aprimoram as 
orações que são aqui proferidas. 

·Portanto, Sr. Presidente, eminentes colegas, nós nos senti
mos muito felizes em prestar esta homenagem singela, que de
monstra. acima de bJdo, a nossa a.dmiraçio por essa atividade pro
.flSSional. que é das mais importantes tanto no Parlamento como no 
Tribunal de Justiça, órgão em que trabalhei. .. 

Quero dizer. aqui, com toda a ênfase, que, neste lli.:.tante, 
rendemos a nossa homenagem ao corpo de taquigrafos do Senado 
Fedeml, extemando uma admiração e um respeito muito gi'andc 
pela seriedade do trabalho que realizam. 

Portanto, nossos parab6ns. pelo dia de boje! {Pa.Imas) 
Duranle o discurso do Sr. Osmar Dias, o Sr. Re- 0 SR. RAMEZ TEBET _ Sr. Presidente, peço a palavra. 

nan Calheiros, 2~ Vice-Presitknu:, deixa a cakim da pre- para umi cOmuniCação,U~nte. ~ 
sidiTK:~, que i ocUpada pelo Sr. Josi Sarney, Pn:s;,knte. O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavt'll 

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Prcsidenr., peço a pala- aO nobre Senador Ramez Tebet, para uma oomuuicação urgenr.. 
vra, como Uder. V. Ex.• tem a palavrà 'por cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma comunica-
ao nobre Senador Elcio Alvares, como Líder. S. Exa dispõe de cin- ção. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Senado-
co minutos para proferir o seu disa~rso. res, no Iliómento em que se ressalta. com muita justiça. o trabalho 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Líder, pronun- dos taquígmfos, quero também registrar que se canemom hoje o 
cia o seguinte discurSo. Sem revisão do orulor)- Sr. Presidente, Dia lntemaciooal da Libert4de de Expressão, 'Ne. naturalmente, é 
eminentes colegas. faço um registro, no dia de hoje, que acredito manifesta& através da i.mpreQSa. 
importante para todos nós. De uma fon:nã. oo de outra. nós. nesta 
Casa, envolvidos em discussões de problemas nacionAis, lutando Naturalmente, a liberdade de expressão manifesta.~se de vá-
por um Brasil melhor. perseguimos um ideal de vida pública, mar- rias maneiras. Sr. Presidente, principalmente através da imprensa. 

Portanto, presto .daqui a nossa homenagem à imprensa falada. es-
cado pela intransigência do cumprimento dos mandatos que nos crita e televisada de todo o País, e também à liberdade de expres-
foram ootorgados pelos nossos Estados. · 

Hoje é 0 Dia do Taquígrafo. Faço 0 registro com muita sim- são que se manifesta nos sindicatos, nas cátedrns, no Parlamento-
patia, porque quem conhece os trabalhos da Casa., quem acampa- Câmara. Senado e Congresso Nacional-, que tanto sofreu por de-
nha ao longo do tempo os ttabalbos do Parlamento brasileiro sabe fender essa liberdade, que é o pilar mais imponante do regime de

mocrálico. muito bem a importância do taquigrafo dentro desse cootexto. 
Tive a curiosidade de examinar a evolução da Taquigrafia Por -isso. sn ~ Srs. Senadores. acredito que é também da 

através dos tempos. Trata-se de atividade que tem mais de dois mil mais absoluta justiça registrannos, com muita alegria. este Dia ln-
anos. Ou seja, é a arte da escrita veloz. que veio, alravéS dos tem- temacional da Libetdade de Expressão, que se comemora boje. 
pos. marcando sempre posições importanteS, priilcipalmente quan- Saúdo, pois, todos aqueles que nos legaram essa herança. 
do temos a visão da História. com o seli Uaba.lbo, com a sua luta. com o seu esforço, expondo 

A Taquigmf18 foi introduzida oo Parlamento brasileiro na até as suas próprias vidas pam que nós. boje, no País. p.~déssemos 
época do I.rio, por iniciativa de José Bonifácio de Andn.da e respirar, como temos respirado, o ar mais piro dessa libetdade. 
Silva, entendendo, já naquela época. que era preciso fazer o regis- - que, aqui no Senado, tem-se manifestado através da sua história e 
tro de todos os pronunciamentos. das vozes mais representatiVas dos mais eminen-tes homens públi-

Hoje, se tivellJlOS de examinar os Anais para venncar toda cos deste País. Passado recente demonstra essa. luta pela liberdade 
a reposiçOO de fatos políticos e históricos, inegavelmente, no seu de expressão - e aqui estão Senadores da República que a defen-
anonimato, o taqtiigrilfo tem uma participação especial. deram-, que boje é comemorada internacionalmente. 
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Assim. Sr. I'Iesideole, Sr's e Srs. Senadores. poço permis
são pam fazer este registro de regozijo, de contentamento a esses 
antepassados. aos vultos históricos e aos parlamentares. 

Finalizo, dizendo a esta. Casa. à qual hoje pertencemos. que 
procuraremos, jJ.nto com todos 0$ demais Pares. hom:ar e defender 
cada vez mais esse sagrado princípio, pilar maior de sustentação 
da vida democnltica de uma Nação. 

Muito obrigado, Sr. Presidentc. 
O SR. ADEMIR ANDI{Al)E - Sr. I'Iesideuae. poço a pa· 

lavra para uma comtmicação de Liderança. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavm a 

V. Ex.•, por cinco minutos. 
O SR. ADEMIR ANDI{Al)E (PSB·PA. Como Llder, pam 

uma comtmicaçio. Sem revisio do orador.) - Sr. Preiidcnte, 
SRA.s e Srs. Senadores, a comunicaçio de LidellUlça que faço 
neste momento também se reveste cm apelo a V. Ex.•, que IS tam
bém I'Iesidenle do Congresso Naciooal. 

·Estive, neste fmal de semana, no Baixo Amazonas, visitan· 
do trechos da rodovia TmnumnônicafSantarém-Cuiabá. Há uma 
grande expectativa daquela populaçio oom relaçio aos =nrsos do 
Orçamento da União que estavam destinados à =npernçio daque
las estradas, e que fcnm vetados pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso- aliás, Sua Excelência, durante a campADba eleitoral, 
prometeu asfaltar aquelas duas rodovias. 

Sr. Presidente, passei quab:o dias naquela regiio, e, ao sair 
de lllliruba com destioo à cidade de Truiri!o, seguindo péla rodovia 
Santaióm·Cuiab!, gastamos tr& horas pam percontr os 30 quilô
metros que separam Itaib.lba. na rodovia Transamaz&jca da en
trada da rodovia Santarml-Cuiabá. POf' estarmos numa camiDho
nete cabine dupla, com traçio nas quatro rodas, conseguimos, mi
lagrosamenle, cbegar a Truiri!o, mas de lá Dão foi possível sair. A 
cidade de Novo Progresso está compleramente isolada., s6 existin
do uma fotma de se cbegar àquela região: por avi.iio. 

Então, Sr. Presidente, faço um a.peld a V. Ex•. baseando
me. mais uma vez, no que diz a Constituição da República Federa
tiva do Bntsil em seu art. 66, §§ 4° e 6a: 

§ 4" O veto será apr<ciado em sessão conjunta, 
dentro de trinta dias a contar de seu xecebimento. só po
dendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 
Deputados e Senadores, em escrutínio secreto. 

§ 6• Esgolado sem debl>eraçi!o o prazo estabeleci· 
do no§ 4°, o veto será colocado na ordem do dia da ses
são imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 
votação fmal. ressalvadas as matérias de-(Jui:füalã o art. 
62, parágrafo único. 

Não é preciso me basear no Regimeoto Comum do Con
gresso Nacional, Sr. Presidente, basta apenas citar a Coostimição 
Federal. 

Estamos, boje, a 3 de maio de 1995. Sr. Presidellle; portan· 
to, já faz noventa dias que os vetos ao Orçamento da Uniio chega
rara a esta Casa. V. Ex•, inclusive, montou uma fa:ma oova de se 
vorar vetos no Congresso Nacional, o que facilita as sessões, pos
sibilitando que elas realmente sejam concretizadas através da cé
dula eleiloral. ·POJWllo, tmta-se de uma forma nova de votar vetos, 
criada. creio. Dlt' Presidência de V. Ex• no Congresso Nacional. 

Assim. BCIO<iito que nio s6 nós. da Amazônia, mas Parla· 
mentares de todo o País estão na expectativa daqueles t.llCUISOS, 

que foram destinados apenas ' recuperação dessas rodovias, entre 
outras questões de maior importância para o B:rasil. J;sses recursos 
foram vetados e nenhuma satisfação nos foi dada. E' preciso que 
este Congresso Nacional, baseado no que estabelece a Constitui-

çio da República Federativa do Bmsil, aprecie esses vetos. Se Dão 
f()[' possível U,.vertennos es~ quadro que ai está e, através de um 
processo de negociação, chegarmos a um entendimento, t:usc&re
mos com aç prefeitos da TiansamazAnira e da Saot.a:r6m-Oliabá to
mar uma decisão, porque nio p<l1llitiRmos que pe<Sista essa situaçio. 

Portanto. faço um apelo a V. Ex• no sentido de que se resol
va definitivamente essa qucstio, colocando em votaçio os vetos 
que foram feitos ao Orçamento da Uni.iio, em 1995, na proxima 
sessio do Congresso Nacional. de aconlo com o que estabelece a 
Constituição. Nio podemos votá-los no f11t1 do ano; existe um pra
zo constitucional estabelecido. 

Era essa. a manifestação que gostaria de fazer, Sr. Presiden
le, em nome da Liderança do PSB, apelando pam a sensibilidade 
de V. Ex•, para que atenda esse preceito constimcional, para que 
possamos levar uma posição de tranqUilidade ou de absoluta in
traoqüilidade às pessoas que dependem desses recursos pam pelo 
menos se ~m viver uma vida melhor. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa informa a 
V. Ex' que lemOS promovido as sessões do Congresso Nacional 
para votação dos vetos que encontramos acumulados desde 1990. 
Estamos tendo uma sistemática de votar a; vetos relativos aos 
anos de 1990, 1991, 1992, 1993 e estamos agora já irigressando no 
ano de 1994. Quanto ao ano de 1995, devo dizer que estamos ten
do problemas. Marcharemos para colocar em votação todos os ve
tos oferecidos. Mas foram ofemcidos 5.640 vetos ao Orçamento; 
594 parlamentares- 81 Senadores. Utilizando.se uma c&lula de 
votação semelbanle l da última votação de velo<, leremos UDà c&lula 
de aproximadamente 22S póginas, impressas na mme e no verso. 

Observem V. Ex"s, para termos a vísio das difiCUldades que 
enfreularemos, na apumçio, cada Senador e cada Deputado lerá de 
votar 5.640 veus- uma para cada veto-. perfazendo um total de 
aproximadamente 3 milhões e 350 mil votos a serem apurados 
pelo Congresso Nacional Na última votação, fomm apurados 81 
vetos em aproximadamente oito horas. sendo que foram gastas 
qUatro horas em digitação. Se for mantida essa proporção. serio 
gastas 279 horas., cu 35 días úteis, somente para apiraçio dos ve
tos oferecidos ao Orçamento. 

Se for possível fau:r a digitação fora das dependências do 
PRODASEN, será JXISSÍvel uma redução nesse pxazo pam: aproxi
madamente 25 dias llteis. 

São essas as diftalldades que a Mesa está enfrentando em 
face dos veiOs ao Orçamento que foram oferecidos. Mas iniciale
mos a votaçio desses vetos e apenas: temos uma limitação, que é a 
disposição do plenário da Câmara dos Deputados pam a realização 
de sessões do Congresso Nacional. uma vez que aquela Casa está 
tendo sessões permaueotemente e os nossos espaços estão limita
dos à contingência f'tsica pam a realização de sessões do Congros· 
so Nacional 

Assim. quero dizer que a nossa Casa está tmbalb~ deci
didamente para, realmente, votmnos todos os vetos que estio so
bre a nossa. decis iio. 

Muito obrigado a V. Ex ... 
A SRA. J{JNIA MARISE - Sr. I'Iesiden!e, peço a palavm, 

comoLider. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conoedo a palavm, 

como L!der, l nobre Senadora Jllnia Marlse. 
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT·MG. Como Uder. Pro

nuncia o seguinie-discurso. Sem revisio da on.dora..) -Sr. Presi
dente, SRA.s e Srs. Senadores, está se fOI.'IlWldo no Congresso 
Nacional a Frente Parlamentar em Defesa da Companhia V ale do 
Rio Doce. 

Certamente, não é uma posiçio de confronto con1 o GOVer
no. É uma frenle parlamentar suprapartidária, com a participaçio 
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de todos os senadores e deputados federais, que recoohecem a im~ 
portância da Companhia Vale do Rio Doce pm. o nosso País e que 
querem discutir todas as questões que dizem respeito ao seu po
cesso de privatização, já anunciado pelo Governo. 

Quando o Programa Nacional de Desesratização rompe oom 
critérios originais, avanÇando para empresas públicas de ca.ráter 
estratégico, allamente rentáveis, de gestão modelar e organicamen
te comprometidas com o nosso desenvolvimento naciooal, a Com
panhia Vale do Rio Doce. nos seus 50 anos de existencia, tmnsfor
mou-se numa_ empresa exemplar, nacional e intemacioDa.Imeor.e. 

Seu conglomerado, que envolve 71 outras empresas, con
troladas oo coligadas. no Brasil e no exterior, tem revelado altissí
mos indices de produtividade na exploração e processamento de 
minérios. 

Tem participação decisiva no mercado bras~ho e mulilial 
cm sidcturgia., metalurgia e fertilizantes. 

Sua ablação na pcsqub.a mineral- ttiineraçlo, Colxe e pelo
tização-de minérios- é vanguarda eni tcido munOO. 

No setor de navegaçio, a V ale é uma das maiores e mais 
respeiladas empresas. 

Em termos de COIDpOSição acionária, a V ale é uma empresa 
exemplar em matéria de democratizaçio do capitaL 

ConSiderando-se a soma de ações preferenciais - 35% - e 
de ações ocdinárias - 65% -, a Unilo participo oom aponas 51%, 
compondo-se com fundos estrangeiros -lO%-, fundos de pensão 
e milhares de outros aciooistas espalhados (X'I' todo o Brasil, numa 
faixa de 25%. 

Altamente competitiva no mercado internacional, a V ale faz 
do Brasil, hoje, o maior exportador de mi:oérios, com uma partici
paçl!o de 32% do mm:ado mundiaL Isso a tmnsforma na maior 
empresa exportadora do Pais, incluindo--se as estatais c e.sas 
privadas nacionais e multinacionais. 

Na avaliação preliminar do Governo, a Vale seria colocada 
em leilão por 15 bilhões de dólares. mas como ocor:reu com outras · 
esralais já leiloadas, a tendEncia !IA avaliação fmal do BNDES é 
reduzir esse valor para. a metade. 

No fuial do processo., considerando a participação das cha
madas moedas podres, o rosultado de todo esse palrimônio se<á in
sigriificante. 

Nessa avaliação. Dão serão levados em conta os potenciais 
em jazidas minerais da V ale, que só na ADli.ZÔtÜ4 estio avaliadas 
em 350 bilhões de d6lares, no cálculo de respeitáveis geólogos da 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais." 

Seus números. além de gnllldiosos, são sempre generosos, 
seja no lucro liquido da empresa_ na distribuição de dividendos 
aos acionistas, nas conquistas de divisas extemas e na participação 
direta em programas sociais. 

No seu gigantismo e competência, a Vale do Rio Doce~ um 
patrimônio nacional que provoca orgulho cm todos os brasileiros.. 

Legado de Vargas, na fundação do Brasil moderno e indus
trializado, a V ale do Rio Doce não poderá ser transformada em 
isca fácil para a atra.Ção do capital especulativo intemacional A 
Frente Parlamentar em Defesa da. Vale do Rio Doce nasce no Con
gresso Nacional legitúnada pelo apoio de todos os setores da so
ciedade brasileim. sindicatos, tmbalhadores e defeDSOies da sobe
rania nacionaL 

O Sr.Gilberto Miranda-Permite-me V.Ex•um aparte? 
A SRA- JÚNIA MARISE - OUço oom muito prazer o 

aparte de V. Ex•. nolne Senador Gilberto Miranda. 
O Sr. Gilberto Miranda- Nobre Senadom Júnia Marise, 

poucos são os parlamentares que têm coragem de vir· ao plenário, 
hoje, e defender a não~privati:mção inicial da Vale 00 Rio Doce. 

Aqueles que não conhecem a V ale do Rio Doce deveriam visitá. 
la; aqueles que oão conhecem Camjás. deveriam visitá-lo; e infor
mo àqueles parlamentares que possuem um maior interesse, aos 
Srs. Senadores. que o Presiden"' da V ale do Rio Doce, Dr. Fnn
ciseo José Scbettino, pa11icij>Orli da rOuniio da Comissão de Eco
nomia, no dia 9 de maio, discorrendo sobre a Vale do Rio Doce. 
Aquela é uma Companhia de outro mundo; 6. realmen.,, uma 
companhia de prinieiro mundo. Como disse V. Ex•, 49% das ações 
já estão nas tnios do público, ou seja. já estão no mm:ado acioná
rio abedo. A .difetOIIÇll pom se ter o cootrole da V ale é de apenas 2%. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Esclm>ço ao nobre 
Senador Gilberto Mimnda que a nobre Senadora Júnia Mariae está 
falando como Uder, durante cinco minutos, e S. Exa não pode ser 
aparteada. 

· O Sr. Gilberto Miranda - Para concluir, nolne Senadora, 
penso que devemos começar a fazer um trabalho no sentido de que 
se comciee-ã -privatizar aquelas companhias hidrelétricas que estio 
paradas, para. depois. etltnliiDOs na Vale do Rio Doce. Mas se o 
Govemo quer alguma coisa mais pesada, que privatize a PETRO
BRÁS antes da V ale do Rio Doce. 
. A SRA- JÚNIA MARISE - Agmdeço o aparte. nolne Se
nador Gilberto Miranda, manifesrando o meu regozijo pelas pola
vras, posblm e posição adotadas por V. Ex• em defesa da V ale do 
Rio Doce. V. Ex• e todos os Srs. Senadores estão convidados a in
tegrar esta Frente Parlamenlar, para que possamos fazer uma am-
pla discussão sobre este assunto. - . 

Desejo concluir fazendo aqui um registro das declarações 
do ex-Senador, atual Govemador do Pará, Almir GabrieL critican
do exaramen"' a privatização da V ale do Rio Doce. 

Nesra Ollll&ia publicada pela imprensa. o Go_vernador AI
mir Gabriel retrata a sua posição manifesrando o seguin"': 

Não interessa ao País a entrega da Vale, pois, 
uma vez privatizada. esse lucro iria pai3. Onde os donos 
do capital resolvessem aplicá-los. Pelo tamanho da Vale, 
certamente a maioria do capital seria estrangeiro, e é ób
vio que o in~sse de gerar empregos estaria lá fora." 
Alertcu o Governador. 

Para Almir Gabriel, já é hora da tecnooorocracia 
deixar de ser instrumento do poder ecooômico e passar a 
ajldar o Estado btasileiro a tornar-se público e rodutor 
de desigualdades. A um govemo socialmente compro
metido interessa que esse lucro seja socialmente BJrO-
priado. 

Portanto, Sr. Presidente, manifestando aqui também os nos
-_ses cumprimentos ao Gov~ Almir Gabriel, que <:ertamenle 
integrará a Frente Parlamentar cm Defesa da Vale do Rio Doce, 

- coiif eSte-Iegist:ro, desejamos convidar a todos os Senados:es, o que 
também está sendo feito na Câmara dos Depurados pelas Lideran
ças dos partidos, para que in"'grem esra freme parlamentar supra
partidária em defesa da Vale do Rio Doce. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Piesideute. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Arlindo Porto- Artur da Tá v ola- Bemazdo Cabia!- Daicy 

Ribeiro- Edison Lobio- Gilberto Minmda- Guilherme Palmeira 
- Jader e...oo.lho- JOio-F11mÇO- Joio RoCha- Júlio Campos
Lllcio Alcintara- Luiz Alberto de Oliveira - Marluce Pinto- Na
bo< Júni<r- Ney SUassuna - Odacir Soares - Pedro Piva- Romero 
Jucá-Sebastii!o Rocha- S&gio Machado- Teol&io V!lela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (José Sames) .,. Tendo em visra a 
atn>vaÇio pelo Plenário do Pam:er n• 2n. de 1995, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o ~sso Diver. 
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ses n° 55, de 1995, a Presidéncia designa o Senador Fernando Be- otros aspectos relativos a su participación.los cuales serán ~spon-
zerra para represenlar o Senado, como observador, na octogésima sabilidad de los organimdores dei Encucntro. 
segunda reuniio da Conferê:ncia Internacional do TrabaJho, a rea- Espetando CODlai' con su aceptaciáJ. a esta invita.cioo me es 
lizar-se em Genebra. Suiça. no perlodo de 6 a 23 de jlnbo do cor- grato saludarle muy atentamente.- Juaa Guillermo Angel Mejia, 
rente ano. Presidente dei Congxeso de Colombia. 

Sobre a mesa, COIIlllllicaçio que será lida pelo Sr. t• Secre- SEMINÁRIO 
tário em exercício, Senador Lcvy Dias. 

É lida a scguinlc LEGITIMIDADE DE LAS INSTITUCIONES 
DEMOCRATICAS EN AMERICA LA TINA 

Senhores Senadores, 
Tenho a honra de coiiWnicar que, de a.con1o com 0 disposto El Poder J...eghlativo Y Los Medios de Comunicacion 

no art. 39, al.inea a, do Regimento Interno, ausentar-121&-ei do País Es Nec:csario Reinventar La Democracia? 
nos dias 4 e 5 de maio do cotrentc, quando participarei, a conyite El aleDLador panorama de rcgimencs democraticos que pte-
do Presidente do CoogJ:esso da Colômbia, do Encontro RegiOnal valece cn América Latina no oculta lo que ha vcnido cm llamarsc 
sobre ''Seminário Legitimiáad de Las Instituciones DelllOCl'aticas el "deficit democratico" de la regi6o: debilidad de1 sisteD;LB de par
em Amcrica Latina. El Poder Legislativo y Los Médios de CoiiJJ- tidos :pJUticos, importa.nleS--mahlfestaciones de desafección políti
uicacion", a zeali.zar-se em Cartagena. sem qualquer ónus para o ca de los ciudadanos, reducida credibilidad de institucione:s claves 
SenadO. ·. dei sislcmadcmocritico como c! poder judicial y c! poder legisla· 

Atenciosas saudações. tivo-.- ãsimetri.a en-Cu8nto a las capacidades y farulta.des de los po--
Sala das Sessões, em 3 de amio de 1995. - Senador José deres dei Estado, opocidad de la gestión gubemameJJlal, pr-ecarie-

Saroey. -dad de los organi.sm.os y procedinientos de supervisioo y ÇOD1rol 
de la gestión pública, severos it>:li= de exclusióo socio-ccon6:ni· 

Of. W l.fJ72 ca y vige.ncia dC Una alltum de la violencia, son solamente algu

Santafé de Bogolt D.C.- Fclxoro 28 de 1995 
Seilor 
JOSf. Samcy 
Presidente dei Congrcso 
Bruil 

Estinlado Amigo: . 
E! pononma democn\tico que P"'valece en América Latiria· 

y el Canbe, pnt.icamente sin precedente en nuestm historia. cs·su
mamente alentador. 

No obstante. subsiSten limitaciónes y carencias que, coo. di
ferencias segun sem los casos nacionales, configuran un ruadro de 
relativa fragilidad de los procesos democril.icos. P~cubumcnte 
preocupante son las informaciones que reveian e! bajo grado de 
credibilidad que entre la ciudadania tienen algunas delas institu
ciones claves dei sistema democnitico. Este es el caso de los orga
nos legislativa;. 

E! Coogrcso de la República con la colaboolción de la Fun
dacion Buen Gobiemo y el auspicio dei Banco Interamerica.oo de 
Desarrollo (BID), que • raiz de su Octava Reposición de Capital 
se encuentm activamente involucrado en ayudar a los países a for
talecer las condiciones de gobcmabilidad democrática como un 
requisito esencial para e! desarrollo, hemos decidido organizar una 
J:eUDión pam reflexionar sobre esta problei:nática e identiftcar las 
iniciativas y progialnas- que contribuyan al fortalec:im.iento de los 
organos legislativos. 

Em mi coodición de Presidente dei Coogrcso de Colômbia 
me es grato invitarle al Encuentro Regional sobre ''Seminario legí
timidad de las instituciooes democriticas cn America Latina. EI 
Poder Legislativo y los medias de ~nicaci6n: Es n.ecesario 
reinventar la democmcia?'', que se rea.liz.ari. en- Cartagena de ln
dias los dias 4 y S de mayo próximo. Esta.mos invitando a un dis
tinguido grupo de dirigentes políticos, de mcdios de conmnicacioo 
e intelecblales a nuestra regi6n, a objeto de sostener un diálogo in
formal, franco y abierto, de cara aios grandes desafios que, a fma· 
les de siglo y de mllenio. plante& la consolidacion dei sistema de
:mocdtico cn nuestros países. 

Tenemos el mayor aprecio por la importante coolribuici6n 
que Ustcd puede baccr a esta reflcxioo de inlcrós coimln. En los 
próximos dias le haremos !legar infonnaci6n sobre la agenda y 

nos indicadores de una legi~ JROCUP&.cióo por la consolidación 
de los procesos deiDOC11Iticos. Especialmente ahcn. en que más 
ampJiamente se rcconoce que la sustenlabilidad del nuevo modeio 
de crecimíento, basado en el mercado y abierto a la competência 

- intemacional, requien: de uma mayor integración socio-ecoo.6mica 
intema y de un apropiado ambiente político, institucional y riorma
tivo qut son esenciaJes para C$tim.Ubir un proceso de inversiooes 
Pro<Juctivas de mediano~ largo plazo. · 

El en nwco de ese "déficit democrático" resulta particular
mente preoalpante la baja credibilidad y cuestiortada elicacia de 
los érganos legislativos. E! apropiado ejercicio de la fimción legis
lativa, "'J="'Dtativa, fiSCalizadora y de control de los 6Iganos le· 
gislativos y :su credibilidad ante la ciudadania. es esencial pua la 
coosolidación de los sistemas deiDOC11IIicos y para la adhcsión de 
los ciudadanos a los valores y las práticas de UllJl cultura democrá· 
tica. El Enruentro :se oferece como una opottunidad para analizar 
la problemática de los 6Iganos legislativos, cn el man:o más am
Plio de ta reronna de tos sistemas po1íticos de can. a 1os desafios 
planteados pol" las grandes tendenciaa económicas, demogmlicas, 
sociales, tecnológicas y cillturales dei mundo y especialmente de 
laregión. 

El Encuentro se oferece, también, como una oportunidad 
para anal.izar la dilicil relacióo de los órganos legislativos de la rc· 
gi6n con la opinión pública lo que constituye a uno de los proble
mas de mayor gravedad. La verdadera arena dei debate y de los 
grandes COliSCilSOS políticos apuecc radicada, cn bucna parte de 
los casos, en escenarios cada vez Ajeli.OS al esccnario parlamenta
rio. En general no existen apropiadoo canales de diálogo entre 
quienes diariamente contriboyen a formar la opinión pu'blica y 
aquellos que oslcntan la rc:p<eS<Z~tación de los interescs públicos. 
Por lo tanto, la; mecanismos de iu.tem.cci6n entre el trabt.jo parla
mentario y la opinión pública ban sido bastante procarios e inefi
cientes, y en muchos casos, inexistentes. 

No se ha. tenido, hasta ahon., suficientes oportunidades de 
diálogo y reflcxion entre los principalcs protagonistas que poedan 
cootribuir a senalar caminos pam enfrentar cl "défiCit democriti· 

- co" y superarlo. El Encuentro se propooe cubrir parte de ese vacio 
ofcrecicndo una oportunidad de diãlogo franco e informal a desta
cados lideres potiticos y parlamcntarios, académicos y dirigentes 
de modios de comunicaci6n. 
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Para cualquier comunicaci6n o inform.ación adiciooal favor em seus anseios de justiça, liberdade, igualdade e respeito aos di
comunicarse con la Oficina de Protocolo del H. Senado de la Re- reitos humanos. 
pública de Colombia.- Emma Elisa Dlera Balcaza<, Jefe de Pro- O dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palma· 
tocolo H. Senado de la República. =· foi consagrada pelos afro.bmsileiros como Dia Nacional da 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- 0 expediente lido Consei~ncia Negra. No ano de 1995 completa-se trezentos anos da 
vai à p.Iblícação. Sobre a a mesa.projeto que será lido pelo Sr. 1o mort~ de Zumbi. ~o pela ~al aprese_ntamos ~presente projeto 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. de let declarando feriado naaonal este dia. Zumbt e Tndentes são 

____ os únicos brasileiros considerados heróis ~onaiS. seridó qUe -o 
É lido o seguinte: resgate da importânci:a histórica de Zumbi ainda está por ser feito. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 144, DE 1995 As palavras do saudoso Senador e lider Tootonio Vilela, 
(Dá Senadon. Benedita da Silva) alagamo como Zumbi cootribui pora este resgate qwmdo faz o se-

Dedara Feriado Nacional o Dia 20 de Novem
bro, destinado U cvmemorações do Tricentenário da 
morte de Zumbi dos Palmares. 

O CongieSSo Nacional decreta: 
.Art. 1° Fica ~!arado Feriado Nacional dia 20 de Novem

bro de I 995, destinado às celebmções do~ Triceluinário da morte 
de Zumbi dos Palmares. 

Art. ZOA data em apreço, inserida no calendário dos aconte
cimentos nacionais será Comemorada em todo o Pais. 

Art. 3° Esta 'lei entra em vigoc na data de sua publicaçlo. 
Art. 4° RevogaDJ~se as disposições em contrário. 

Justiftcação 

Foi através do Movimento Quilombola que se desenvolveu 
a luta dos negros pela libertação, desaguando no moVimento aboli
cionista que levou à extinção da escravidão no Brasil. Palmares foi 
o episódio mais importaDte da história política brasileira no perío
do colooial, comparando-se à lnconfid&!cia Mineira. De fato, nio 
há. regiStro-na história das A~cas,de um núcleo que tenha resis
tido por' tanto tempo,cerca de um s&:ulo.. Mais que um núcleo de 
resistência. Palalll8I'eS constitui-se num verdadeiro Estado dentro 
do Estado colonial. Mais que um Estado, xq>reSCntou um modelo 
novo de sociedade que contou com a participação dos oprimidos e 
discrimina.dos pela sociedade escravista: os negros, índios e btancos. 

Palmares representou o referencial maioc de significação 
s6cio-político, símbolo mais elevado da história dos povos da 
América Latina, da luta pela liberdade. Os quilombolas antecipa· 
ram a luta pela independBncia.,. igualdade e democracia, escreven
do a primeira e única experiência de liberdade, harmonia étnica e 
igualdade s6ci6-econômica da nossa história. 

Palmares projetou a exponencial figUra de Zumbi dos Pal
mares, chefe político e militar que repeliu todas as propostas da 
Coroa Portuguesa para a rendição, rt:cebendo do próprio rei D. Pe
dro II carta apelaDdo à paz. Ofereceram-lhe tenas, liberdade e ou
tros benefícios para que, além de por rmi à gDCII3., concOrdasse 
com a reescravização dos palma.rinos. Zumbi jamais deu respostas 
a qualquer desses apelos. 

Zumbi nasceu.pt'Odestinado a ler, na História das Américas, 
lugar de ~st~. transfOIDl8.do em símbolo permanente de luta 
pelos direitos fundamentais da pessoo. hum!na. Figura lendária na 
defesa das causas justas, empolga a consciência nacional pelo 
exemplo cíviCo dos povos americanos, notadamente os descend
entes de africanos. Ao ser morto teve, como Tiradentes, a cabeça 
decepada e exposta no local mais movimentado de Recife. até a 
decomposiçio. Pelo seu ideário jamais sUCumbirá.. Eternizou-se -na 
consciência de todos que lutam pelos ~itOs bum.anos, dissipando 
preconceitos e distorções originários de uma historiogra.f:m tenden
ciosa, que pretendia transformar Zumbi, Herói da Pátria, em vilão. 

Em cada consciência. de forma individual, e na consciência 
nacional. de founa generalizada. a figura exponenciâi de Zumbi 
DJ.aDl.ém-se como chama viva a iluminar a consciência dos homens 

guinte rometllário a respeito doo~ da bislória de Alagoos: 
11Mas quem eu considero como figura maior é Zumbi. Zum

bi. sim. pela forma como maxt:a o roteiro da raça negra entre nós. 
Que comoçai tio bem como ele e que terminou com a abolição 
que foi uma espécie de jantar dos pob=. Zumbi. nio s6 no Brasil 
mas no mundo negro, é uma figura notável. Que guerra de exten
são da Guena dos Palmares teria havido em oulm parte do mun
do? Pra durar 90 anos? Em defesa da liberdade da pl6pria raça? Não 
há! O Zumbi 6 uma figum pouco estudada 6 homenageado como 
chefe ele uma guerra que hoove na serra da Baniga e mais nada." 

A decretação de feriado nacional em 20 de novembro próxi· 
mo é uma providência que não é de interesse exclusivo dos afro
brasileiros. TI3IlSCCiide seu âmbito, pel~ iiDJlO!lâncüi pua toda a 
Nação como data histórica naciooal. 

O projeto de lei em tela também vem cumprir o que deter
mina a Cocstiruiçio Federa~ no § 2' do art. 215, que diz: "A lei 
disporá sobre a ftxação de datas comemorativas de alta significa
ção para os diferentes segmentos étnicõs naciocais". 

A data de 20 de novembro tm.z, pois, o cará~r dt "alta "Sig
nificação" referido no teXto coostitucional. na medida em qUe os 
brasileiros terão, nesta ocasião, oportunidade de reverenciar a me
mória de um dos nossos maiOies símbolos. Este gesto cootribuirá, 
ainda que tardiamente, para o resgate da importância de Zumbi 
dos Palmares, o herói negro quC- a historiografia oficial esqueceu, 
resgatando a memória histórica do Bmsil para os brasileiros. 

Sala das Sessóes, 3 de maio de 1995. - Senadora Benedita 
da Silva.(PT -RJ) 

lEGISlAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 215 ......................................... _ ...... .:.. ... - ..... .. 

§ 2" A lei dispcri sobro a fiXação de datas comemorativas de 
aha significação pam os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

••••oo--n-•--·------·•-••---.,-"'!""-••------.,-·---·--
(À Comí$São de Educação -decisão termínilliva) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O projeto lido será 
publicado e remetido A comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e a~ado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 663, DE 1995 

__ S~or Presidente, 
_ Requeiro, nos termos do art. 43, inciso n conjlgado com o 

art. 13, inciso ll. do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
considerada como licença autorizada minha ausência no dia 2 do 
cotTente. em virtude de acompanhamento de tratamento médico de 
meu pai na Santa Casa de Misericórdia de Macei6-AL. 

Atenciosamente, 
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Sala das Sessões, 3 de maio de 1995.- Souadar Reoan Ca
lheiros. 

O SR. ~ESIDENTE (José Samey) - Fica concedida a li
ceoça solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Senhor Pri:sidemc 
da República editou a Medida Provisória o' 969, de 12 de abril de 
1995, que "organiza e disciplina os Sistemas de Controle Interno e 
de Planejo.mento e de Orçamento do Poder Executivo, e <Ü. outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos tennos 
dos§§ 4' c s• do art. Z' da Rcsoluçio n'l/89-CN, fJCa assim consti
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir~ so!xo a JIIaléria, 

Titulares 

Coutinho Jorge 
CuDhaLima 

Guilherme Palmeira 
Freitas-Neto 

SENADORES 

Supleuteo 
PMDB 

PFL 

!.Gilberto MirandaRonaldo 
2.Femlll!do Bezomo 

3.Vilson Kleinübiog 
4.Waldeck Ome!as 

PSDB 
Beni V eras S.Teotonío Vilela Filho 

PP 
Joo6 Roberto Aruda 6Joio Fnmça 

PPR 
Lucidio Portella 7 .Esperidião Atuín 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

José Jorge l.Arolde de Oliveira 
Ricardo Barros· 2Júlip C6sar 

PMDB 
Carlos Nelson 3.Adelson Ribeiro 

PSDB 

Jackson Pereira 4.Alexanchl:: Santos 

PPR 

Paulo Mourão S.Ronivon Santiago_ 

AldoRebelo 

Sérgio Arouca 

PCdoB 

6.Haroldo Lima 

PPS 
7 .Augusto Carvalho 

A Presidência deixa de estabelecer calendário para tramita- -
ção da matéria oa Comissão Mista.. em virtude de os prazos esta
rem vencidos. 

Prazo no Congresso Nacional- ali 12/05/95. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O SeDhor Presidellle 

da República editou a Medida Provisória o' 970, de I i de abril de 
1995, que "altem a Lei o• 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá ou. 
tras providências". 

De acotdo com as indicações das lideranças. e nos tcrmos 
doo§§ 4' e 5' do art. Z' da Resoluçio o• i/89-CN, fica assim consti
tuida a Comissão Mista incumbida de emitir~ so!xo a JIIaléria, 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Gerson Camata l.RamezTebet 

Mauro MiruJda 

Joio Rocha 
Joo6 Agripino 

Carlos Wilson 

Sebastião Rocha 

José Eduardo Dutra 

Titulares 

José Mócio Monteiro 
Eliscu Moora 

Alberto Goldman 

Saulo Queiroz 

Júlio Rcdeeker 

2.Rooaldo CuDha Lima 
PFL 

PSDB 

3.Guilhenne Palmeira 
4José B!anco. 

S.Gelaldo Melo 
PDT 

6.Darcy RibeirQ 
PT 

7 .Marina Silva 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 
- !.Osório Adriano 

2.Beocdilo de Lira 
PMD~ -

3.Gonzaga Meu. 
PSDB . 

4.Rolil!ll<>l Feijó 
PPR 

S.Roberto Campo< 
pV 

Fernando Gabe ira 6 
.PRP 

Adbemar de Barros Filho 7. 

A Presidéocia deixa de estabelecer calendário pom lmmita
iii=ão da matéria na Comissão Mista. em virtude de os: pmzos esta
rem vencidos. 

Prazo no Congresso Nacional- até 12105/95. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Senhor Presiden
te da República editou' a Medida Provis6ria o• 971, de 12 de abril 
de 1995, que "dispõe sobn> as allquow de coolrituição pomo 
Ph\no de Seguridade Social do servidor público civil ativo dos Po
deres da Unilo, das aulalqllias e das fundações públicaa, e dá ou
tras providencias". 

De acordo com as indicações das lideranças. e nos lermOs 
doo §§ 4' e 5' do art. Z' da Resoluçio o• 1/89-CN, fJCa assim consti
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir~ so!xo a JIIaléria, 

Titulares 

Carlos Beztrra 
Ney Suassuna 

José Bianco 
Francelina Pereira 

A!1llr da Tãvo!a 

RomeuTuma 

Luiz Alberto Oliveira 

Titulares 

Jairo Carneiro 
Marilú Guimaries 

Nilton Baiano 

Pimentel Gomes 

SENADORES 

Supleutes 
PMDB 

l.Ronaldo Cunha lima 
2.CoutiDho Jorge 

PFL 
3 .Carlos Patrocínio 
4.Hugo Napoleão 

PSDB. 
5Jeffcrsoo Péres. 

PL 
6. 

PTB 
7 .Arlindo Porto 

DEPUTADOS 
Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 
l.F átima Pe!aes 
2. Vic Pires Fnmco. 

PMDB 
3.Remi Trinta 

PSDB. 
4Jorge Aoders 

., ....... , .. .. 
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PPR 
Ricardo Izar 5Era!do Trindado 

PT 

Jaques Wagner 6.Arlindo Cbinagli 

PP 

José Linhares 7 Jofran Ftejat 
A Presidência deixa de estabelecer calendário para-triltiiita::

ção da matéria na Comissão Mista, em virtude de 0$ prazos esta
rem vencidos. 

Ptazo no Congresso Nacional- al6 12105/95. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Som a mesa, n:· 
querimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício; 
Senador Levy Dias. · 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 664, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 258 do Reginiento Interno, a 

tramitação conjinta dos seguihtes projetoo, PLC 03U95; PLC 
012/95; PLC 009/95; PLC 008/95; PLC 007/95; PLC 006/95; PLC 
019/95; PLC 022/95; PLC 142194; PLC 135/94; PLC 134194; PLC 
108194; PLC 101/94; PLC 094/94; PLC 074194; PLC 063/94; PLC 
062/94; PLC 050/94; PLC 032194; PLC/093/93; P/..C 211/93; PLC 
20&!93; PLC 206/93; PLC 154/93; PLC 151/93; PLC 11&!93; PLC 
07 U93; PLC 041/93; PLC 038193; PLC 036/93; PLC 025/93; PLC 
01QI93; PLC 097/92; PLC 075/92; PLS 060/95 e PLS 076/95. por 
tratarem, de matérias qUe versam sobre o mesmo assunto. e que se 
encontram na Comissão de Assuntos Sociais. -

Justitlcaçio 

São dezenas de piojetós ·contendo mal6ria trabalhista. A 
CL T tem sido constantemeole modificada sem nenhum critério, 
prejudicando sobremaneira a sistematizaÇão desta Consolidação. 

A reunião dos projetos pertinentes à CLT proporcionará 
uma visão global das alterações pretendidas, ~tendo dentro do 
possível a estrunua lógica dos textos consolidados. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995.- Senador WaJdeck 
O melas 

REQUERIMENTO N" 665, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Solicito, nos teiiii.OS do art. 258 do Regimeilto-lntemo, a 

tramitação em conjunto da Proposta de Emenda à Constiblição n° 
11/95. com as Propostas de Emendas A ConstimiÇão n"s 01, 04 e 
20, de 1995, que dispõem sobre medidas provisórias. 

Saia das Sessões. 3 de maio de 1995.-Senador Iria Rezeude. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os requerimentos 
que acabam de ser lidos serão publicados e incluídos na Ordem do 
Dia, nos lermos do art. 255, ll, 11c 11

, n° 8. do Regimento Interno. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado o tempo 

destinado ao Expediente. 
Passa-~ à 

ORDEM DO DIA 
Não havendo objeçio do P1en3rio~ a Presidência inclui na 

Ordem do Dia da presente sessão as Mensagens o0 s 79 e 113. de 
1995, que constarão da pauta como itens 13 e 14, respectivamente. 

Item 1: 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado D0 

40, de 1992 - Complementar, de autoria do Senador Jósé Eduardo, 
que regulamenta dispositivos COnstitucionais que enuncíiun ~-

mas sobre os pagamentos ptlo POOer Plíblico a seus fomecec:loms 
de bens e serviços, assim >COmo a executores de obras. e dá outras 
providências, tendo 

Pareceres sob n•s 266 e 369, de 1992, e 212, de 1995, das 
Coniissões . -

--- ... de Assuntos Econômicos, 1° pronunciamento: favorá
vel ao Projeto, com emendas de nOs 1 a 3-CAE. que apteSenta; zo 
pronuodamento: coolririo às emendas de n"s 4 e 5, de Plenário; e 

jeto. 
- de Constltulçiio, Justiça e Cldadaaia, conttú:io ao Pro-

A discussão. dO projeto foi encerrada em4 de maio de 1993. 
Passa-se à votação do projeto, sem prejlÍzo das emendas. 
A Presidência esclarece ao Plenário qUe, nos termos do dis

posto no art; 288, III, a, do Regimento Interno, a mat&ia depende, 
para su~, aproVação, do voto favorável da maioria absoluta da 
composição da Casa, devendo a votaçio ser feita pelo processo 
eletrônico. -

A Presidência alerta os Srs. Senadores para que regislrem 
suas presenças, porque vamos apurá-las no painel, para poceder à 
votação. 

O Sr. José Sarney, Presidentl!, deb:a a cadeira da 
presidência, que i ocupada pelo Sr. TeOtónio Vilela Fi
lho, l"Vice-Presicnle. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Ptesidente, peço 
a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Conoedo a 
palavra ao not.. Senador Ronaldo Cmha Lima. para encaminhar 
a votação. V. Ex• dispõe de cinco minulas. -

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Para en
caminhar a votaçi.o. Sem revisão do om.dor.)- Sr. Presidente, sn: 
e Srs. Seoad.c.es, a matéria foi inicialmente submetida à Comissão 
de Assuntos Econômicos, onde recebeu parecer favonivel. Por so
licitação do Senador César Diss foi encaminhada l Comissão de 
Constiruição, Justiça e Cidadania e distribuída a mim. Como ReJa. 
tor, na oportunidade, emiti parecer contrário à aprovação da maté
ria por entende-la. primeiro, inconstitucional por rem dispositivo 
expressa e claramente manifestado na Constituição Federal, e, se
gundo, porque a matéria tratada em louvável instarite pelo eminen
te Senador Andrade Vteira, boje Ministro, foí =!vida por uma lei 
posterior oo. mais precisamente, pela Lei de Licitações Pllblicas. 

As suas preocupações, no instante em que desejava consig
nar no texto legal a permissividade da atualização dos débitos para 
com a Fazenda Pública federal. estadual e municipal, a comçio 
dos preços dos serviços. principalmente das obras públicas. tudo 
isso constou posteriormente da Lei das Licitações. E ainda mais, 
por entender, como entendo, que a matéria fere explicitamente o 
art. 167, item IV, da Constituição, que diz que são vedados "a vin
culação de receita de impostos a órgão, fundo oo despesa". O pro
jeto pretende a vinculação permanente do produto de amcadaçio 
de impostos ao pagamento de fornecimento de bens, prestação de 
serviços ou construção de obras públicas. ao a=pio da norma 
constitucional Como a anteriOr lei das licitações já estabelecia es
pecificamente o prop6siio de compensação, como previsto no pro
jeto, de créditos líquidos, certos e vencidos com a Fazenda Públi~ 
ca. também entendemos que esse dispositivo se eilCODI.ra Srij)Crado. 

No instante em que a legislação permitir a compensaçio de 
créditos e 8UIOrizar 8 sua lliilsfen'3ncia por mero instrumenro de 
proclU'3.Ção, estaremos criãndo uma moeda nova dentro do pr6prio 
Governo. 

Por essas razões e invocando ainda mais 8 parte do art. 167 
da Constituição, manifestei-me-e manifesto-me contrariamente ao 
projeto. . 
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O SR. EDUARDO SUPLICY-P~ a polavra para cnea- O SR.I'RESIDEI'fi'E (fcotouio Vilela Ftlho)- Concedo a 
minbar a vctaçio, Sr. Presidente. . palavra.. para mcaminhar, ao nobre Seuadoc Hugo NapoJeio. 

O SR. PRESIDEI'fi'E (fcotouio Vilela Filho)- Com a pa- O SR. HUGO NAPOLEÁO (PFL-PL Para en<IJDÍDbar. 
lavra o SCD&dor Eduordo Suplicy, para encaminhara voraçio. Sem n:vislo do omdor.)- Sr. Pn:sidcme, Sn c SD. Senadon:s, o 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PI' -SP. Para encaminhar a nobre SCD&dor Jos6 Eduordo. bojo nosso Minilltro da Agricultura, 
votaçio. Sem n:visio do omdor.)- Sr. P=idcntc, Sn e Srs. Se- do Abosr.ccimcnto c da Reforma Agriria, &_..,1011 .,,. projeto 
nadares, o projeto propõe a compensaçlo de créditos U:quidos, cer- de lei seguramente na melhor das intenções, que S. Ex• mesmo do-
tos e vencidos oriundos de fornecimento de ben.l, setViços oo. Jineia na sua ~ta. oomo, por exemplo: retirar do admi:niJtra-
ccastiUçio de obras para a A,tlminiRmçio pública direla ou Íll<IW- do< público o poder de oonttair dlvidu sem a intenção cu a n:a-
la com débitOs lributirioo dos titulares do direito crcdit6rio. Mau- ponsabiliQadc de n:sgatá-laa; imbuir o mesmo .o<hninUinldor de 
toridadcs COO!pCI.Cntes dcvctio expedir "certidões de mdito" aos butanle senso dO re>p<mabilidadc quan10 a dcspeau; alconçar o 
forncoodores da AtlminiRmçio, após a aceitaçio da farura e oom- DWJier o oquillbrio fmanceiro em todos os nlveis da adminútnlçlo 
provaçio da taliz.açio doa ...-viços ou do fornecimento dos bens pública; reduzir efetivamcnte os proçoo dos bens, serviços e obras 
cootn1ados, que podetio utili:rar tal documento para pagamento fomccidu ao Governo pela certeza do rooebimcnto de cr6ditos 
de tributos devidos. A oertidio podeti ser tDnsferida para tercei- atmv6s do direito de COO!pCIWIÇio. E esclareee, mais adiante, que 
ros mediante procuraçio cm documento públioo, puancJo.se os viaa o projeto manter a credibilidade pública como cooseqll&lcia 
direitos de compeusaçio"" novo titular da certidio de cr6dito. natural. , 

A aprovaçio do projeto terá grande repen:ussio na .o<hninU- O que S. Ex• pn:tcnde. cm verdade. 6 n:gular w.positivos 
traçio fmanoeica do sctor público, eliminando o poder do executor coosútucionais que tratom, cxatamcn1c do pagamento, pelo Poder 
de despesas da Fazenda de piorizar ou retaroar o pagamento de Público, primeiro, aos fomcoedotes de bens; segundo, aos fomo
fornecedores. o que permite a prática oonbecida de "eriu dif'1CUI- cedolos de serviços, c, terceiro, aos cxccuton:a de obeas. Pretendo, 
dados para vender facilidades" c aumenta a n:aponsabilidadc, doa tamb6m,. estabelecer a compensaçio c faz<r com que haja uma 
gestores de teaJnoS públioos cm IQ)izar apenas os gastos compa- vinculaçio permanente do produto da amcadaçio de impoatoo ao 
tíveis cem a capacidade de caixa do Govcmo. pagamento e ao fornocimcnto de bens, serviços cu coost!Uçio de 

Por cutro lado, se csaa rnponsabilidade nio for assumida obm. 
pelos gestores, o que sempl"C ~ uma possibilidade nio DJJ.ito remo- Ora. Sr. P're$ideo.te, como se sabe, sob o ponto de vista 
ta, as con.seqüe.ncias desse mecanismo é a incaplcidade de o Go- ccostitucioaal - e a Lei Maior o diz no seu art.. 167 -, as únicas 
vemo dispo< dos""""""' para o custeio e manutcuçio da móquina vinculações sio aquelas autorizadas pela própria Constituiçio, 
adminisa-ativa, podendo comprometer progrsmas sociais priorili- como, per exemplo, pam a educaçio no nosso Pals. M demais nio 
rios ath cem a &llll&lcia de teaJDOS para o pagamento de despesa sio permitidas. 
pessoal. O projeto lamb6m inclui os débitos da administtaçio iDdi- Uma das ciroumtJncias lembradas aqui- e scuip<e vAlida
reta nas mesmas rogms da adminislmçio dtt«a, peevcndo, inclusi- pelo Senado< Ronaldo Omba Lima 6 a de que as normas sobre li
ve. que esses seria compensiveis com os créditos do titular da cí:t:ações, coutidas oa lei recentemeDte aprovada pelo ~so 
certidão com o 6rglo devedor "oo com os .tributos da adminja,.,. Nacional, já. estabelecem os padmetros que devem ser seguidos, 
çio a quo pertencem". Isso siguifica uma grave distorçio gen:ncial obedecidos pela adminimaçio públins, e msultaram, como se ~e
dos 6tgios da adminisuaçio indireta, poiJ o Tesouro J"'&''ll'á a as- ca'da V. Ex•, no apa!!J1" das luus da áltima sessio legislativa da 
sumir débitos de ._.. cslatais mis~as, per exemplo, cem m- última legislatura, de ampla e profunda discussão. 
cu= tn"butirioo sem qualquer possibilidade de n:gulaçio desse Outro obs~lo à aprovaçio do projoto 6 a qucstio ji n:fo-
fluxo fmanoeiro espúrio per parte da sociedade. rida aqui anterionDCDte pelos Senadon:s Ronaldo Cunha Lima c 

Após ter sido aprovado na CAE e e"""minha<b pam vala· Eduar~o Suplicy, da ccrtidio, que o art. 4" do projoto prova, que 
ção em plenário, foi aprovado um requerimenlO para anAlise pela vai criar uma nova moeda ou um úllllo de crédito, aj.ulando c au
CCJ. Nesla Comissio n:ccbcu parecer contri.rio, apesar das oonsi- xiliando a fcxçar a infiaçAo pam cima, e a J_rOCUl'llÇi!o a ela vincu-
derações favoriveis qumto ao mérito. O óbice pua sua aprovação lada. Isso mdo traria, a meu v~. dificuldades. Mas. o importante é 
encorlla-se, conforme já assinalou o noble Senador Ro.naido Ol- que a Ccmissão de Constiwiçlo, Justiça e Cidadania. ofereceu pa
nba Lima. no art. 167, iDcioo IV da Comtiluiçio Federal, 'P"' veda "a rccer oonll'ário. 
vinculação de I'OCCÜ de impostos a 6tgio, liu>do ou despesa". Gostaria de sugerir aos companheiros da Baucsda do PFL a 

No caso, existe uma viDculaçio dtt«a doa impostos amoca- n:joiçio do projeto, conseq(icntcmeDic adol4ndo os termos do pa
dadoa aos débitos assumidos com o fomccimento de bens. servi- .....-da Comissio de Constituiçio, Justiça 0 Cidadania. 
ços e oonstruçilo de obras públicas, segundo a CCJ. Tal imcrpn:la-
Ção pode ser mlativizada ,.; 008sidomtt~os quo;·a-prlorl,ili<>exil- O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Pn:sidcnte, peço a pala-
te tal vinculaçio, pois o projoto nJ.o ol:riga a contratação desses Viiijioni <iilciimirmar. 
itens, mas apenas impõe seu pagamento, caso seja contmlado. O O SR.I'RESIDEI'fi'E (l'cotouio Vilela Filho)- Concedo a 
pan:ccr da CCJ lamb6m alega que o objetivo do autor foi alcança- polavra ao Senado< Carlos Bezerra, para encamínl!ar. 
do oom a cdiçio da nova Lei das Licitaçllcs (Lei n• 8.666, de 21 de O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MI'. Pam eneami
junbo de 1993), que pn:v6, no seu art. s•, que o pagamento das nbar. Sem !eVisio do orador.)- Sr. Pn:sidcntc, St's e Srs. Senado
Obrigações do Tesooro dcvctio obedecer "a cslrila ordem ctOO<>- n:s, esse projoto, aí6m de frontalmente inconsútuciO!lal, tamb6m 
lógica das datas de suas exigibilidades". É pmclso rcf01"ÇU' os im- procun. gerar certu facilidades na atividade pública que. a meu 
trumentos para assegurar maior tl'a.nSpii'Sncia na exccuçio dos ver, v&m desagregar e prostituir mais a a.: ;-lade pública no Bn..sa 
gastos do Poder Públioo. mas a forma poposta no projoto produz quando estamos numa fase de n:gcneraçio e de n:oonstituiçio do 
efeitos que devem ser evitados. poder públioo. 

Daí por que, Sr. P=idcntc, somos pela n:jeiçio da matéria. As faciiidádcs criadas no uso do crédito, na tmnsfodncia do 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Peço a palavm jlam eneami- cr6dito, mdo isso, no meu pouto de vista, s6 vai trazer pt'Ojl!:w 

ubar a votaçilo, Sr. Pn:sidcnte. para a vida pública brasileiia. Dal por que somos COnllaa apro-
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vação desse projeto e a Bancada do PMDB deve acompanhar o 
Relatório do Senador Rooaldo Cunha LiiiiL 

Pela rejeição do projeto, por ser iDconstitucional. 
O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Poço a palavra, Sr. 

Presidente, para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo)- Concedo a 

palavm ao nobre Senador Epitacio Cafercim, para Cncamintiar. 
O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para encami

nhar. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente. Sn e Srs. SeDado
res. li com atenção o parecer do nobre Senador Ronaldo CUnha 
Lima. que foi aprovado pela Comissio de ConstituiÇio, Justiça e 
Cidadania. 

Acredito que temos que acompanhar as c:omissõcs técnicas 
que se debruçam sobre esses assuntos. Aqui. o nobre Relator, ai~ 
de ressaltar a inconstituciOnalidade do projeto, porque vai de en
contro ao arL 167. IV, também destaca algo interessante: que esse 
projeto prevê que a tib.J.laridadc de direitos credit6rios cootra a Fa
zenda-possam ser transferidos para t.eiceiros, no todo ou cm parte. 
Ou seja, as companhias de ractoriog estio aí para Dcgõciat débitos 
considerados incoixáveis pelos credores. 

Assini. teriamos uma giimde probabilidade do conupção. e 
comJpção vultosa. Não seria uma conupção pequena. Baslll:ia que 
um crédito não fosse honrado pelo Governo durante um certo pe
riodo para que uma factorlug comprasse esse aédito e, animada 
nessa lei - se ela fosse aprovada -. estaria com um lucro certo, 
porque faria a compra com o pagai:nento ga.mntido. 

Iss(\, no tempo em que Dio havia ccmpanb.ia de fac:toring, 
chamava-se conupção. Agem. com essas oomponhjas, parece-me 
que se legaliza o ilegal, que se pretende tntnsformar em moralida
de o imoral. 

Tudo isso vale ressalrar, Sr. Presidente, mas. mais do que 
tudo que eu possa dizer, o importante é que a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, em sua sabedoria e depois de examinar 
todas esSas propostas, diz que ~.ploonstitucionaL 

Então, Sr. Presidente, filo vejo como votarmos. O Regi
mento diz que o Plenário é soberano, mas oomo um Plenário sobe
rano vai aprovar uma proposla que ~ inconstitucional? Parece--me 
que um projeto considerado ínconstituciooal pela Comissão de 
ConstimiÇ~ó. Justiça e Cidadania teria tido ali o seu julgamentc) 
terminal. E incoostituciórial e prooto. Nlo h& como um Plenário 
soberano ~formar o inccostitucional em comtitucional. E é por 
isto que nós votaremos cootra esta mat«ia. incoostiruciooal e imoral. 

O SR. PRESIDENTE (footonio Vilela Filbo)- Continua 
o encaminhamento da mat6ria.(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavn., passaremos à votação. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. por

que a vora.ção será nominal 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, poço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a 

palavra ao nobre Senador Humberto Lucena., pela ordem. 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pela ordem. 

Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, sugiro a V. Ex• que ouça 
a orientação dos lideres para cada Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filbo) - Estamos 
ouvindo. O encaminhamento foi feito pelos Líderes do PFL e do 
PMDB. 

Como vota a nobre Uder do PDT? 
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG)- Sr. Presidente, a 

Liderança do PDT enciülinha conttariam.ente A aprovação desse 
projeto. pelas razões já expostas pelo Relator quanto i sua oonsti-
tucionalidade. · 

O SR. PRESIDENTE (feotooío Vilela Filbo)- Como 
vota o oobre Líder do PP? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM)- Sr. Presidente. 
à vista da longa exposição do eminente Senador Ronaldo Cunha 
Lima, o Partido Progressista vora.rá "não". 

O SR. PRESIDENTE (Teotooío Vilela Filbo) - Como 
vota o nobre Uder do PSDB? 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-AL)- Sr. Presiden
te. Srls c Srs. Senadores, pelo estudo da matéria. o PSDB vota 
'nio". 

O SR. PRESIDENTE (Teotooío Vilela Filbo) - Como 
vota o nobre Uder do PTB? 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PfB-DF) - Sr. Presidente. 
acompanhando o voto do Relator, o PTB recomenda à sua Banca~ 
da votar ''não". 

O SR. PRESIDENTE (Teotooío Vilela Filbo) - Como 
VOtaó nobre Uder do PMDB? 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MI)--Sr. Presiden
te. o PMDB acompanha o Relator, votando "não". 

O SR. PRESIDENTE (Teotooío Vilela Filho) - Como 
vota o nobre Líder do PFL? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI)- O PFL recomenda 
aos ccmpanheiros de Bancada o voto ''não". Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo) - Como 
vota o nobre Uder do Governo? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para encaminhar.)
"Não". Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A Mesa 
solicita is sn e aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, 
pois vai ter início a votação nominal. 

As Sras.. e as Sm. Senad.c:Jre$ já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM •SfM" OS SRS. SENADORES: 
Carlos Patrocinio- Guilbenne Palmeira -Jonas Pinheiro. 

VOTAM •Nl.O' OS SRS SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Magalhães - Antonio V alada

res- Arlindo Porto- Belo Parga- Benedita da Silva- Beni V eras 
- Bemardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner- Cootinho Jorge - Eduaroo Suplicy - Elcio Alvares -
Emilia Fernandes - Epitacio Cafeteira - Esperidiilo Amin - Fer
nando Bezerra - Flaviano Melo -- Fmncelino Pereira - Freitas 
Neto - Genon Camata - Gilberto Miranda - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - Iris Rezende - Jefferson Peres - João França 
- Joel de Hollanda- Josaphat Marinho- Jos6 Agripino- José Al
ves - Jo~ Bianco -José Fogaça -Julio Cari:tpos - Junia Marise -
Lauro Campos - Leomar Quinlanilba- Levy Dias- Lucidio Por
tella - Lucio Alcantara - Ludio Coelho - Marluce Pinto - Osmar 
Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Roberto Requião- Ronaldo C. 
Lima- Sergio Machado- V almir Campelo -- Vilson Kleinubing
Waldeck Omelas. 

ABSltM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
RomeuTuma. 

O SR. PRESIDENTE (footonio Vilela Filho) - Vo<aram 
SIM 03 Srs. Senadores; e NÃO 52. 

Houve 01 abstenção. 
Total: 56 votos. 
O projeto foi rejeitado. 
Ficam. assim. pn:judicadas as emendas. 
A matéria vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto- rejeitado: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 40, DE 1992-COMPLEMENTAR 

Regulamenta dlsposltivoo c:oostlluc:lonals que 
enundam normas sobre os pagamentos pelo Poder 
Público a 9CUS foi'DCC.'edores de bem c IIB'Viços, mm 
oomo a executores de obras, e dá outras provid&idu. 

O Cong=so Nacionaldeaota: 
Art. 1 o Esta Lei estabelece nomw gerais de gestio fman

ceira e patrimonial pam a administnlçio din:<a e indireta da Uniio, 
dos Estados. dos Municipios e do Distrito Federa~ de aoordo com 
o disposto nos artigos 37- Inciso XXI; 146- Inciso II; 155- pa
rágrafo 'Z'- Inciso XII- C; 163- Incisos I e n, o 165- parágrafo 
9" - Inciso U. todos da Constjjuiçio da República Fodenliva do 
BiliSil.leis N" 5.172, de 2S de oombro de 1966, e n• 3.071, de ja
neiro de 1916, alterando disposições da Lei n• 4.320, de 17 de 
Maiw de 196-1. 

Art. 2° A compensaçio de cm:li.tos tributários com créditos 
liquídos. certos e vencidos contra a Fazenda Pública 6 ÍOIII14 de 
extinção DIÍtua dos mesmos, até oode se compensarem. 

Parágrafo 1 o Nio seria compensáveis os tributos que te
nham sidoobjelo de'sooegaçio oo fraude, apurados emaçioflbl. 

Parágrafo 2• Seiio compensáveis. na forma desta Lei, SQ

mente os direitos creditÕrios líqui<b, certos c vencidos por criun
dos de (omecimentos de bens? serviços w construçãO de obras. 

Parágrafo 3° Os d.imitos aedit6rios vencido contra a Fazen
da Pública :seiio compensáveis com os débitos tributários do cre
dor ou de terceiros. 

Parágrafo 4• Os ~ contnL a administraçilo pública in
diieta. serão compensáveis com seus ct6ditos próprios. ru com os 
tributos da administnlçio a que pertencezem. 

Parágrafo 5• Os <llieitos croditórios havidos pela adminis
ttaçio direta e indireta da Uniio, dos Estados, dos Mmicipios e do 
Distrito Federal poderilo ser compens~dos eDtre si. 

Art. 3° A titularidade dos direitos creditórios oontm a Fa
zenda Pública. referidos nesta Lei, poderá ser transferida pam ter
ceiros, DO todo ou em parte, m.ediaDlc otdem de pagamento oo 
compensação, consubstanciada em certidlo de crédito que s6 po
derá ser exarada por autoridade competente, em docume:otos pro
cessados pelos serviços de conrabilidade. 

§ 1°. A transfe~cia de direitos cteditórios, prevista neste 
artigo, far-se-á por procuraçio, em documenlo público. que seri. a 
base para a emissão de certidio ou certidões "de crédito com a nova 
titularidade. 

§ 'Z'. A Certidão de cródito 6 o documenlo hábil pam reali
zação da compensaçilo com o tributo lançado oo declarado, do su-
jeito passivO da obrigaçio. · 

§ 3•. Os direitos creditórios rellllivos a certidões de mdito, 
expedidas por autoridade compdente, podeiio ser objcto de pe
nhora em processos d.e execuçio judicial e terão eficácia de tibllo 
exerutivo. 

§ 4" A ot'dem de pagamento oo compensaçio e despacho 
examdo per autoridade competente, detmninando que a despesa 
seja paga ao compensada. 

Art. 4° A autoridade coniiataDte, após a aceitação da fatura 
relativa a fornecimentos feitos, serviços prestadOs ou obras coos
truidas, emitirá certidio ao certidões de cr&lito, para pagamento 
ou compensação, as quais contcrio: 

I - a origem do que se deve pagar, com base no documento 
de licitação, ajuste, aoonlo, coo.trato. comprovante de entrega ou 
medições e número da Nota de Empeoho respectivos; 

II - a import.incia exata do valor principal a qUitar na data 
do vencimento; 

m- a identií:acação do credor original a quem se deve qui-
tar pam extinguir a obrigação; 

N- valoc do cr6dito transferido; 
V- nome do terceiro a quem o cmJito foi tranSferido: 
VI- saldo de Ciédito remanescente em oome do credor ori

ginal; 
vn - os juros, multas e indices de atualiraçio monetária 

que~ acrescidos ao débito principal, a partir do seu vencimen
to a~ a ~a efetiva quitação por pagamento ou compensação. 

Art. 5" O pagainento ou a compensaçio de dt!bitos da Fa
zenda Pública serilo efetuados por tesooruia oo pagadoria tegular
mente instituídas e por estabelecimentos bancários credenciados. 

Parágrafo ónico. Em casos excepcionais os pagame..ntos de 
despesas _podetio ser realizados por meio de adiantamento. 

ArL 6" O Indico aplicado na COD'Oçilo ao na atualiraçio mo
DelAria, juros de mora e multas incidentes solxe os tributos cru 
atnLso, leri!o idêntica e imediata aplicaçilo sobre os dt!bitos da Fa
zenda Pública que forem quitados com atraso. 

Art. 7° Os valores de reajustes de preços, de atualizações 
monetárias, juros de mora. multas e outros acess6rios, seguem a 
data de vencimento do valor principal 

·Art.. 8° A contagem de pua para o vencimento de débitos 
da Fazenda Pública, terá inicio: -

I- para o fomecimento de bens, obras ou serviços, nas da
tas dos seus respectivos recebimentos: 

II- pam a prestaçilo de serviços cont!Duos oo construçilo de 
obras, na data de medição, que se fará no último dia do mês ou do 
periodo defiDÍdo conttamàlmen~ 

ArL 9" Em caso de calamidade pública, o direito de éom
pensaçilo poderá fiCar suspenso por pmw não su!'"rioc ao dobro 
do pmw. de calamidade, decretado. 

ArL 10. Os d6bitos da Fazenda Pllblica, vencidos até 31 de 
dezembro de 1991, deveria ser pagos ou compensados em duodé
c#nosde um lOtai de no mínimo cinco porcento do valor do orça
mento fiSCal. 

Art. 11. Ficam revogados os artigos 54, 62, 64 e 65 da Lei n• 
4.320, de 17 de llliU\'<) de 1964, e demais disposiç(>es em COOliário. 

Art. 12. Esta Lei entm em vigoc na data de sua publicação. 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA -Sr. Presidente. peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE(feotonio Vilela F!lho)- Tem a pa
lavra V. Ex•. 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas registrar 
verbalmente meu voto ''não". 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Está regis-
trado. ~ 

O SR. CARLOS PATROCiNIO- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE(feotonio VIlela Filho) - Tem a pa-
Iavm Y.Ex•. -------

0 SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr.,fresidente, desejo retificar meu voto: 
flC()U registrado no painel o voto 01sim", mas o meu voto é "não". 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- S. Ex' será 
atendido. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Sr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Tcro a pa-
lavraV.Ex•. - -

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pela ordem. 
Sem revisiodoorador.)-Sr. Presidente, o meu voto é ''nio". 
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O SR. PRESIDENTE (feotonio Vdela Filho)- Seri regis
trado o voto de V. Ex•. 

O SR. JONAS PINHEmO - Sr. Pn:sidenre, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Tem a pa
lavra V. Ex•. 

O SR. JONAS PINHEmO (PFL-Mr. Pela ocdem. Sem "'vi
são do ora.dor.)-Sr. Presidente, da mesma forma, meu voto é ''não". 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - A Mesa 
registrará as correções feitas pelos Srs. SeD8dores. - - -

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Pn:sidente, peço a palavra 
pelaordem. · 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Tem a pa
lavra V.Ex•. 

O SR. ROMEU TUMA (PL-SP. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. ~idente, meu voto tambmn 6 "não". 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - A Mesa 
registtará o voto de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho) -Item 2 
Votação. em turno único, do Requerimeuto D0 595. de 1995, 

do Senador Luiz Alberto, solicitando, nos termos :regimentais, a 
trunitação conjmta do Projeto de Lei da Câmara n• 47, ~ 1995, 
com o Projeto de Lei do Senado n• 78, de 1995, po< tr3tarem de 
matérias que versam sobre o mesmo assunto. 

Em votação o requerimeDto~ em turno úuioo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam,. queiram penna.neoer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara o• 47, de 1995, e o Projeto de 

Lei do Senadon°78, de 1995, passam a lramitaremconjmto. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Item 3 
Votação, em rumo único, do Requerimento D0 596~ de 1995, 

do SenadO[' Jefferson Peres, solicitando, nos termos regimentais, a 
retimda do Projeto de Lei do Senado o• 57, de 1995, de sua auto
ria. que revoga dispositivos da Lei n° 5.682, de 21/06/71, modifi
cada pela Lei n• 8.247, de 23/10/91. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram pCn:nanecer sen

tados. (Pansa) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n° 57. de 1995, será defmitiva

mente arquivado. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A Presi

dência avisa aos Srs. Senadores que ainda teremos nove votações 
nominais-nesta Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -Item 4: 
Disrussão, em tumo suplementar, do SubstitutivO do Sena

do ao Projeto de Lei da Câmara o• 41, de 1991 (n• !.626189, na 
Casa de origem). que disciplina o regime de traballio da caJegoria 
dos trabalhadores domésticos. e dá outtas providências. tendo 

Parecer sob n• 245. de 1995, da 
- Comissão Diretora. oferecendo a redação do vencido. 
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1 o Secretá-

rio em exercício, Senador Levy Dias. 

São lidas as seguintes 

EMENDA N" 1- PLEN 

Dê-se ao art. 3° do Substitutivo de Lei da Câmara n° 41/91 a 
seguinte redação: 

"Art. 3°- Aos trabalhadores doméstiooS são asse
gurados os direitos previstos no art. T', incisos IV, VI, 

VIR, XV, XVU, XVIII, XIX, XXI e XXIV da Constitui
-çio Fedeml." 

Justillcaçio 

Nilo pode""" tratar os trabalha.do= domtstioos como cate
goria distinta dos outros trabalha.do=, sob pena de discriminaçio, 
criando leis diferenciadas ou retirando-lhes direitos já assegurados 
.. ConstituiÇão. ~. ~ . . ~-

A emenda objetiva assegurar estes direitos. regulamentan-
do-<>s alr1lv6s di: lei complementar. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995.- Senadota Beoedlta 
da SOva. 

EMENDA N"2-PLEN 

Suprima-se o inciso II do parágrafo 1°, do art. 3° do Subs
tittivo ao Projeto de Lei da Câmara n° 41/91. 

JuStillc:oção 

Esta emenda visa excluir a exl~ncia de "atestado de boa 
conduta'' para admisslo do empregado doméstico. 

A exigência de atestado de boa conduta parte do princfpio 
de que todo trabalhador dom.6stico é desonesto e nio podemos 
permi.tir que isto- conste de uma lei Como flgllm ablalmente oo 
Substitutivo, junto com a exigencia de Carteira de Trabalho e Pre
-vid&cia Social e do Atestado de Saúde, constitui-se em documen
to que o empregado deveri. portar para admissão no empregoJ exi
gência 'que não é feita à maioria dos trabalbadort:s. Excluir a exi
g&.cia desse atestado é um principio de isooomia de &...itos e 
igualdade de todos perante a le~ assegurada como princípio coos
titucional. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995. - Seoadota Beoedlta 
da Silva. 

EMENDAN°3-PLEN 

Dê-se ao art. 4• do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câma
ra n°4U91 a seguinte redaçio: 

"Art. 4° São obrigações do empeegado doméstico: 
I - fornecer referências sobre sua vida profi.Ssio

oal, qoando solicitado pelo empeegador, na ocasião da 
admissão; 

II- dar aviso pt"évio de trinta dias ao empregador." 

Justificação 

A emenda objetiva equiparar os direitos dos trabalhadotes 
domésticos às demais Categorias profissionais, sem D.euhilma dis
tinção, seguindo o princfpio da isonomia de direitos, que prevê a 
igualdade para todos perante a lei, assegurada como princípio 
cóostitucioOal (Constituição Federal. art. SO). 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995. - Senadora Beoedita 
daSUva. 

EMENDA N• 4-PLEN 

Dê-se ao arL 5° do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câma
ra n° 41/91 a seguinte redação: 

''Art. SO Ao empregador doméstico é assegurado: 
I - descontar sobre moradia e alimentação, quan

do efetivamente fornecidas, nos percentuais de 6 a 3% 
(seis e três por cento), respectivamente: 

II- dar aviso prévio de trinta dias ao empregado." 

·-Justillcaçio 

O detalhamento e especificidade do Substitutivo ~,to PLC 
41~ I gera interpretações discriminatórias p:>r parte -do empr-ega-
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dor, al6m de ser restritivo dos WreiloS de libetdade Jlii'VÍSioS na 
Constituição Fodcral (Art. 5•, itens X, Xll e XV). Pretendemos 
aprovar uma legislação modema e adequada às I)O[IIIAS coost.itu
cionais vigentes. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995. - Senadora Benedita 
da SOva. 

EMENDA N" S- PLEN 

l)ê..se ao art.. 6111 do Substitutivo ao projeto da Cimara n° 
41191 a seguinte redaçio: 

''Art. 6°- Constituem justa causa para recisio de 
contrato de trabalbo pelo empregador os casos previsros 
!lliS le!IU a,b,cAe,f,h, e l do art. 482 da Coosolidaçio 
das Leis do Trabalho- CL T.11 

J..-mcoçio 
Esta emenda visa adequu a lei que regulamentari o traba

lbo dánéstioo a legislaçio trabalhista em vigoc no pais - a CL T
e que rege as relações de cmpn:go dos lrabalhadores brasileiros. 
Nio podemos adimi1ir a existl!ocia de duas legislações lrabalbistas 
vigormdo DDm mesmo país: uma que se aplica; aos. trabalhador1:s 
em geral e outra que se aplica aos trabolbadorea <lo!Mstials. E, 
pottanto, um principio de adequaçio à legislaçio vigente. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995.- Senadom Beuedlta 
daSDva. 

EMENDAN"6-PLEN 

Dê-se ao art. 7° do Substitutivo ao Projeto de Lei da Oma
ra D.0 41191 a seguinte redaçio: 

"Art. 7"- O empregado poderá OODSidemr rescin
dido o cootrato de trabalho e c:om direito à indenizaçio 
por tempo de serviço oas hip6tcses das le!IU a,b,c,d,o e 
f o art. 483 da Coosolidaçio das Leis do Tmbalho- CLT." 

J..-mc:açio 
Esta emenda visa adequar a lei que regulamentari. o !rabo

lho dom!Sstico llegislaçio trabalhista cm vigor no pais - a 0.. T
e que rege as relações de emprego dos traba.lba.dores l:nsileiros. 
Não podemos admitir a exist!nc:ia de duas legislações trabalhistas 
vigorando num mesmo pais: uma que se aplica aos trabalb~ 
em gemi e outra que se aplica aos trabalbadores domésticos. E, 
pottanto, um principio de adequação à legislaçio vigente. Além 
do mais, esta emenda assegura. um direíiO coostimcional dos traba
lhadores doméstioos (art. 1•. parágrafo únioo), que prevS a indeni
zaçio por tempo de sctViço, e nio indenizaçio relativa ao pcimeiro 
ano de serviço, cooforme consta do Substitutivo ao PLC 41191. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995.- Sensdota Beuedita 
daSava. 

EMENDA N" 7-PLEN 

Acrescente-se, onde couber, mais um artigo ao Substitutivo 
ao Projeto de Lei da Câmara n°4l/91, coma se~intc m:laçio: 

"Art. É estendido ao lmbolhador doméstico o di
reitq ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FG~). instituldo pela Lei n• 8.036, de 11 de maio de 
1990, e ao Seguro-tlesempregO, criado pela Lei n° 
7.998, de 11 de janeiro de 1990. bem oomo ao Vale
Tnmsporte. ,, 

Justlllcaçio 

É um principio de justiça e isonomia de direitos Jlii'VÍSioS 
na Constiluição estender às domésticas o direito ao Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao Seguro-Desemprego e.ao 

Vale-Tmosportc, direitos sociais de todos trabalbadores. Não .po
demos ignorar que os. trabalhadores domésticos representam um 
CODtingento de mais de tr& milhões DO Bmsil, em sua grande 
maioria mulheres p-ovedoras da sustcmaçào de suas pt6prias fa
mílias, que necessitam de uma legislaçio que lhes petmitam exer
cer a JXOfiSsio com dignidade. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995.- Seuadom Beoedita 
da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho) - Em dis
cussio o substinnivo e as eMendas, em iumo suplementar. (Pausa) 

Infoano o Plenário que poderio ser apresentadas em.eJJdas 
até o enceuamento da discussão. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, peço a pala
vm para discutir. 

o~SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a 
palavra a V.Exa. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Para discutir. 
Sem IOVisio do ocador.) - Sr. Presidente, regimcnta!monte, com a 
apl'CS<Diaçio dessas emeodas, de aC01do com o art. 282, § 1:', e art. 
283 do Regimento Interno, esse projeto devenl voltar à Comissão 
de A~tos Sociais pua apm;iação. 

Em apenas essa coasidemçio que gostaria de fazer. 
O SR. PRESIDENI'E (Teotonio Vilela Filho)- Nobre Se

nador'. o projeto n:tomaiá .a\ Comissões de Assuntos Sociais e à de 
Assuntos Ecooômicos, para que sejam elaborados pareceres sobre 
uemaWH. . 

Continua em discussão a matéria. (Pausa.) 
Nlo havendo quem peça a palavm, enceno a discussão. 
Com a apresentaçio de emendas, a maléria retoma à Co-

missão de Assuntos Sociais e à de Assuntos EconOmicos. 
O SR. !'RESIDENTE (TeotCJO.ioVilela Filho)- Item 5: 

Discussão, em rumo único, do Projeto de Lei da 
Climara n• S9, de 1992 (n• 1.757/91, na Casa de ori
gem), que conc<.de iseuçio do Imposto sobre Produtos 
Industriali>:ados e do Imposto de Importação relativa-

- mente a equipamentos e material educativo adquiridos 
por pessoo portadoca de deflciSncia, e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer favorável, sobn• 197, de 1995, da Comis
são de Assuntos Econômlcos. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos termos do 
art. 235, ll, "b" do Regimento Intemo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o.seguinte 

REQUERIMENTO N• 6(;6, DE 1!195 

SenhOl" Presidente, 
Nos termos do art.279, alínea c, do Regimcato Interno, re

queiro o adiamento da discussão do Pmjcto de Lei da Câmars o• 
89. de 1992. a fiDl de que a mesma seja feita na sessão de 2 de ju
nho de 1995. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1995.- Sé<gio Machado. 

O SR. CARLOS BEZERRA- Sr. Presideme , peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Pilho) - Tem V. 
Ex• a palavra. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pela ordem. 
Sem revisão do-orador.)- Sr. Presidente. pamce-me que este JrO
jeto, como alguns que se apresentaram aqui, possui falhas consti-
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tucionais. No entanto, ele apenas passou pela Comissão de Assun
tos Econômioos e veio ao plenário. 

No meu entendimento, todo projeto deveria passar pim.eiro 
pela Comiss~ de ConstillliÇão, Jusliça·e Cidadania para depois vir 
a plenário. E uma queslio de economia processuaL Segundo diJ.. 
cuti com alguns Senadores, este projeto 6 tcAalmente incoostituciooa 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Em vota· 
ção o requerimento. . _ .. --

Os Srs. Senadores que o aprovam queinm pennanece~ sCn-
tados. (Paosa) - - -

Aprovado. 
A matéria retomará à Ordem do Dia na data esta.belCcida 

pelo Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (feoiOnio Vilela Filho) - As malé

rias constantes dos itens 6 a 9 da Ordem do Dia da ptesente ses
são, de -acordo com O disposto oo art. 383, alíneas g e h, do Regi
mento Interno, devem ser aprecia.dos em sessão pública, proceden-
do-se à votação por escrutínio secreto. _ 

O SR. PRESIDENTE (feotôcio Vilela Filho)- Item 6: 

MENSAGEM N"97. DE 1995 
Esa>lha de Autoridade 

A PR:sidêocia ~cará ao Senhor I'Iesidenr.e da Repú
blica o resultado da Vbtaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Item 7: 

MENSAGEM N" 98. DE 1995 
Esa>lha de Autoridade 

DisC<Ussio, em turno ~co. _do P~r n° 238, de 
1995, da Comissio de Constituíçio, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem D0 98, de 1995 (n° 329/95, na ori
gem), de 27 de IIWÇO do correD!e ano, pela qual o Se
nhor_ Presidente da República submel! à delibetaçilo do 
Senado a escolba do Senhor MAURICIO MONTEIRO 
SANT' ANNÁ, para CO!IlpO< o Tn'bunaJ:Superioc do Tra
balho no cargo de Suplente de Ministro Classista Tem
porário, ropresentante dos Trabalbadoreo, no ttiêllio de 
1995 a 1998, na vaga c:lecc:xmnte do l.ém:rino da investi
dura de Miguel Alrio Neoo. 

Em discussilo o parecer, em turno tlnico. 
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Ptosidenle, peço a pa· 

lavra, para discutir. 
O SR, PRESIDENTE (feotonio VIlela Filho) ~Tem V. 

DiscUSsão. em turno único, do Parecer 11° 237, de Ex• a palavm, para discutir. 
1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para discutir. Sem 
sobre a MeiiS&gem n• 97, de 1995 (n• 32&'95, na ori- tevisio do orador.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, o Parti· 
gem), de 27 de IIWÇO do corrente aoo, pela qual o Se- do dos Trabalbadotes não se opõe à indicação do Senhor Amooio 
nhor Presidente da República submde à delibetaçilo do Maria Thaumatu'l!o Cortizo como rqnesentallle classista dos tm· 
Setllldo a escolba do Senhor ANTONIO MARIA balbadoo:es para uma das vagas do Tribmal Superior do Trabalho, 
TIIAUMA 1URGO COR'ITZO para exercer o cargo de como também nio se opõe à iMicação dos Sn. Maw:fcio Montein::> 
Ministro C!assista Temporárlo, representallle dos traba· Sant' Alma, Lcoualdo Silva e José Zito Calas.!s Rodrigues. 
lbadores, no ttiênio de 1995 a 1998, na vaga decorreDie Mas, Sr. Ptosidente, nesta oportunidade, queremos 10fletir 
do ténnino de sua investidura. sobre a Justiça do Trabalho como instituição, de modo a lançar lu-

zes sobre um tema aclamarporref0llll3S no Texto CoostinJciooal 
Em discussão o ~r. em turno único. (Pausa) e que deve merecer a atenção dos Meml:ms do Congresso Nacional 
Não baveudo quem peça a palavra, euc=o a di.oalssão. O Judiciário Trabalbista Brasileiro é expressão de parte da 
Em votaçio. - História de nosso Pais, de uma 6poea em que, à guisa de defesa 
A Mesa solicita aos Sn. Senadores que ocupem os seus lu- dos direitos dos trabalhadores, fa:am fmcadas as estacas ainda 

gares. hoje riostante sólidas, do conlrolo das massas olniras. ' 
Os Srs. Senadon:s ji podem votar. (Pausa) Não colocamos em dúvida 0 Direito do Trabalho, tampouco 
(Procede-se à votação j esta justiça especializada. O reconhecimento do Direito Laboral. 
VOTAM OS SRS. SENADORES: no campo da ciência jurldica, cano ramo pxóprio, desvencilhado, 
Ademir Andrade - AniOnio Magalhães - Antonio v alada· por 5eu íDàtCallte acento tuitivo, do Dilcito Civil é couquisia inar· 

res - Arlindo Porto- Artur da Távola _ Belo Patga- BeDedita da 10dável do movimento dos tmbalbadotes. No mesmo diapasão, a 
Silva- Belli V eras- Bemardo Cabral- Carlos Be""""'- c.rlos adoçio de um processo simplificado e a criação de um á:gão juris· 
PalroCÚlio - Carlos Wilson- Casildo Maldancr - Coutinho JOI:'ge dicional dedicado unicamente às causas trabalhistas constituem 
- Daxcy Ribairo - Eduardo Suplicy - É!cio Alvan:s _ Emflia Fer- rosposta à justa IOivindicaçio opeliria. · 
nandes - Epitácio Cafeteira- Esperidiio Amin- Femando Bezer- O que merece criticas ~ o uso desta instituição, a Justiça do 
ra- Flaviano Melo- Francelino Pereira_ Freitas Neto_ Gcrsoo. Trabalho, atrav~s do padrio domii:wlle de betemnOJ:IÜa das nor
Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira _ Hugo Napo- m.a.S trabalhistas, isto á, de p:eval&cia da atividade normativa es
leão - Humberto Lucena- his Rezende _ Jader Buba.lho _ Jeffer- ta tal. como meio de repressão e domesticação dos trabalhadores. 
soo Pe10s- João França- Jonas Pinheiro- Josap&lll Marinho_ ·Desde a·constituiçllo das Comissões Mistaa de Conciliação, 
José_ Agripino- José Alves- José Bianco- José Fogaça- Jónia em 1932; modianle o Decreto n• 22.123, paSsaudo pela pteVisioda 
Marise- Laoro Campos -LeomarQuintanilba- r...vy Dias- Lu· maléria no 1111. 139 da Coustituição de 1937- a Polaca-, com,.. 
cídio Porte lia- Lócio Alcântara- Lódio Coelbo- Marluce Pinto- gulaçio dos Deaetos·l<>is n• 1.237/39, 1.402/41 e 5.452/43, a '"P' 
Os:mar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Roberto Requiio _ resen~ classista _tem sido peça-chave no ta'tQleiro da coopta
Romeu Tili!ill - Ronaldo C, Lima - Sérgio Machado _ Valmir ção, dando aos ÍJD!'llaca autocriticos dos govemlmtes o brilhanle 
Campelo- V!lson K!einubing- Waldeck Omelaa. verniz laboral. Mesmo a roconstituciouali7açio do Pois, cm 1946, 

e a abordagem dessa questão atmvés do Decreto-Lei n• 9.797/46 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo) - Votaram não alteraram o quadro acima descrito. 

SIM 49 Srs. SenadoiOs e NAO OS. - O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- A Presi-
Houve 04 abstenções. - - - - d&lcÚl alerta. ao Senador Edum:do Suplicy que a discussão não 6 
Total: 58 votos. sçbre_ a ~~ição Justiça do Trabalho, mas sobre a indicação do 
Aprovado. Senhor Presidente da República. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Compreendo. Sr. Presi- É evidente que a nítida opção pela aulOnomía coletiva não 
dente, mas tendo cinco minutos regimeiitalmcnte, eu gostaria de deve inibir a ação do Estado. Este. entretan.IO, deve deslocar-se da 
aproveitar a oporblnidade para chamar a atençio so~ alguns te- imissio nos assuntos pertinentes a setores organizados, para con
ma.s que têm sido objeto, inclusive, de repxtagens IUCDtes por centrar-se na coerção às violações de direitos sociais das camadas 
parte dos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde solm: marginalizadas: '"txessio ao trabalho escravo. à exploração de 
cano a Justiça do Trabalho tem gasto exln.ordinariamente, de mulheres e menores~ comba.te a práticas e ambientes nocivos à 
como tem havido diversos abJsos. saúde e segurança ~ trabalho; cerceamento de jornadas abusivas~ 

Sr. Presidente, o Juiz Trabalhista Mamfcio Godinho _Delga- punição a pagamentos inferiores ao mínimo legal; perseguição a 
do, em seu excelente livro Democracia e Justiça- Sistema Judi- sonegadores de encargos erabalhistas e previdenciários. 
cial e Con.rtTUÇão Dem()crálica no Brasil, estuda 0 surgimento das: Srts e Sn. Senadores, a par de tais considerações, aduzimos 
DODDAS trabalhistas no s6culo XIX. a partir da emeiJ!&Icia dos des· a~ o quanto se~. ~dmitindo-se a validade da .~se~tação 
possuídos como sujeitos polfticos para asseverar que ''no Direito .- -c!asststa, como meto de informi.ção das deciSões J!dlCiaJ.S, nao nos 
do Trabalho, 0 conflito não 6 ~ma. um estigma conduceotc ao parece seja .aiDda tolerá.vel a gastan? dos cofres_ ~~~?S _com a 
impasse sOcial. ao contrário é elCioento búico 1 construçio de um llliiDl:tençio ~ representantes classistas. Com efe1to, assmala o 
processo do 'auto-admiDis~ dos conflitos sociais', que cum- Juiz Antonio- Alvares da Silva. Ttlular da Cadeira de Di:rei_t~ do 
pto papel decisivo A própria eotabilidade e dinamismo das socioda· 1"rabalbo da UFMG: ''rocebendo proventos do Estado (os JUlzes 
desocidentais:avançadas"(SãoPaulo LTr 1993 pp. 76-77).. classistu) petdem sua indepeo.d&.cia. Por outro lado. a sinecura 

POt6DI, • insti te ' . 'do ~- Ma"'"'~do obtida na Justiça do Trabalho toma a '"P'""'ntação alvo de sérias 
da 3• R •• a:.... ~ ~liz coJ!.:, DO e:lcce ntte .&--"- crlticas do ponto de vista moral e da sinceridade de propósitos. O 

de ~e-a-- ~ e K lsen ~ es ,... ___ ....... e 05 7en- juiz classista está na Justiça. para trazer ãs decisões sua experiên~ 
~ há ocquev ~:e De c_ 'V.L~-. :sac;.mc Ir (};.e cia. ou apenas pua m::eber salário e aposentar-se? Como nesta ex:
ft'O-· 00~=-. =t.lh ~a SC: se • ~ &iade- pemncia de 50 anos. a coD.tnõuição judiciária da representação 
-De-,. .. t ..... a es JUDe1 ..... ..J,.. JS vtg~XSD ..1~ na ~smatura de~--l.•: • c !assista em todas as instincias é praticamente insignirlCallte, a se-
·- -prossegue .,......, -o exame ~ cond ~~· -·'""· h._,__ · iá I" "- o · TRT 8a ·-ca estável de uma sociedade supõe o exame do Direito do Traba- e>......_.. l.t"-'~ se ~s~ maJS v ve VAJ"-evlSta reglllo. 

lho que v;gora nessa memlll sociedade. dado que, no Direito do Bel&n, 25(48);.78,JaniJUD·l992). 
T balh t abri sociedade te--"•·· lar Sr. P<es1dente. atnalmente um terçç de toda a verba orça. 

ra ào. _.'!_ljurie se ,t:,~- do Dire=it. ) ~----dosum go menlária da Justiça do Tmbalho. segundo Álv.,.s da Silva. t gasto 
espaço 8..- gena , • ........,.. 0 au~ma gmpoa ••'"'n tas.· Analisando lanilh d I 
sociais" (op. ciL,p. 78). E armnata o Douto Juiz: "nio bi socieda- com 8 ~TI c

993 
15~ . ClA di ~p ~ es:s v~ o

de · de modo sólido está 1 democ:raticamente res, para o ano , o UIZ u o ascare as ran o, 
~!ane se ~· .t '-·• ~•- ve • . modelo' Ptosidente da Associaçio dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

no p o pout.J.co-msb. uc~s.ua.Lo caso wav se estete em um _.~_ s• R giio ___ _._ · · · · u "ão · 
jurldico-tmbalhista também de feições e ciin:acionamento democrá- ua e • apurou que. ~ ativ~ e IM~;tvos, a w tena 
ticos. Não hi autoci3cia que SC'.I consolide e se preserve -sem a cui- gasto, naquele ano, ~m a ~presentaçãO classista, cerca <L: US$ 
dado · tau-••n de model t~'~ de ~•- trabalhista 166.760.549,79, quantia suficiCmte para elevar em SO% o numero 

sa ms •.....- um o au ~-·o se~ , de J···•·· de ~--·"'•••n J 1 to B ii "-R · A lo deD' itodoT balb "('~'b'dem) · UJ.Il.&llo '-'Ulli.'~C ugamen no ras \,lU ewsta na-
go, tre ra ? 1 1 1 • . matra. São Paulo. 6(19); 22. tnalfabr·l994). E estimou. para 94. 

. lguaJJ:nente. Sr. P<es~te. emeu~ que 11talS democ1i- um disp&tdio global com oo classistas em tomo deUS$ 203 milhões. 
tlca t a soct~ quanto tnalS. autonotma ~ na regut.çlo Considerada a ordem de grandeza dessas cifras, nunca é de. 
das relaç~ ~ e quanto tna.lOl' for a. partic~ das pes~, mais ttam1ar que a Lei D0 6.903/81 assegura ao c !assista a aposen
com:o SUJCitOS jurlg~ nas questões q_ue lhes digam resperto. tadcxiaapósdoismandatosdetr&anos,ca:rêocia,aliás.menorque 
Esta posiçio nos leva a defender •. no ~bito das ,.~ de ~ba· a malsittada aposentadoria deferida aos parlamen....,s. pelo IPC, 
lho, a ablação do modelo ?~ont? - .consu,bstaneiado partiCU· depois de oito anos de toptesentaçio parlamentar. 
~!'te no Poder ~onnativo da Justiça do ~rabalho-:: e ~~ subs·. Assim Sr"s. e Srs. Senadores. eu tendemos que. quando mui· 
tittnçao pela ~~o autônoma. subcmlinada a ~ptos .que tO, se admitida a representação classista, eSta deveria ser exercida 
~m ao pólo htpossufictente :" a~ tmbalhadcm;-~s jul- COOlO m1111US plblico, ou ''função honoriria u (Ehrenamt), como di-
dicas de contratação em equilíbrio com saJs enJift8adores. Do alc:mies do- tante de gado 

trári ni há li ....,.::, .. ~ - -...--.:.... zem os • asseguran se aos reprcsen s em.pre s 
can °• 0 vre ueg ....... ~o. mas mera~· a estabilidade no emprego. o diieito de se ausentarem do trabalho 

Assim, toma-se impr'escindfvel abolir de nosso mienamen- para 0 exerclcio das atrimições j:zdiciárias. sem prejuízo da remu
to jurídico toda e qualquer ref~ocia a resquícios do sjndjçal;qno neraçio; e, no caso do empregador, nestas cin::unstâncias, o roem
moldado no Estado Novo, fw>dado das. seguimos cuactetíSticaa: bolso pelo Estado. 
necessidade de reconhecimento do Sindicato pelo Estado; natureza Sio estas as reflexões que. nesta oportunidade, gostariamos 
pública das funções sindicais; pr6vio enquadramento sindical; uni- de trazer .l c:onsideraçio dos nobles Pares, para demonstrar. ao 
Cidade sindical legalmente imposta; e cootn'buições sindicais com- contrúio do que muitos dm:m. que o PT aceita o debate sobre a 
puls6rias extensivas a Dão-sindicalizados. RefOIDll. do Estado. A{ estA um tema que demanda a intervenção 

Por outro lado. urge que se impooham rcgms que a.ssegu- ~ssual. Conclamamos todas as,forças p:>liticas a envidar es
rem U entidades repmsentativas dos trabalhack:Rs efetivas condi- forços no seutido de mudar radicalmente um dos graves empeci
ções para a contrataçio coletiva: prc:tcçio CODln. a dispensa imoti- lhos ao funciooamento eficaz e democnitico do Poder Público que 
v ada; ampla hberdade para o exerácio do <limito de gmre; reco- t a atnal estruturação dà Justiça do Trabalho. 
nhccimento da organização ol=ita no local de trabalho. Neste O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Fllho)- Não ha· 
particular. convém anotar que a jurisprudência do Tn"hmal Fede- vendo mais quem peça a palavra, encen:o a disrussio. 
ral do Trabalho, na Alemanha. declam nulo de pleno din:ito qual· A M ... solicita aos Sn. Senadores que ocupem os seus Ju. 
quer acordo coletivo de trabalho que tenha sido ftnnado por sindi· gares. 
cato dominado ou influenciado, dire1a ou indirelametite, por enti· Os Srs. Senadores já podem vctar. (Pausa) 
dadepatronal. (Procede·seàvotaçii<>l 
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VOTARAM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Aodrade - Antooio Magalhães - Antooio V alada

,.. -Arlindo Porto- Artur da Tivola - Belo P~IB~- - Beneclita da 
Silva- BeDi V eras- Bemardo Cabml- Carlos Bezem- Carlos 
Patrocinio- Carlos Wilson- Casildo Maldaner- Coutinho Jage 
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvm:s - Emilia Femmdes- Epilácio 
Cafeteira- Esperldiio Amin - Fernando Bezem.- Flaviailo Melo 
- FlliiiCCiino Pereira - Freitas Neto - Ge=n Camala - Gilberto 
Miranda - Guilhemle Palmeira- Hugo Napole.!o -Humberto Lu
cena - !ris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Pe!es - Joio 
França - Joel de Hollanda - Jooas Pinheiro- Josapbat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Anuda - José Bianco - José 
Fogaça- Julio Campos- Junia Marise - I.AUro Campos- Leomar 
Quinlalli!lla - Levy Dias - Lueidio Portella - Lucio Alcanlai8 -
Lúdio Coe!llo - Marluoe Pinto - Mauro Miranda - Nalxr Júnior 
- Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon - Roberto Requiio -
Romeu Tuma - RO!ialdo C. Lima - Sergio Machado - V almir 
CampClo- Vüson Kleinubing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Fúho)- Votaram 
SIM 50 Srs. Senadores e NÃO OS. 

Houve 04 abStenções. 
Total: 62 votos. 
Aprovadaaindiá~ . 
A PresidSncia coumnica.rá ao Senhor Presidente da Repú

blica o resultado da votação. 
O SR. PRESIDENTE (TeotOOio Vilela Fübo)- Item 8: 

8 
MENSAGEM N"99, DE 1995 

E=lha de Autoridade 

Discussão, em rumo único, do Puecer D0 239, de 
1995, da Comissão de Constilllição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem D0 99, de 1995 (n° 33019S. na ori
gem), de 27 de mmço do corrente ano, pela qual o Se
nhor Presideute da República submete à dehberaçio do 
Seuado a escollia do Senhor LEONALDO SILVA. para 
exercer o cargo de Ministro Classista Temporário, repre
senta.nle dos Tmbalhadores. no tri&lio de 1995 a 1998. 
oa vaga decorrente do ~ de sua investidura. 

Passa-se à cfurcussão do parecer, em tumo único. 
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, peço a 

palavra para. discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fi.Ibo)- Concedo a 

palavm ao Senador Casildo Maldaner, para discurtir. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Para discu

tir. Sem revisão do otador.)- Sr: Presideute, em absoluto Dio que
ro entrar no mérito, até porque neste caso da Mensagem n° 99. es
tamos a votar pai'!L quê seja confnmado o nome do ministro clas-
sista do Tritunal Superior do Trabalho. .. 

No entanto, Sr. Presidente. devemos deliberar, nesta tarde, 
sobre OUII05 casos em que seria investidos em seus respectivos 
cargos ministros suplentes e temporários. Questiono, Sr. Presiden
te. sem entrar no mérito. o fato de esta.Imos aqui com um potencial 
desses - com a representação de todos os Estados da Federação 
brasileira- a discutir para votarmos suplenles de ministros do tra
balho por tempo detemlinado. 

Parece-me. Sr. Presidente. que estamos, como se diz. na ca
ravana das ,.roomas do Pais, o moruento é dedescenUalizlumo mais. 

Nesses casos. talvez devêssemos ater-nos à Comissão de 
Ao::sunT...,s Sociais. Não deveria ser necessário que a mâtéria viesse 
·· -í.n·'· pa- · que todo este potencial não ficasse. por tanto 

tempo. decidindo fatos deasa lliiiUI<Za: nio que Dio sejam impor
tantes, mas me pm:oe que podeúamos ~mais. 

Levamo easa JROOlpaçio, Sr. Presidentc, sem entrar no 
m&ito da questio. Ji que estamos na caminhada das tefonnu do 
Pafs,. este é um tema que pxieôatoo~; levantar, sem à1vida nenhuma 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Fúho)- Continua 
em discussio a matéria. (Pausa). 

Não havendo cp~em peça a palavra, enoetro a disc:ussio. 
Em votação. 
Os Srs. Seuado= já podem votar. (Pausa) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhies - Antonio 

Carlos V alaclares- ArliBdo Porto- Artur da Tivola- BeiJo Parga 
- Benedila da Silva- Berti V eras- Carlos Bezem.- Carlos Patro
cfnio- Carloa W"!lson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge -
Eduardo Supliey - Elcio Álvarea - Emilia Fernandes - Epilácio 
Cafeteira - Esperidiio Amin- Fernando Bezem - Flaviano Melo 
- Fta~~Celino Pereira - Freiw Neto - Ge=n C&mala - Gilberto 
Miranda- Guilherme Palmeira- Hugo Napolcio- Humberto Lu
cena - Íris Rezende - Jáder Barbalho - Jefferson Pe!es - Joio 
Franca·- Joel de Hollanda - Josapbat Marinho - José Agripino -
JOsé Alves- José Roberto Airuda- José Bianco- José Fogaça
Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quinlallillia- Levy Dias 
- Lucidio Portella - Lúcio Alcintara - Lúdio Coellio - Marluce 
Pinto - Mauro Miranda :- Nabor Júnior - Osmar Dias - Pedro 
Piva" Pedro Simon- Ramez Tebet- Roberto Requiio- Romeu 
Tuma- RO!ialdo C. Lima- Sérgio Maeltado- VahitirCampelo
Vilson Kleinilbing- W ald~k Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fillio)- Votaram 
SIM 43 Srs. Senadores; e NÃO oito. 

Houve 8 abstenções. 
Total de votos: 59. 
Aprovada a math:ia, a Pn:si~ncia comunicará ao Senhor 

Presidente da República o resultado da votação. 

ga=. 

O SR. PRESIDENTE (TeotOOio Vilela Filho)- Item 9. 

MENSAGEM N" IO!ÜJE 1995 
E=lhadcAutorldade 

Discussão., em rumo único, do Puecer n° 240, de 
1!195, da Comissão de Consliruiçio, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem n• 100, de 1995 (n• 331/95, na ori
gem), de 27 de março do oorrente ano, pe!& qual o So
nho< Presideute da República submete A deliberação do 
Seuado a escollia do Senhor JOSÉ ZITO CALASÁS 
RODRIGUES, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classisla 
Temporirio, representante dos trabalhadores, no triênio 
de 1995 a 1998, na vaga decorrente do ténni.no da inves
tidura de Walter Vettore. 

Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem Peçã a Palavra. enceiTO a discussão. 
Em votação. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus·lu-

Os Srs. Senado= jã podem votar. (Pausa) 
(Procede-se à votação' 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Aodrade- Antônio Magalliães- Antônio Valada

res - Arlindo Porto- Artur da Távola - Belo Parga- Beneclita da 
Silva- Beni Verns- C'arlos Bezerra- Carlos Patrocínio- Carlos 
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Wilson- Casildo Maldaner- Cootinho Jorge - Edwutlo Suplicy
Elcio Alvares - Emilia Femancles - Epilácio Cafeteim - Esperi
diiõ Amin- Femaudo Bezena- Flaviano Melo - Ftaneelino Pe
roim - Freitas Neto - GeDon Camala - Gilberto Miranda - Gui
lherme Palmeira- Hugo Napoleio- Humberto Lucena- Iris -Re
zende - Jader Barba.Iho - Jeffersoo Peres -Joio Franca - Joel de 
Hollanda- Josapbat Morinho - José Agripino -José Alves - Jose 
Arruda- José Bianco- José Fogaça- Lauro Campos- Leomar 
Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alc.intam -
Lúdio Coelho- Marluce PintO .:.: Mauro Mimnda- Nabor Júnior
OsmarDias- Pedro Piva- Pedro.Simoo- RamezTebet- Rober· 
lo Roquiio - Raneu Tu ma - Sérgio Machado - V almir Campelo 
- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas-

0 SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho) - Vo<aron 
SIM 42 Srs. Senadores·e 10 NÃO. 

Houve 6 abstenções. 
.Total: 58 Srs. Senadores. 
Aprovado. 
A PresidBncia comunicará ao Senhor Pn:sidente da Repú

blica o resultado da _votação. 
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho)
Item 10 

MENSAGEMN"81, DE !995 
ESC<Jlha de Chefe de MlsoãODiplomática 

DiSGUssão. em tumo único, do Parecer da COmissão de Re
lações Exteriores c Defesa Nacional, sobre a Mensagem D0 81. de 
1995 (n• 279/95, na origem), de !O de março do comonte ano, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado> a escolha do Senboc MARJO AUGUSTO SANTOS. Mi
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República do Quênia. 

Item 11 . ' 

MENSAGEM N• 106. DE 1995 
ES<Oiha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em rumo único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteri~s e Defesa Nacional, sobre a Mensagem o0 l06. de 
1995 (n•350/95, na origein),-de 29 de março do coerente ano. pela 
qual o Senbor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senbor RUY ANTÔNIO NEVES PINHEI
RO DE VASCONCELLOS, Ministro de Primeim Classe da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República de Cingapura. 

-12-
MENSAGEM N• 107, DE 1995 

Escolha de Chere de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único. do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional. sobre a Mensagem n° I 07, de 
1995 (n° 351/95, na origem), de 29 de março do corrente ano, pela 
qual o Senhor Presidente da Re~blica submete à. deliber.lção do 
Senado a escollia do Senhor JOSÉ FERREIRA-LOPES. Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à Namíbia. 

-13-
MENSAGEM N" 79, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiscuSsão, em turno ónico, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 79, de 
1995 (n° 277/95, na origem), de lO de março do correiue ano; pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 

~ Senado a escolha do Senboc LUIZ BRUN DE ALMEIDA E SOU
ZA, Ministro de Segunda Classe da Carreim de Diplomala, pam 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repíblica da 
Côte d1voire. 

-14-
MENSAGEM N" I! 3, DE 1995 

ES<Olha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussio, em turno úoico, do Parecer da Comissão de Re-
- lações Exteri.mes e Defesa Naciooal sobre a Mensagem n° 113, de 

1995 (n• 372195. na origem), de 30 de março do coerente aoo, pela 
qual o Senbor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Seubor ALEXANDRE ADDOR NETO, Ml
nistto de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à Repíblica de Aogola. 

O SR. PREsiDENTE (Teolonio Vilela Filho)- As maté
rias constaD.tes dos itens 10 a 14 da Ordem do Dia da presente ses
sio, oos termos do parágrafo único -do art. 383 do Regimento ln
temo, deverão ser apreciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Sis. funcionários âs- proVidéncias necessárias. a 
TUD_de que seja respeitado o dispositivo regimental. 

{A sessão transforma-se em secreta às 17h01min e volta a 
ser pública às 17bl3min) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonío Vilela Filho)- Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Sr. Senador Coutinho Jorge, que dis

põe de 50 minutos, na forma regimental. 
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Pronuncia o se

guinle discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. ~sidente, sn e 
Srs. Senadores, retomo o assunto que abordei no fmal da última 
legislatura: um tema polémico, iiDJX>11ante para o Congresso Na
cional, que diz respeito aos instrumentos operacionais de Planeja
m~nto e Orçamento, ou seja.. .a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o 
Plano Plurianual, o Orçamento Anual e, sobreb.ldo, a Comissão de 
Orçamen:tO, prevista no an. 166 da Constiluição Federal. 

São temas fundamentais para este Congresso e que deverão 
ser discutidos durante o exercício corrente, a respeito dos quais 
trazemOS -ãos Srs. Senadores nossas preocupações e inquietudes. 

O ntomento é oportuno, porque já se iniciou o processo or
çamentário para o exercíciO de 1996. O Senhor Presidente da Re
pública já enviou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que se encon
trae:nfffãri::Utação. O prazo para o seu encaminhamento é até o dia 
15 de abril de cada ano. 

O Presidente José Samey designou uma comissão presidida 
pelo SenadO< José Fogaça. encarregada de propoc uma alteração na 
Comissão de Planos e Orçamentos. previSia oa Coostituição de !988. 

Creio que não é hora de discutirmos o Orçamento vigente, 
visto que uma série de dúvidas e celeumas foram levantadas ares
peito dos cortes do Orçamento do atual exercício. Para dirimir eS
sas dúvidas, convocamos, através de requerimento. S. Ex• o Mi
nislro José Serra, a run de que compareça a esta Casa. Sua vinda 
está Prevista para o próximo dia 11 de maio. Portanto. os assuntos 
relativos ao Orçamento de 1995 serão debatidos com a presença 
do Ministro José Serra, aqui no Plenário. 

- -- Gost.aria de lembrai que qualquer parlamento do mundo 
tem como prioridade, dentro de suas atribuições, a análise dos vi
rios orçamentos desta Nação. Desde a época do joão-sem-terra. 
instituiu-se o parlamento como irtSt:iUrrienlo-para defmir as receitas 
e as despesas do rei, boje. do Presidente da República. A Consti
tuição Federal de 1988 defmiu. em setfCapítillo ll doTí1ulo VI, 
esse instrumento unportante no processo de lomada de decisão de 
qualquer sociedade. 
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Gostaria de tecer algumas breves considerações em relação as metas do ano, o Orçamento Annal e o rebatimento dessas prio-
aos instrumentos operaciODais: a LOO, o Plano Plurianual e o Or- rldades no enquadramento da.cbamada funcional programática. 
çamento Anual Lembro a todos que, de acordo cam o art. 165 da Lamentavelmente isso não vem ocorrendo e p3:rtícula.imén-
Constiblição, o Plano Pluriamlal destina-se a estabelecer, de forma te em relação a LDO, eri.cainmhada pelo Govem.o Federal. agora, 
regionalizada, as direlrizes, objetivos e metas da' Administração não cumpre os preceitos constiOJcionais, como vou me referir pos-
Pública. Defme, -portantO, para ·um periodo de governo, os progra- teriorrilenre. 
mas, projetes e investimenle$ nc:cessá.rios_ à -.ção do GovernQ_Fe- O Sr._ Humberto Lucena- V. Ex• me concede um aparte? 
dera!. É o que podemos chamar de um piaDo de médio prazo, que O SR. COUTINHO JORGE- Lembro, antes de passar a 
sintetiza as prioridades de qualquer governo. palavra a V. Ex•, que a LOO, como já está dito no art. 165 da 

O segundo instrumento, a LOO, Lei de Diretrizes Otçatnen- Constittlição, é um instrumento que deve trazer ao Congresso Na-
l.árias, objetiva, sobretudo, defmir metas e prioridades do Governo cional prioridades e metas. Ao analisarmos a LDO de 1995 para 
Federal, incorporando as despesas necessárias à conserução dos 1996, não encontramos ·uma meta sequer. As justificativas para 
programas anuais. isso são muito claras e dizem o seguinte: 

O terceiro instrumento, que é o Orçamento Amlal, com- "As diretrizes orçamentárias para 1996 consubstanciam 
preende o Orçamento da Seguridade, o Orçamento dos Investi~ uma preocupação do Governo em criar condições para a consoli~ 
mentos das Etnpi"CS&S Públicas, e o orçamento chamado Orçamen~ dação da estabilidade económica, para a retomada sustentada do 
to Fiscal. Portanto, nesse sentido, o Orçamento Anual seria o cleta- crescimento econômico a partir do ajJ.ste fiscal, da racionalização 
lhamen·to, durante o ano, das propostas contidas no Plano Pluria- do dispêndio público, da coordenação das ações a cargo da União, 
nual de Investimentos. Estados e Municípios e a seleçio de prioridades de investimento. 

Na verdade, o Texto constitucional, no seu art. 166. definlu - Esta orientaÇão de caráter geral baliza a orientação da Ad-
também a criação de uma comissão permanente que fosse capaz ministração Pó.blica para o próximo exercício. Optoo-se por defi
de discutir, aprovar, questionar e ckcidir sobre os Íilstl'UJ:ne1lJ já . nir essas_ prioridades com base nos principais compromissos do 
referido;" aLOO. oPiaooPlurianoaleoOrçmnemoAmulldaNaçio. GovernÓ: eliliiinação do déficit público, combate à pobreza, todu. 

E bom lembrar que, no art. 166, defme a Constiwição que · ção das desigualdades regionais, descentralização das ações dos 
os projetas de lei relativos ao Plano P1urianual, à Lei de Diret:rizes Estados, modernização administrativa e promoção do desenvolvi
Orçamentárias e ao Orçamento Anual, além dos créditos adicio- mento sUstentado." 
nais --aqui COillpreendendo, é claro. os créditos clmmados suple- -- - - AConstimiçãõ refeie-se a metas. Aqui, há um conjunto de 
mentares especiais-- serão apreciados pelas duas Casas-do Con- intenções qualificadas. Tecnicamente, a meta representa um obje-
gresso Nacional. E caberia~ comissão pen:nanente de senado- tivo quantificadO no tempo, em coisas concretas, as quais, na ver-
res e deputados para: primeiro, examinar c ·emitir pamcer sobre os dade, esta LOO nio conlcmpla. V amos ter que anaJ.i:;á-la até o fi
projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas na1 do 1° Semestre, Sob pena de não haver a oportunidade do te
anualmente pelo Presidente da República; segundo, examinar e. cesso parlamentar. 
emitir parecer sobre os planos, programas nacionais, regionais e Lembro também que esta LOO altera regras amais que fi
setoriais, previstos na Constituição. O § 2° d'este artigo derme que xam as contrapartidas de recursos transferidos da União para os 
as emendas serão apresentadas na Comissão Mista, e sobre elas Estados e Municípios. Esta LOO é inovadora; quero lembrar tam
deverá haver pareceres apreciados de forma regimental pela referi- bém qUe Csta LDO altera regras atuais que ftxam as contrapartidas 
da Comissão de Planos e Programas. O art. 165 da Constituição de tecUI'SOS transferidos da União para os Estados e Municípios. 
Federal e o art. 166 consagiaram esses instnnnentos de planeja- Quero lembrar também que esta LOO inova quã.odo trata dos pro-
mento e orçamento no nosso Pais, mostraram a pricü:idade e tam- cedim.entos relativos à impossibilidade de aprovação do Orçamen-
bém definiram, de forma constitucional. essa. Comissão Peroumen~ to até o fmal do exercido. 
te para aprovação desses instrumentos. Até então ocorria a utilização do duodécimo. Atualm.ente. a 

Lamentavelmente, não poderiamos fazer muitos elogios ao proposta visa, sobreb:ldo, alterar este fato e assim a programação 
funcionamento da referida Comissão dentro do CongressO Nacio- seria executada na forma do texto remetido. excetuando-se, é claro 
nal a partir de 1988. quando foi instituida pela ~Utuíção:·Antes os projetos-novos. 
de 1988. o Governo Federal encaminhava oOtçainento da Uniio e Ouço V.Ex•. nobre Senador Humberto Lucena. com alegria. 
aqui era apenas homologado pelo Congresso Nacional. A partir de O Sr. Humberto Lucena - Desejo cumprimentar V. Ex•, 
1988. verificou-se que a Constitt..iição defmiu regraS claras para o que se encontra na tnbuna versando matéria da maior relevância 
Executiyo e para o Legislativo e_m relação aos planos e orçamentos. relacionada com os Orç-amentos: Plurianuais, com a LOO. com o 

E bom lembrar que no período dessa experiência nova do Orçamento Am.lal V. &.•, que já foi Secretário do Planejamento 
Congresso Nacional. tivemos problemas, sim. na Comissãõ-de Or- do Governo do Pará, Senador da República, vice--Uderdo PMDB, 
çamento, culminando na CPI do Orçamento em 1993. Ministro de Estado, com uma visão completa dos problemas ali-

Já em 1994. em face de tudo que OCOITeb em 1993, defmiu- nentes a essas matérias, deve ser ouvido com atenção peJa Casa. 
se ::1ma resolução excepcional para orientar a Comissão quanto à ApresentO a V. Ex• dois pontos que me parecem de real interesse 
aprovação da LOO para este ano e do Orçamento relativo a 1995. nesta discussão. O primeiro é o referente à chamada Lei de Dire
Tivemos em 1994 uma situação atípica, excepcional. trizeS Orçamentárias. que anualmente tem que ser objeto de elabo-

Neste instante, passo a tecer algumas considerações quanto nição pelo Congresso Nacional, dependendo, evidentemente, de 
ao aspecto do la.io do Poder Executivo que encaminha o processo, posterior sã.nção presidencial. Neste particular, nobre Senador 
os instrumentos. a que me rereri. ac Cqngresso Nacional para Coutinho Jorge, chamo a sua atenção para uma distorção da maior 
apreciação. _ _ _ _ _ _ gravidade, que vem acontecendo: o Presidente Fernando Henrique 

Neste sentido. lembro que. lamentavelmente. o GoVCmO Fe---Cu-doso tem ~tido medidas: provisórias- isso também ocorreu 
dera! não cumpre o papel base de encaminhar esses instrumenios, no passado, durante a gestilo do ex-Presidente Itamar Franco-. ai
refletindo um processo de planejamento em que sintetizem as prio- terando a Lei de Direrrlzes Orçamentárias, o que me parece abso-
ridades da Nação. de tal orCem que a LOO reflita as prioridades e lutamente injJ.rídiCo. para não dizer inconstitucional. Sabe V. Ex• 
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que a ConstibJição estabelece que, se o Congresso Nacional. até o 
fmal do més de junho, não tiver apreciado o Projeto de Lei sobre 
Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício seguitite, haverá 
automaticamente a prorrogação dos trabalhos da Sessio Legislati
va. adiando-se, por conseguinte. o próprio recesso parlamentar do 
mês de julho. O que significa dizer que só o Congresso Nacional 
tem competência para deliberar a respeito de proposição relaciona
da com as diretrizes orçamentárias. Outro ponto é o relativo à pro
posta orçamentária propriamente dita. Temos, no momento, uma 
situação atípica: o Presidente da República envia a mensagem com 
o Projeto de Lei de Orçamento para o exercício seguinte. C: lemos 
ulttapassado o fmal do exercício anterior, sem que ela sejá votada • 
Isso ocorreu, por exemplo. de. 1993 paril 1994. tetido em vista o 
processo de Revisão Constitucional em andamento t10 Congresso 
Nacional e o fato também de ter sido esse um ano de eleições ge
rais. Essa situação cria uma anomalia muito graride e tumultua a 
administração, tendo o Govemo que recorrer, por conta de um dis
positiVo da LOO vigente, à hberaçio apenas dos duodécimos des
tinados ao custeio e aos recurSos para o pagamento de pessoal. 
Diante disso, estarei 8pre5eõ&ando, em poucos dias, ao Congresso 
Nacional. uma Proposta de Emenda Constitucional - para a qual 
solicitaria o apoio de V. Ex a - restabelecendo um dispositivo da 
ConstittJição de 1946, que definia que, caso a apreciaçlo da pro
posta de Orçamento da Uniio não fosse feita at6 o fmal da sessio 
legislativa do respectivo exercício, seria protrogado para o exerci
cio seguinte o Orçamento do ano anterior. O que tq:resentaria 
uma sanção. para forçar não só o Poder Executivo a enviar a pro
posta a tempo e a bora mas, também. ao Poder Legislativo, e votar 
a matéria no prazo adequado, a fim de evitar que o País ficasse 
sem o Orçamento e sujeitO-apenaS à hDeração dos duodécimos a 
que me referi. Se essa Proposta se transformar em norma constitu
cional, teremos uma nonna eficaz, pois a norma juridica só 6 efi
caz quando possui uma sanção que. realmente. possa obrigar o seu 
cumprimento. Essas as ponderações que faria no discurso de V. 
Ex• no momento em que assoma à lnbuna para tratar de tio ilDp'X'
tante matéria. 

O SR. COUTINHO JORGE - Agrndeço a V. Ex• o aparte 
e entendo que a sua _emenda é oporb.lna e necessária. Passarei a ler 
mais uma vez o§ 2° do art. 165. que diz: 

Art. 165. ···········-·······--···············--·-······--· 
§ 2°. A lei de diretrizes oxçamentárias compreenderá as me

tas e prioridades da administração páblica federal, incluindo as 
despe~ de capital para o exercício fmanceiro subseqüente, orien
tar.i a elabotaçlio da lei ocçamentária anual, disponí sobre as alte
rações na legislação tributária e estabel<=nl a poHtica de aplica
ção das agências fmanceiras oficiais de romento. 

Lamentavelmente, essa LDO não tetn nenhuma meta. Ela é 
um somatório de intenç(:es.. intenções no sentido de qualidade. 
Meta sempre pressupõe quantificação e execução num certo perio
do de tempo. Nós não temos nenhuma meta. 

O Governo também tenta inovar no aspecto a que V. Exa se 
referiu, no sentido de que, se o Congresso não aprovar o Orçamen
to até 31 de dezembro, ao invés de usar a estratégia do duodécimo, 
vigonuia o Orçamento como foi apreseDlado, excluindo-se proje
tas novos que nio estavam no Orçamento anterior. Portanto, estl
se tentando. através de LDOY inovar. E entendo que isso deve ser 
encaminhado, legalmente, mediante uma emenda constitucicml. 

É claro que voltuemos a discutir detalhadamente a LDO 
deste ano. Só estou citando alguns pooiOs pol!micos. Um outro 
instrumeDlo important.z é o Programa Plurianual de Investimento, 
que, de aoordo com a legislação, tem que ser apresentado pelo Go
verno Federal quatro meses antes do primeiro ano do -exerclcio do 
Presidente da RepibliCL Portanto, vai ser apresentado agora em 

ttgosto. A LDO nio traz as metas·e as prioridades, porque o Plano 
Plurianual não foi apresentado. Vejam a iD.coedncia e o que vai 
acontecer este ano: a LDO está. sendo apresentada agora, temos 
que aprová-la até no fmal do primeiro semestre, e sem metas. 

Esse é o pnmeiro equivoco que diz respeito à Constituição. 
O segundo é que o Governo encaminhará o Plano Plurianual junto 
com o Ol'Ç8lDenlo anual. Teremos que discutir os dois instrumen
tos, um de médio prazo e o outro de curto prazo. 

E estt dito que, no bojo do Plano Plurianual de Investimen
to, entraria as metas para 1996. Há uma incoerência na apresenta
Ção metodol6gica. técnica e legal desses instrumen!os. EtJtenclemr.< a 
justificativa. mas ela f= rigorosamenle a Constiluiçik> Federal 

QJero voltar a disaltir esse tema da LDO, mas penso que a 
colocação de V. Exa é pertinente; uma emenda no sentido da nio 
aprova.çio até o fmal do exercicio pelo Congresso Naciooal vai 
pemutir realmente uma solução defmitiva e nio essa situaçio ab
solutameute anômala e equivocada que sofreu por dois anos o Go
verno Itamar F:mnco. 

Quero ainda disaJtir, de forma bem sucinla, porque vru 
voltar de forma detalhada ao a.ssunlo, solm a Comissão Perma
nente prevista no art. 166 da ~tituição Federai. O Presidente 
José Samey designou uma Comissão, presidida pelo Senador José 
Fogaça e cujo n>lato< é o De!"'lado Sérgio Guerra, do PSB- por 
sinal um Deputado preparadíssimo e competente na área orçamen

-tária. Fiz uma análise da Resolução de 1991, com a sua ai~ 
- de 1993, e da propooiJl da Comissão. Realmente, jl temos um avanço 

e-li::tidâo qUC vamos ter que disaltir mais profimdamc:nre esse tema. 
porque nós é que vamos aprovar isso oo Coogresso Nacioual. 

Em s!ntese, a proposta apn:senla modü!CIIÇiles .de coDleúdo, 
ap-imon. a ~e toma mais 16gica a Resoluçio.: E assunto que 
vamos discutir ·agora. E entre as compuações cOm a proposta do 
Relator e a Resoluçio aluai, podemos dizer que alguns aspectos 
foram mantidos, como, por exemplo, o mímero de Senadores e 
De!"'tado&: 21 e 63 =pectivamente: Faam mantidos também os 
ciitérios de desligameDIO pela aus&lcia dos parlameolareS na Co
missão.- Mas foram alterados alguns dispositivos importantes, 
como o que diz respeito à mnovaçio am.Ial da Comissio, que ante
riormente era 50% e passou agotá para 20%. Portanto, dá menos 
oportunidade para que haja anualmente um rodizio -de Senadores e 
J)epltado&. 

n. Relatoria é muito polêmica, mas, de qualquer maneira, 
estabelece que o Ptesldenle designanl o Relatoc da LDO, o Relator 
do Plano Pluriamal, o Relator-do Orçamento aoual. o Relator da 
prestação de contas do Presidente da República, os Relatmes seiO
riais. Por quê? Quanto à org&nização dessa Comissão, há uma ino
vação: criam-se sele subcomissões temáticas, que nio existiam an
teriormente, e, -dentro dela. prev&m-se 20 membros entm Senado
res e Deputados. P<X'tanto há uma inovação. não tenho dúvida al
guma disso. A grande inovação diz respeito às emendas. Nesse 
sentido, para ser bastante objetivo, vou sintetizar a proposta quan
to ls emendas. Anteri~te era possível apresentar 50 emendas. 
Para a proposta ablal, sugeri apenas que cada Parlamentar apresen
tasse dez emendas individuais: cinco relativas às Comissões Per
manentes da Câmara e do Senado; dez elas bancadas estaduais, 
emendas das bancadas mgionais. Nlo há~ como anteriormente, 
emendas previstas por partidos. 

Os prazos. no que diz reopeito a toda essa porafernAiia de 
anilise de instrumenlos do planejamento de Orçamento, foram 
mantidos e alguns aprimorados, como é o caso da JftStaçio de 
cootas do Presidente da República. 

Quero também lembrar, de forma bastante sucinta, que ca
bed ao Relatcr-Geral o parecer preliminar, ele, ao lado de sete 
Relatcres adjuntos, fará o relatório geral, que seri. o somatório dos 
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relatórioo setoriais das Comissões Temáticas, que, por sua vez, te
rio cada uma o seu Cocm:lenador e cinco Relatores setoriais. 

Parece-me que h! um número muito exagerado de Relato
res, mas talvez essa tenha sido a preocupação do nosso Relator, 
Depilado Séxgio Guertao, no o sentido de tomar transparontes os 
procedimentos, de dar oportunidade a que nas dedsões da Cantis
são de Orçamento cio se repitam os .equívocos havidos nos anos 
Weriores. que levaram à decretação da CPL 

Julgo que h4 um aprimoramento e <pe esse ~ deve ser 
debatido mais amplamente, porque 16 bastante abrangente c signifi
cativo, mas quero alertar este Congresso Nacional, primeiramente, 
que este ano vai ser rico de grandes decisões: al~m das reformas 
CCil.Stitucionais, encaminhadas pelo Presidente da República1 ·te:-. 
mos que alterar a mec!nica. a metodologia. o funcionamento da 
Com.issio de Otçamcnto. E i.emos que fazó.lo o mais rapidameme 
possfveL 

O Sr. Levy Dias- V. El<' peunitb-me um aparte? 
O SR. COUTINHO JORGE- Com todo prazer, Senador. 
9 Sr. Levy Dias- A experi8ncia tem-nos mostrado todo 

esse gigamesco trabalho feito pelos Parlamentares de emendas ao 
OIÇ8DlCDto. Antigamente nio existia um nómeto dermido. o traba
lho era muito maior; depois, como disse V. Ex•, tivemos o nótnero 
defmido de cinqüenta. emendas e assim 5Ucessivamente. Mas todo 
esse gigantesco trabalho feito pelos Parlamen....,s, a prassio dos 
Prefeitos, dos Governadores e os pedidos de emendas em cada se
tor, ~do tem sido totalmente in6ruo, porque a colocação do Go
verno é sempre com relação à nio exist.Sncia de rea.tnos. Antes de 
definirmos o míme:ro de emendas, deveríamos defmir se a emenda 
aprovada será liberada ou não. Hoje. os Prefeitos cobram-nos 
emendas aprovadas em beneficio de detezminados. municíPiOS Ql 
do Governo do Estado, e elas não são liberadas. Raríssimas são as 
emendas que se conseguem liberar. Considero o pronunciamento 
de V. El<' de grande con~do pora a Nação. Lamento que pronun
ciamentos desse tipo quaSe sempre sejam feitos com o plenário va· 
zio porque o pronunciamento de V. Ex• sobre a LDO, sobm o Or
çamento é da maior importfincia para a Nação. Mais uma vez, es
tamos no plenário vazio. Peço a V. Ex• que inqlua no seu estudo 
algo que deixe bem defmido que a emenda aprovada- com recurso 
garantido fosse obrigatoriamente liberada pelo Governo FederaL 
Todas as divergências exiStentes hoje com relaçã.o ao Orçamento. 
à sua prática e execução devem-se ao fato de que não se pensa no 
Pai5. Quem. neste momento, está pensando no D.OSso Brasil? 
Quem está planejando para o nosso Brasil? V. Ex' fez colocações 
muito séria& Assistimos há alguns anos o total sucateamento da 
Rede Fennviária Federal polQUe nio bá recursos pora "'nová-la. 
Em conseqüência de a Rede ter ficado completamente sem condi
ções de operação, multiplicaram-se as cam:tas: e oo camíiJhões nas 
rodovias e. no caso, assistimos à destruição de um patrimônio de 
cinquenta bilhões de dólares, que são as nossas estradas, pois não 
temos estNiuras de balança para acompanhar o peso dessas cane
tas. e assim os fatos vão se sucedendo. Louvo a atitude e o patrio
tismo de V. Ex• no momento deste pronunciamento solxe o Orça
melllo da União e sobre a exccuçio do Orçamento da União, que 
julgo da maior import.incia para a nossa l'lllria. 

O SR. COUTINHO JORGE- Senado< Levy Dias. V. El<' 
feriu um assunto fundamental que nio aboide~ mas que metOCe 

um p!OllUDCiamento mais aprofundado. 
V. Ex• mostn:u que o Pds, parece-me que em relaçlo a seu 

orçamento, ru- uma plliXO condiciODAL Na vmdade, diJootdo 
totalmen10 da LDO, pois, na minha opiniio, em termos de planoja
menlo • OEÇ&mODto. 6 um equivoco, pois ao ttata de uma lei de di
retrizes. Em vez dela, deverlamos apresemar um ·plano; assim 
como temos o PiaDo PlurianuaL terlamos o plano anual de gover-

no e de trabalho. Esse plano deveria ser discutido no Congresso 
Nacional antes da apresentação do Orçamento. uma vez que no 
plano disrutimos os objetivos, as metas. as prioridades e políticas 
para o ano. Aprovado tudo isso, o Orçamento seria apenas o reba
timento financeiro dessas prioridades. oo seja. o que e5tá DO Orça
mento 16 altamente prioritário. uma veZ que o Congresso já apro
vou, dentro do que se chama funcional programática, categorias 
econômicas etc. Não importa. Na verdade. temos uma emenda 
constilu_ciooal que teDta alterar o conceito c a metodologia da LDO. 

Portanto, V. Ex• aborda um assunto importante. Antes de 
discutirmos o Orçamento, t.eriamos de definir as prioridades, os 
programas e os projetes. O Orçamento seria apenas o rebatimento 
fmanceiro e o enquadramento na legisl.açio da funcional progra
mática. Nada mais. 

Por isso o Orçamento parece uma peça complicada., COm te
mas que ninguém gosta de disrutir porque aparentemente é cxoté
rico, fechado: mas é conveoientc que assim seja. para-que as coi
sas sejam mais difíceis. Se tivésSemos um plano anual de Gover
no~ o Orçamento seria apenas um aspecto fmancei:ro das decisões 
tomadas. As emendas. as alterações seriam natunlmente aprova
das, potque se enquadrariam naquelas prioridades nacionais. Não 

- as temos. A LDO. que deveria apresentar metas, nio tem uma. 
Tem o somatório de intenções. E a Constituição diz que ela tem de 
defmir metas, prioridades e despesa de capital, investimento. Nio 
tem nada disso. 

Aceitamos e entendemos as jUstificativas do Governo, que 
quer inovar, mas lamentavelmente está descumprindo rigorosa

-mente o art. 165 da Constituição F~ o Ministro J~ Sem. 
dever.\ ostar aqui no próximo dia II. Vou poupar uma série de 
coDsidirações~ porque tetemos uma tarde inteira pãni.:question!-lo. 
Ele é uma pessoa altamente preparada no assunto e por certo terá 
argtlinentõs panl nos mostrar por que o Gov.emo nio age assim e 
porque o Governo cortou emendas do Orçamento de 1995. 

V. Ex•. Senador Levy Dias, sabe que neste ano tivemos 
unia metodologia diferente daquela dos anos antericres. já que os 
governadores e os prefeitOs das capitais discutiram as prioridade$ 
juntamente com os parlamentares. 

Há pouco, o Senado< Ademir Andrade falava sobre a Tran
samazõnica, a Santarém-Cuiabá e outras importantes rodovias do 
nosso Estado que foram inclutdas como priorit.hias DO Orçamento, 
discutidas na Comissio e avalizadas pelo Governador do Pará. A 
mesma coisa ocorreu com todos os governadores da Amazônia. 

Houve, pois, um acordo com o então Ministro do Plane,ja
mento, Senador Bcni Veras, de que essas emendas, chamadas de 
macrorregionais, seriam incluídas como prioritárias. Lamentavel
mente. 'entretanto. foram cortadas. Daí a convocaçio do Ministro 
para explicar, através de crilérios lógicos e coerentes, os cortes 
ocorridos quando assumiu a Pasta do Planejamento. 

Não bá dúvida de que deve baver mndança de met<xlologia 
na elaboração do Otçamento por porte do Governo, como ~ 
altemções de metodologia na discussão e apraciação do Otçamen· 
to e dos planos encaminhados pelo Poder Executivo ao Poder Le
gislativo. Esta é a discussão que estamos tentando trazer. Deve ha· 
ver, portanto, um maior aprofundamento durante este perlodo. 

Quero lembrar aos Colegas que este ~ um momento de im
portantes decisões a serem IOnÍadas pelo C'ongmsao Nocional quo, 
como salientei, deverio se dar de forma sucinta. 

O Sr.Ademlr Andrade- Peunitb-me V. Bx'umaporte? 
O SR. COUTINHO JORGE- Ouço V, El<'ccm prazo<. 
O Sr. Ademlr Andrade -Senados Coutinho Iorgo, lllvo 

engano. esta 6 a terceira ou quarta vez que vejo V. Ex• na tribuna 
desta casa. nesta Legislatum, tratando da questio do Orçamento e 
do acompanhamento da sua aplicação. Percebi que V. Ex• foi uma 
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das pessoas que mais trabalhoo pela instalação da Comissão de 
Fiscalizaç.ao do Sênado Fedem!. Vivemos em J"':l'Ó'Dnentc eom:ato 
com a população e são tantos e tio graves os problemas desta Na
çio que tDllitas vezes deixamos de nos dedicar ao estudo de assun
tos tão importantes, como faz V. Ex•. Na verdade, o fundamenta~ 
a concepção fmal do que objetivamos atingir está vincuJa4a a ~ 
questão da Lei de on-etrizes OrçamentArias e do Orçamento da 
União. Todas essas questões _são da D;)aior importincia e precisam 
ser discutidas. Estou muito preocupado, pois acho que o Governo 
cometeu um CITO grave ao vetar tantas emendas no Orçamento da 
Uniio. Parece-me que o Orçamento é uma lei autorizativa e que. 
portanto. não seria admissivel vetos do Governo Federal a ela~ uo 
entanto, elo os fez. O Orçamento da Uni.lo de 1995 foi prejudica
do, várias regiões deste Pais Dão se desenvolveram e ficamos dian
te de um impasse. 

O Senador José Samey disse-nos boje, aqui, quC tcinos que 
votar mais de ci.oco mil vetos, o que resultaria para nós num enor
me trã.ba.Iho e, para ele. numa grande dificuldade em aunprir a 
Constituição, votando os vetos dentto do prazo poc ela estabeleci
do. Gost.aria de saber, já que V. Ex• tem se aprofundado tanto nes
sas questões, qual o seu entendimento a respeito disso. O Governo 
tem o poder de vetar putes, alíneas e panlgrafos da Lei OrQamen
tária ou esta Lei é :tialmente aut.orizativa e não lhe cabe fazer tais 
vetos? Precisamos resol~er esse impasSe o ~ ra_pidalriente pos--o 
síveL porque. na nossa regiio,- e V. Ex .. tamb6m ~ce a ela
não nos vamos conformar com a situaçio pela qual estamos pas
sando. ExigireDlO& do Govemo Fodenl os recursos que do funda· 
memais, pelo menos, i manutenção da Transamazônica, da Santa
rém-Cuiabá.. da energia el~trica em grande parte do nosso Estado. 
E isso depende de recursos que estavam previstos e que foram cor
tados. Se a Presid8ncia desta Casa Dio resolver esse assunto, nego
ciando com o Governo ou buscando uma fonna altemativi de co
locarmos este veto em disa.lssão e em votaçio. cu fazendo cóm. 
que o Govemo volte atrás no processo de ocgociaçio e reconheça 
que não tínha poder de vetar, alguma providência baveremos de 
tomar, alguma forma radical de luta haveremos de implementar DO 

plenário de!i.ta Casa, para fazer com que as nossas populações se
jam atendidas no seu direito. Gostaria de ouvir a opiniio de V. Ex .. 
sobre se o Executivo tem 00 não direito de vetar p6rtes do Orça
mento da União, como ele o fez agora em 1995. 

O SR. COUTINHO JORGE - Senador Ademir Andlllde, 
compreendo a sua preorupação. que tamb6m é DOSsa. Exn relação 
a esse aspecto, quero dizer a V. Ex~ que, pelo que coohcço, a legis
lação pennite vetos parciais A ptOpO$ta orçaMentária. Entretanto. 
nunca houve tantos vetos quanto os que o Ministro Serra apôs ao 
Orçamento de 1995, principalmente quando se ootlSidera que, pela 
primeira vez - e issó é o -mais importante :.., houve um acordo do 
Congresso com o Poder Executivo. com a_ anuência dos Governa
dores eleitos; um entendimento de todos os Partidos, inde-
pendentemente de sigla partidária, portanto, de todos os Extados, 
no sentido de que os projetes ditos regionais, de interesses globais, 
não seriam vetados; poderiam sofrer uma reduçio dos valores, 
mas não veto 'total.: 

Entendo que bá muitas dúvidas a esse respeito que deverio 
ser dhimidas quando o Ministro Serra aqui vier. Ainda maia: que a 
metodologia. os crit&ios adotados fomo 01 mais ~entes 
poss!veis, COilllidetando que o Mínis1IO Serra cooboc:c profuuda
mente o asamto o votal de fomta globol ml<lldas __.,~ror
dadas eo1r0 o~ Nacional o o Poder Legisiltivo de entJo. 

Acho que elle ano aer6 rico em discusiÕel e em deciiÕel. 
Vamco anslisar, como dislo, a modificaçlo da Comisllo de Orça
mento e já. há uma proposta nesse sentido. Disc:utire:iiloS a LOO e 
teMmos que aprová-la ainda neste primeiro Semestre. Temos que 

aprovar a conseqüência da LOO. que é o OrçamentO An:ual. o qual 
deverá ser encaminhado quatro meses antes, portanto, em agosto; 
temos que aprovar o Plaoo Plurianual de Investimento que con
tém. por ironia, as propostas que deveriam constar da LOO e que 
não constam. 

Este ano de 1995 setá atípico, no que diz respeito às pro
postas, -piii>ridades, planos e programas. Um ano realmente dife
rente em que esses quatro itens. imp:mantíssimos no processo de 
planejamento e Orçamento, seriio discutidos por nós ao mesmo 
tempo em que se discutem ref~ constitucionaís, refot1llllS ad
:miilistrativas e regimentais nas duas Casa. Temos, portanto. que 
estar alottas. 

Repito: quero trazer aqui exatã.mente as minhas irlquietudes 
porque este é um ano muito diferente e especial. Voltarei a discutir 
o assunto da Comissio de Orçamento, que é da Câmara e do Sena
do, IIl8S que ainda não está def'mida. e a LOO. 

Emm essas as minhas preocupações, Sr. Presidente. ares-
peito desse assunto tão importante, que, na verdade, representa a 
essência de qualquer Parlamento do mundo. 

Muito obrigado. 

Duranu o discurso do Sr. Coutinho Jorge, o Sr. 
Teotônio Vi/elo Filho,l"Vice-Presidtmle, deixa a cadei· 
rada presidência, que é ocupada pele Sr.l...aMTO Campos. 

() SR. LEVY DIAS- Sr. Presidente. baseado no incíso VI 
do arL 14do Regimento Interno, peço a palavra para uma e~plica

. ção pessoaL 
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- Concedo a pala

vra a V. Ex•. JXlt' cinco m.inutos. 
0 SR. LEVY DIAS (PPR-MS. Para uma explicação pes

soal Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s:n. e Srs. SenadO
res, neste momento, tomo a palavra para Pedir aos meus Pares do 
Senado Federal a compreensão para um aparte que flZ ao proo.un
ciamento do Senador Osmar Dias, representante do rico e podero
so Estado do Paraná, que tanto admiro. 

Sr. Presidente, eu nio deveria ter vindo ao plenário nesta 
tarde, porque estava extremamente revoltado depois de receber 
uma comunicação de uma pessoa muito querida para mim. que tra
balha no meu Estado na área da produção rural. e que, muito emo
cionado. comuniccu-me pelo telefone que a sua safra, o seu produ
to, o resultado do seu trabalho era insignifica.D.te diante do com
promisso que deveria saldar na rede bancária. Dísse-oie ele que. 
para saldar os seus compromissos bancários, deveria dispor de 
todo o palrimôn.io que amealboo durante toda a sua vida, num tra
balho extremamente sacrificante. patriótico e honesto. em razão da 
política agrícola do Governo. 

Quando aparteei o nobre Senador Osmar Dias, saí da Jiorma 
de ~-~de que tenho utilizado durante toda a minha vida. Sei 
que feri peSSCl&S com pala~. Quero pedir desculpas à Casa, por· 
que se fiZ alusões pessoais, foram involuntárias. -

Por isso, peço a V. Ex ... Sr. Presídente, que determine à Se
Cietaria Geral da Mesa que retire do meu aparte qualquer alusão 
que fmL pessoas, especificamente o Exm0 Sr. Ministro da Fazenda, 
Pedro Mala.n. porque flz um aparte extremamente emocionado em 
razio da co!Dlnicaçio que recebi. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- V. Ex" setá aten-

dido DA fonna tegimental. 
Volla-sellilta de oradores. 
Cooc:edo a palavm ao Setlldor Noy Sua.mma. (Pausa) 
Cooc:edo a palavm ao SetWiorFrancclino Pereira. (Pausa) 
Concedo a palavn. ao Senador Jonas Pinheiro. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Gilvan Borges. (Pausa) 



Maio de 1995 ~ANAIS DO SENADO FEDERAL 163 

Concedo a palavra ao Senador Esperidiio Amin. (Pausa) · 
Concedo a palavrn ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa) 
Concedo a palavrn ao Senador Pedro Simoo. (Pausa) 
Concedo a palavrn ao nobre Senador Júüo Campos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mf. Pro1111ncia o seguillle 

discurso.) - Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. o esgotar deste 
século enconlnt-se pleno de fenômenos, de transformações e mu
danças - pam não dizer- de =-oluções no modo de vida do& po
vos. Entre esses fenômenos, um que merece especial registro e re
flexão é. fora de qualquer dúvida. o da mcdificação nas relações 
entre o homem e o meio em que vive. A experi&lcia histórica tem 
demonstiado sobejamente que, sem conviv&cia harm6oica entre 
o homem e o ambiente, a t.etTa estalá fadada a um desa.st:re nlo 
muito distante. -

Felizmente a ação vigilante de muitOs govemos conjlgada à 
açã.o incessa.nt.e de grupos ativistas i:em possibilitado mudanças no 
qua~ antigo. O homem de boje nio se predestina mais a ser _ 
como o homem de ontem. que afrontava a natureza e a destnúa 
progressivamente. Ele a põe a seu serviço, estimulando-a, preser
vando-a, ooocebendo-a, enfim. como patrimônio nio só desta, 
mas. sobremdo, das gerações futuras. 

Vivemos, enfun, a época em que se disseminou elllre'- nós a 
chamada consciência ecológica. Esse fenômeno extraordinário de 
inefável magnitude e de grande repercussão no futuro denuncia-se 
pela preocupação permanente com os valores de natureza ambien
tal ou tisica conjlgada com a ação persistente no sentido de man
ter-se a natureza viva e fecunda como fórmula essencial a garantir 
a sobrevivência da espécie. 

Neste panorama, Senhor Presidenle, Senhores Senadores~ 
em que se percebe, na maioria das nações. a percepção em tomo 
dos problemas ecológicos. em que governos e associações porfiam 
no sentido de garantir ao homem gozar dos frutos da natureza pre- · 
servando-a também para u:rufruto dos p6steros, resta uma pergun
ta: como se encon"lra a questão ambiental no•BtasiL país conhecido 
mundialmente pela riqueza e variedade de seus rocursos naturais? 
Como se encontra a questão ambiental neste país onde tudo é natu
reza. exuberãncia. prodigalidade e promessa ma1gmdo a praga da 
miséria social e humana? 

Ninguém desconhece, Senhor Presidente, que, pelas suas 
circunstâncias históricas e geOgráficas, o Brasil é um dos países 
onde a questão ecológica se apresenta com maior gravidade e con
tundência. Aqui há o campo onde se ara o trigo, mas há também a 
fome. Há mares, campos e rio;, fartura na fauna. maS uma miséria 
que se tem estendido a ponto de quase propiciar a indigência em 
verdadeiros bolsões de miséria. 

Urge, rx>is. resolver corretamente os termos desta equação. 

É no âmbito dessas indag~ e perplexidades que me per
mito IJ:'aZer a esta Casa fatos ocorridos recentemente em meu &ta
do, amplamente veiculados pela imprensa. que significam. antes 
de tudo. um desafio ii illleügência e ii coosciéncia naciooaL Mas so
bn:rudo- eu repito- um desafio aos hori>anes do governo federal. 

Todos sabclnos que o Pantanal matogrossense representa, 
no universo ecológico, uma das regiões mais grandiosas, mais va
riadas e mais surpreendenles do planeta. 

Esse paraíso de reservas nabJrais corre sério risco de des
truição. Para se ter uma i~ia do sistema predatório de vida que ali 
pretende imperar, trago ao conhecimento desta Casa a questão da 
lufada. 

Explico melhor. A lufada é fenôm.eno do Panlana.l em que 
as águas jlt estio baixando, e o peixe sai do campo para os rios. 
Começa no início de maio e dura cerca-de 20 dias. 

O que vem acontencendo é que o peixe não consegue che
gar ao seu destina. Quando desce o rio, as redes estio estendidas 
para capturá-lo. 

Esse é apenas um exemplo. Outras depredações acontecem 
todos os dias. Por isso é preciso intensificar i fiscalização do IBA
MA, acionar as agências governamentais de preservação do meio 

-ambiente para uma açilo segura, constaol:e e eficaz.- - --
Paralelamente, é importante implantar uma -mentalidade 

moderna, cci:tsciente de que a nabJreza é aliada do homem. não sua 
inimiga; Impõe-se iuvestir - com recursos humanos e materiais -
no desenvolvimento sustentado. Deve-se, em última análise, cdu· 
caro homem pua conviver em bamlOilia cem o seu meio ambielde. 

Daí meu apelo ao governo federal e ao do meu Estado para 
que unam esforços e salvem não só o peixe pantaneiro, mas tain· 
bém todas as espécies em risco no nosso país. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos)- Concedo a pala

vta ao nobre Senador Carlos Bezerra. 

O SR. CARLOS BE~RRA (PIIIDB~Mf .. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sr-s e 
Srs. Senadores, as cidades de Nova Xavantina e Barra do Garças, 
em meu estado de Mato Grosso. serviram para uma histórica reu
nião de expressivas lideranças políticas, em torno do lançamento 
oficial da Hidrovia Araguaiaff otantis, ligando este primeiro mu
nicípio ao porto de Anaia. em Tocantis, o que vai proporcionar 
amplo revigoramento da economia regional e expectativa de me
lhoria sociaL para toda a população. sempre carente da presença e 
do apoio dos governos. 

-- Aquele 28 àe abril reuniu três governadores, dos estados de 
Mato Grosso, ~io Lacerda- Vice-Govemador, no exercicio na 
titularidade-, de Goiás. Maguito Vilela, e de Tocantis. Siqueira 
Campos, e a maioria w-, bancadas federais destes estados vizi-

O País não pode recusar legitimamente os frutos da natureza a 
seus filhos. mas não pode, por outro lado, permitir que esse uso se 
converta em gravame claro a ponto de tomar a fonte imjm:Xlutiva. 

As ações do governo para a questão ambiental devem ser, 
portanto, ações planejadas. equilibradas, harmónicas e compensa- -
tórias a ponto de não permitir nem o desaparecimento de um nem 

- -nhos. na primeira efetiva demonstraÇão de unidade política em tor
no dos interesses comuns da Região Centro-Oeste. 

a destruição do outro. Agências governamentais como o ffiAMA 
devem estar conscientes do seu papel e da grande releváncia de 
sua missão histórica. É necessário um mínimo de org3njZaÇãó, de 
planeJ3.menlo e de recursos humanos capacitados para e~n
der-se eficazmente a política de preservação ambienlal. 

Problemas regionais e multirregiona.is, situações tipicas e 
atípicas. peculiaridades culturais e goofisicas -tudo deve ser ana
lisado e combinado no âmbito de uma poütica global que permita 
aos brasileiros desla geração aproveitar os recursos" da natureza 
sem que se considerem os usufrutuários exclusivos dela. 

Esta demonstração de maturidade da classe política em su
perar dificuldades e se aglutinar em tomo de uma proposta comum 
capaz de acelerar o desenvolvimento regional foi outro grande fei
to histórico que merece ser destacado e registrado nesta Casa. 

Naquela ocasião ficOu decidido a realização de um seminá
rio, no próximo dia 17 de maio, em Brasília. com a presença de to
das estas lideranças e suas equipes técnicas, acrescidas da repre
seD.l.ã:Ção pOlítica dos demais estados da Região Centro-Oeste, para 
jUntos elaborarmos um programa corrwm de desenvolvimento re
gional a ser entregue ao Presidente da República, em atendimento 
a sua solicitação a mim dirigida em recente reunião de traballio no 
Palácio Alvorada. 
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Neste mesmo dia, em bloco. deveremos visitar sua ExcelEn
cia o Presidente Femando Hemique Cardoso para agendar a insta
lação de seu govemo em Cuiabá.. tamb6m coofonoe o entendimen
to p<eliminar fmnado a propósito da cilada mnrilo de trabalho c já 
de coDhccimcnto geral da Nação, quando cn1lo f8J:!"DDS a entrega 
deste programa qu~ uma vez adotado pelo Govemo Federal. de
monstrará ao pals o quanto a Região CCntro-Ocste ,pode contribuir 
para o esforço nacional, aumentando a produçio c ampliando a 
oforta de emprego c renda. conigindo distorções c dcscquillbrios 
xegionais. -

Era o que tinha a düor, Sr. Pn:sidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lauro CIU!lpOG)- Coocedo a pola· 

vra ao nobre Senador Mauro Miranda. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Prcsidemc, Sr's c Srs. Senadores, a agricul
tura brasileira est! gritando por socorro, e esle grito nunca foi tio 
estridente, pelos contamos de sua gravidade. Era uma crise sub
mersã.. porque seus ecos nlo chegavam U grandes Cidades~ ondC
as prateleiras dos supciiDercados: mantiveram-se abastecidas. 
Hoje, nio acredito que haja um único parlamentar neste CõDgtes:.. 
so que não possa testemunhar essa realidade. Mesmo aqueles que 
aqui àJeguam por fortes influ.Snc:ias do voto urbano já ouvimm Ia
mellloo advindos do campo. É o encadeamento de Ioda a cadeia 
produtiva prenunciando sérias ameaças de colapsO. Não se lrala de 
sinistrose, mas da constatação realista de que está. em m..aiclta um 
quadro de impasse econômico-snciaL 

A ediçio de hoje da Gazeta Mercantil traz UJD& fotografia 
detalhada da estagnação que atingiu as regiões piodutoras, cm fun
ção do descompasso entre o rusto dos fman~enlos e a :remune
raçilo dos produtos. Silo duas páginas inteiras, com-i'cportagens lo
cais, mostrando em cores muito vivas que "o interior está papm
do". Recomendo aos meus colegas que leiam com atenção os nú
meros assustado= da crise estampada por este jornal de indiscu~
ve! cxedibilidade. E desejo que estas mcsrilas )nrormaçõcs sensibi
lizem os gabinetes da área econômica do Govemo,neste momento 
em que sio negociadas novas condições para o crédito agrlcola. 

Após indicar uma queda de 24por cento. na róccitados agri
cultcm=s. fato que levou à paralisação dos negócios. o matutino 
conslala que "a economia brasileira vive uma cootradição. En
quanto nos grandes centros urbanos as vendas disparam. levando 
o governo a editar seguidos pacotes para tefrear o consumo, nas 
pequenas cidades os negócios estio pamlisados" ttavando a co
mercialização de uma safra recorde. Ao metgu.Jhar nos efeitos da 
crise, o jornal afll'II18. que o impasse ''rompeu os ~asos comunican
tes da economia local. aumeDtando a inadimplêDcia, que já não 
perdoa postos de gasolina, farmácias e nem padarias". Sobre esse 
quadro dramático, temos levado nossos dépoimentos às autorida
des cconômicas, mas é importanf.e que um jornal especializado, 
com o peso da Gazeta Mercantil contribua para confli111lU' a legiti
midade de nossas adverté!ncias. 

Para fugir, neste rápido proouociamento, de incursões mais 
detalhadas sobre o quadro critico reproduzido pela Gazeta Mcr· 
cantil. quero trazer ao couhccimento desta Casa. as informações de 
mai )J' imp3ct.o: No Rio Grande do Sul, nove municípios decreta
ram estado de emergência. No Pan:ná. o esfOIÇO das cooperativas 
é oo sentido de alongar as dívidas dos agricultores. Na ~gião de 
fronteim de Mâto Grosso, o mês de abril mostrou uma queda de 
40 por cento no Iecolbimento de impostos. Em todas essas áreas 
produtoras, existe a disposição de suspender novos investimentos, 
o que comprometeria a próxima safra e a garantia de abastecimen
to, com seus efeitos oo controle da inflação. No meu Estado, 
Goiás, o perfil da crise é ainda. mais grave. e o fato Iila.is preocu
pante é a ~dução drástica de 80 por cento na venda de máquinas 

agrieo!as, na Iegiilo sudoeste do Estado. A bistória de prosperida
de na xegião mais rica do Estado t boje uma bistória de desolação. 
Há casos de postos de combustíveis que foram punidos com sus~ 
pensão de fornecimentos pola Petrobrás, porque o pagamento de 
suas fatoras está atmsado. 

São fatos reais que se confrontam com a imagem peconcei
tuosa que foi forjada neste país contra os agricultores. A agitaçio 
do noticiário dos últimos dias col.ocoo no pc:lruri.Dbo os parlamen
tares que defendem a suspcnslo da 1R na corxeçio do ~ ru
ral. Criou-se uma imagem inj.lsta e antipática para os interesses da 
agricultum, enfraqucocndo o poder polltico do sclor nas negocia
ções com o governo. O que se reclama é diálogo. O agrialltor olo 
possui o rcrurso corporativo da grave, suas reivindicações nOO ti!m 
o poder de inflamar o interesse dos meios de coiWnicação, e seus 
instrumellloo de pcrsuaslo junto aos ÓQ!ilos federais silo lentos c 
emperrados. 

Tenho ccmpromissos de lealdade com o governo do Presi
denre Feniàndo Henrique Cardoso. c nio me afastarei desse objeti
vo. Por temperamento pessoal, nio me anima a i.hlsio demagógica 

-da dissidência. Quero alertar o governo a que pertenço, at6 pelo 
dever da lealdade. O Pn:sidcnte da República foi eleito por um 
coojnito de programas prioritários, e o fortalecimento da agricul
tura, oomo instrumento de combate à fome e à inflação, foi uma 
das mensagens mais fortes de sua campanh.L Auxiliar o PresideDl.e 
a encontrar soluções ~ prerrogativa intransferlvel do Congresso e 
dever indeclinável de seus auxiliares. Todos os sacrificios tolerá
veis que po<Ieriam ser impostos à agricultura para ajudar nó com
bate à inflação já cbcgaram aos limites do esgotamento. É impcia
tivo que a consciência desse fato flua por todos os canais da área 
econC!mica, para que se estabeleça o clima de coiDpCeensio. O que 
espero é que o Presidente Fernando Henrique, com a sua autorida
de e a sua liderança. patrocine a causa e encurte os caminhos de 
um diãlogo construtivo e salvador, ames que o desAnimo se instale 
c. a inadimpl&!cia gencra!i=la multiplique a possibilidade de um 
caminho sem volta. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenre. 
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- Concedo a pala-

vra ao nobxe Senador JOilo Fnmça. · 
O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Pronuncia o seguinte dis

curso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, apesar de Ioda a pu
jança da economia brasileira, que conta com um parque indUstrial 
avançado e inregrado e com uma agrirultura bastante produtiv~ e 
apesar mesmo da afu:maçio do Sr. Presidente da Rcpóblica no 
sentido de que o Bmsil nio seria um país pobre. mas apenas um 
país injusto, todos temos cousciBncía, por sinal aguda e dolorosa, 
de que grande parte do povo de nosso Pais infelizmente ainda vive 
em uma situação material extremamente precária. 

Se quisermos dimensionar. em letlllOO numéricos, a exten
são da. pobreza do povo brasileiro, talvez a estatístiCa mais pun
gente seja aquela calculada, no ano de 1993, pelo /nsriluto tk Pes
quisa Econômica Aplicado- o IPEA -, a qual apontava existirem 
trinta c dois milbilcs de brasileiros indigentes, uma populaçio de 
miseni.veis do tamanho de uma Argentina! Lembramos que o con
ceito de indigência aplica-se às pessoas cuja renda é insuflCiente 
para o JXOVimento de suas necessidades mínimas de consumo de 
nutrientes. Ou seja, indigêocia é sinônimo de fome. Somem-se a 
esse verdadeiro batalbão de famintos mais algumas dezenas de mi
lhões de individues pobres que, embora não passem fome, vivem 
em condições de moradia, de trabalho. de saúde c de instrução 
bastante pxeclrias. 

Esse é um esboço do desafio de desenvolvimento que o 
Brasil enfrenta e enfmntará ainda. per muito tempo no fublro. 
Diga-se.,-illiás, de passagem. que a palavra desenvolvimeniO é um 
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.conceito vazio e oco se não se referir antes de tudo ao bem-estar 
do bomem. O fun último do desenvolvimento' de um país deve ser 
sempre o cidadão. Por isso devemos fazer sempre a pergunta: de
senvolvimento para quem? 

Há diversos obstáculos que o País deve ser capaz de ultra
passar em seu cam.ioho para o desenvolvimento. Temos, por 
exemplo. de prover ocupação para um grande número de desem
pregados e para os jovens que, a cada ano, ingressam no mercado 
de trabalho. Esse objetivo leva-rios à preocupação com o sistema 
educacional de base, que. no Brasil, é bastante deficiente. Tio 
mais relevante é a ênfase na educação básica, qu-aoro 'sabemos que 
o mundo se depara com o problema do chamado lksemprego es
trutural, que consiste oa expulsio de trabalhadores desqualifica
dos do mercado de trabalho. No futuro próximõ~ Quem Dio tiver 
um mínimo de qualificação e de J!ÍVCl de instrução estará condena
do ao çlesemprego permanente. E o preço que pagamos pela evo
lução tecnológica. 

·Também precisamos aluai Cin outras áreas- para minorar o 
sofrimento da população pobre. No saneamento básico. no atendi
mento hospitalar público, oa produção de alimentos, em progra
mas de complementação alimentar. na urbanização de favelas., em 
projetes de geração de renda e de emprego e cm muitas outras. De 
tudo que estamos relatando depreende-se a noção clara de que o 
Brasil ainda se assemelha a um cankiro de obras. a uma nação 
por construir, onde o Estado não pode deixar de ter um papel fim
damental na condução desse processo. N!o há como imaginar o 
Estado brasileiro ausente da batalha pelo nosso progresso. 

Em razio, pa1a01o, da releVância que deve caber ao Estado 
no planejameo.to e na exea.Jção das políticas públicas que hio de 
nos retirar dessa vergonhosa situação de pobreza e de miséria, 
queremos hoje traçar uma severa critica a algumas concepções po
liticas ditas neoliberais que, na sua neurose contra o Estado, pen
sam que podem transplantar para o BrasiL sem maiores problemas, 
modelos institucionais de nações mais avançadaS. No entanto, a 
sociedade brasileiia muito se afasta de sua congénere européia e 
norte-americana, JX)iS ainda temos, como demonstramos. um enor-, 
me desafio no campo do desenvolvimento socia~ que somente 
pode ser atacado de maneira eficaz pelo ação e'stataL Mesmo em 
relação ãs nações desenvolvidas, acreditamos ser difícil que pos
sam passar sem um Estado atuante. 

Assim, defendemos que um desenho institucional do tipo 
social-democrara para o Estado brasileiro seja muito mais adequa
do à nossa estrub:Jra social e econõmica. O Estado deve ter uma 
presença forte na sociedade. rumprindo a função do rodistribuir 
renda dos setores mais abastados para o mais necessitados.. regula
mentando a economia para que o p:>der dos grupos econômicos 
dominantes não sufoquem O crescimento e·oS-direitoo dos peque
nos. garantindo condições para que as pessoas vençam a pobreza, 
bem como agindo no sentido de minorar a desigualdade entre os 
grupos sociais. A História já demonstrou, por meio de reiteritdos 
exemplos. que o mercado deixado a sua pr6pria sorte, sem sofrer 
intervenções, acaba por produzir uma sociedade infqu8. e desuma
na. onde o fraco é esmagado e onde s6 o forte tem direito a um lu
gar sob o sol. A quimera neoliberal do mercado auto--regulável só 
é eficiente para os donos do poder. Nessa utopia, não há lugar 
para a massa anõnima e sem voz_ 

Mas passemos da apreciação sobre os fundamentos ideoló
gicos do neoliberalismo e da social democracia no que se refere 
ao papel e à dim.emão do Estado na sociedade e na economia para 
uma discussão a respeito da realidade das políticas econem.icas 
adotadas boje no Brasil e na América Latina. A A~straçÕ\' 
Fernando Henrique Card~ tem suscitado este tipo de questão. E 
um governo neolibe:ral? E um govemo social deinOCtata? Por um 

lado, vemos a origem politica social-democmta do Presidente da 
Replblica e o discurso oficial que defende a utilização do Estado 
para vencer a bataU...a contra a pobreza. Por oo.tro lado. temos a 
a_lia.nça politica com o PFL, que carrega a palavra liberal em sua 
sigla. e uma política ecooômica que tem sido lad!ada do neoh"benll. 

Pensamos, na verdade, que muita confusão tem sido feita 
em tomo da palavra neoliberaL Essa expressão transfomwu-se 
num rótulo de sentido vago, que muitos utilizam como se tivesse 
um sentido ~iso. mas que. ·se indagados., não sabem bem o·que 
isso significa. O que é política económica neolibera..l? Preocupar~ 
se com a ordem nas contas públicas c com o déficit fiscal é ser 
neoliberal? Almejar contar com uma moeda forte 6 ser oeoliberal? 
Ter COillõ meta privatizar algumas empresas estatais produtoras de 
bens e de serviços, que em geral somente dão despesas ao Erário, 
é seguir ui:na orientação ileoliberal? 

Bem, arriscarlamós-dizer. que, se o que acabe.mos de men
..cionar é ser neoliberal, estamos todos nos transfouna.ndo em neoli
berais. Achamos mesmo que., caso, no futuro. mais pessoas acor
dem para a necessidade de adminiStrart:Ori:i racionalidade os ~r
sos plblicos, evitando o desperdício, e eDtendam. que expandir o 
gasto pu"blicO por meio de emissão de moeda. em situação de nor~ 
malidade econômica, só pode resultar no enfraquecimento da eco
nomia, - enlão. em breve, haverá somente neoliberais. E é bom 
que seja assim. 

No entanto, de forma alguma tais políticas podem ser consi
deradas neoliberais. O respeito pela eficiência e a racionalidade 
na administraçãO pública transcende as ideologias. Na perspectiVa 
de um social-democrala iluAmdo e bem infonnado, um Estado fi
nanceiramente equilibrado e sem gorduras é o melhor instrumento 
a ser utilizado :oa busca de uma menor disparidade :de renda e de 
oportunidades entre as diversas classes sociais. Ulll Estado pesa
do, lento, paquidérmico nunca logmní atingir seus objetivos redis:
tributivos. Já o neoliberal, ao contrário. é aquele que afmua: cui
dado. não envolvam o Estado nessa aventnm redis:tributiva. pois 
todo planejamento do Governo é interior à lógica do mercado, e, 
quem assim proceder assistirá ao agravameil.to da situação que 
queria melhorar. Ora, com essa concepção equivocada não pode
mos jamais concordar! 

Fala-.... muito também sobre o malogro das po/ilícas neoli
berais no México e na Argenlim. O que pode ser exatamente de
nominado poláica neoliberal nesses casos? Certamente podemos 
considerar neoliberal tudo o que se reflfa ao afrouxamento w à 
denubada de óbices à importação de bens e serviçoo e ao trânsito 
desimpedido de capitais esttangeiros na economia doméstica, seja 
para investimento em papéis ou investimentos diretos. É conheci
do o receituário livre-cambista neoliberal, que se apóia na velha 
doutrina econôniica das vanragens comparativas. Da mesma for
ma a doutrina neoliberal defende que todos os setores da economia 
de um país estejam abertos ao investimento e à aquisição estran
geira, desde a produção e a distri'ooição de energia. passando pela 
telefonia e por outros serviços públicos. até o setor fmanceiro e 
bancário. 

E quanto à política cambial de valoriza.çio tanto do peso 
mexicano qum.to do peso argentino (que, na verdade, constituiu, 
no México, e tem constituído, na Argentina, o calcanhar de Aqui· 
ks de seus programas econõmicos)? Podemos denominar igual
mente tal política de neoliberal? Bem. no caso argentino, talvez a 
chamada ancora cambial - ou seja, por lei, um peso pode ser tro-
cado por um dólar - tenha sido mais o resultado do desespero de 
uma nação mergulhada na biperinflação. Em situações críticas, 
lança-se mão das políticas-mais ousadas e radicais. simplesmente 
porque nio há outra opção. Já. no caso do Móxioo, poderiamos 
suspeitar de uma política neoliberal traçada para esse país pelos 
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Estados Unidos, que tinham interesse em sustentar a recuperação 
de sua economia. em parte, por meio de maiores exportaÇões para 
os mercados latino~americanos, estratégia que. sem sombr.t de dú
vida. seria ajudada. e mnito. por um peso mexicano supenralori2ado. 

Resumindo t~ as considerações, para oAo cansar os Se
nhores Scoadores com u~ cli$a.Jssão, por nablreza, extensa e 
complexa.. diríamos que o receituúio neohOeral tem demonstrado, 
sim. nos exemplos do México e da Argentina. seus limites e. seus 
equívocos. Os Estados Unidos estão tentando desesperadamente 
salvar, no caso do México, a imagem dessas poiitícas livfe..Cam
bistas, por meio da aprovação de uma ajuda ecooômica àqu_ele país 
de nada menos do que cinqüenta bilhões de dólares. Mas 6 tarde 
demais. O mundo inteiro já asSistiu ao que pode ttfsultar do con
luio entre, de um lado, politicas talhadas para um país pobre de 
acordo com os interesses de seu parceiro rico e poderoso com. .9-e 
outro lado. um dirigente '!eoal, ambicioso, ca:rupfo e intelectual
mente dominado pelo discurso ideológico norte-americano. Refe
rimo-Dos ao cx-Presideutc Carlos Salinas de Gortari, que pãssou 
de herói nacional, embalado pela mídia intemacional e pelas te'lis· 
tas e jornais de negócios norte-americanos, a vilão de toda essa 
histótja. Por vezes, fnmos imaginando a semelhança entre a cita
da figura e o ex-Presidente Collor, que certamente promoveria um 
estrago maior na economia bmsileira se não tivesse sido impedido 
pelo Coogreo;so. 

Ficam. portanto,- Senhores Senadores,- para o Brasil. al-
gumas lições desse episódio. _ _ _ __ 

Primeiro, uma política de câmbio fiXo ou semi-IIXo. embora 
tenha o efeito benéfico de. no curto prazo, trazer maior credibili
dade à estabilização da moeda, 6 perigosíssima. Nilo há C<llllo 
congelar a paridade entre o real c o dólar se nossa taxa de inflação, 
embora tenha baixado muito. continua a ser substancialmente su
perio< l taxa norte-americana. A âncora cambial rigida tende, des
sa [Ol"Dlll, a produzir déficits wltosos em contas~ntes difíceis 
de serem financiadas. Assim. o Governo agiu cor.retamente ao 
permitir uma ligeira desvalorização do real em face do dólar. 

Segundo, nio se 'Pode confW' nos recursos em divisas pro
venientes do capital esaangeiro especulativo. de an1o prazo, o 
chamado smart money. Esses capitais evap:nam ao menor sinal de 
mudança da relação entre as taxas de juros internas e as intemac:io
nais ou da taxa de câmbio. Devemos., portanto, assim que possí
vel, estabelecer controles ao ingresso desse tipo de capital no Bra
sil, estahe!eceudo um periodo de tempo mínimo - digamos dois 
anos - para a penna:nência dos investimentos eslrangeiros no País, 
a exemplo do que fez o Chile. Dessa fonna.. poderemos confW' na. 
estabilidade de nossas reservas em divisas. 

Terceiro, a abertura da ocooomia. embora deva ser promo
vida, não pode ser realizada de um dia paiá o oulro, de aíogadilho, 
sem se ter uma ela!'& noção estmtégica de qual a políticã.-iilduStrial 
que nos conv~ E certo que o consumidor ganha com o aumento 
das importações, que, aliás, é o mais forte instrumento para com
bater os oligopólios, que são abundantes em nossa economia. No 
êntanto, devemos defmir o grau de proteção de que certas áreas in
dustriais l:nsileiras prioritárias necessitam para não sucumbir à 
COilCCJrlência estrangeira. Precisamos sempre perseguir o objetivo 
de, cada vez mais, sermos capazes de produzir e de exportar bens 
de alto valor agmgado que, via de regra, consistem nas me:cado
rias tecnologicamente mais sofiSticadas. Esse é o caminho da ri
queza e da JrQsperidade de um país soberano. 

Diz-se, com freqtl!ncia, que o Brasil tomoo-se um país ex
pottador de manufalllras, de bens industriais. Tecnicamente isso 6 
verdade. Entretaoto, os bens industriais que fonnam o grosso de 
nossas toeeitas de exportação são, por exemplo, calçados, lmnina· 
dos de ferro e de aço. automóveis, autopeças e suco de laranja. Ou 

- seja. mercadorias não muito sofisticadas tecnologicamente. En
quanto isso. importa.IIl05 _artigos muito mãis carõs,- comO bens de 
capital e computadores. E por isso que um comércio intemacional 
totalmente isento de baneiras é muito conveniente para as nações 
quC já che8aiam lá, que sio as tna.is eficientes na produçio de 
bens e seiViços sofiSticados. Para nós outros, que ainda queremos 
chegar lá, faz-se necessária uma politica induStrial que fomente as 
indústrias de ponta em nosso Pais, quando é mister algum grau de 
proteçio a certas indústrias. 

- Enceniunos, por fUD, esse discurso com a afli'JDIÇio de que 
devemos aprender com os ensinamentos da técnica econômica, de 
que temos de ser austeros na gestl.o dos recursos ~blicos para ter
mos uma moeda forte e de que precisamos setDJm ter em mente 
quais são os interesses nacionais do Brasil, não adota.ndo jamais, 
de maneira leviana. ideologias da moda, que muitas vezes contem
plam os interesses dos outros em detrimento dos nossos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos} - A Presidência 

-eottillnica aO Plenário que; uma vez fmdo o prazo ftxado pelo pa
rágrafo único do art. 254 do Regimento Intemo, sem interposição 
do recurso ali previsto, determinou o arquivamento defm.itivo das 
seguintes malb:ias: · . 

-Projeto de Lei da Câmaia n• 85, de 1992 (n• 6.012190 na 
Casa de origem), que dá nova redaçio ao an. 830 da Consolidaçiio 
das Leis do Ttabalho; 

-Projeto de Lei da Câmaran•107, de 1993 (n• 2.375/91 na 
-Casa dC- OiigCDi);Que dispõe sobre a exigência de Certif'ICado 'de 
Regularidade Social- CRS, nos casoo que especifica; e 

-Projeto de Lei da Câmara n•t7, de 1995 (n•L7Sl/91 na· 
Casa de origem), que dispõe sobre a remuneração:dos profissio
nais diplomados pelas escolas agrícolas de nível médio e determi
na ootras providências. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos De
putados. 

. O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Nada mais ha· 
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão oniinária. de. amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECRIITO LEGISLATIVO N" 30, DE 1993 

Discussão, em rumo único, do Projeto de ~to Lesgisla· 
tivo n• 30, de 1993 (n° 218192, na Cimara dos Deputados),que 
aprova o texto da Convenção In~mericana- sobre Conflitos de 
Leis em matéria de Letras de Câmbio, Notas Promissórias e Fatn

- ras, ""l'clulda, na Cidade do Panamá, em 30 de Janeiro de 1975, 
durante a I Confetôncia Especializada lntenunericana de Din:ito 
IDLemacional Privado, tendo 

Puecer contrário, sob n° 80, de 1995, da COOJ.issio 
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

·-l-
PROJETO DE DECRIITO LEGISLATIVO N" 53. DE 1993 

Discussão, em turno linico, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 53, de 1993 (n• 117191, na Câmara dos Deputados). 
que aprova o texto da Convenção n° 170, da Organizaçio In
ternacional do Trabalho. relativo à Segurança na utilização de 
produtos quimicos no trabalho, adotado pela 7"'!- reunilo da 
Confer!ncia Intcmacional do Trabalho. em Genebra, em_ 1990, 
tendo 

Pamcer favcrivel. sob n° 249. de 1995, da Comissio- de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
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-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 59, DE 1994 

Discussão, em tum9 único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 59, de 1994 (n• 329/93, na COmam dos Deputados): que 
aprova o texto do Acordo sobre Serviço Móvel Celular eot.Ie o 
Governo da. República Federativa do Brasil. o Govemo da Repú
blica Argentina, o Goverilo da República do Paragnai e o Governo 
da República Oriental do Uruguai, celebtado em Las Lenh, em 27 
de jlnho de 1992, tendo 

Parecer favorável. sobn°250,de 199S,da ComiSsãO--
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

--..l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 83, DE 1994 

DiscussP.o, em lllmO único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 83, de 1994 (n• 223/92, na COmam dos Deputados), que 
aprova os textos do Acordo-Quadro de Ccoperaçio e de seu Ane
xo, celebrados entre o Govemo da República. Federativa do Brasil 
e a Comunidade Econômica Européia, em 1992, tendo 

Paxocer favoráve~ sob n•25t, de !995, da Comisslio 
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

-5- . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 88, DE 1994 

Discussão, em tomo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 88, de 1994 (n• 279/93, na COmam dos Deputados), que 
aprova o texto do Acotdo de Cooperação na~. do Meio Am
biente, celebrado entre o Governo da República Federativa. do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, 
em 10 de oombro de 1990, tendo 

Parocer favoráve~ sob n•252, de 1995, da Comisslio 
-de Relações Exteriores e Def~ Nacional 

-6-
PROIETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 5, DE 1995 

DiscriSsão,. em lumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° S. de 1995 (n° 2'2fJ/92, na Câmara dos Depurados), que apro
va o texto do Acordo Internacional sobre a Utilizaçlio de Estações 
Terrenas de Bordo da INMARSAT em Águas Territoriais e em 
Portos, concluído em Londres em 16 de oombro de l985,eassina-
do pelo Brasil, em 29 de janeiro de 1987, tendO -

Paxocer favorável, sob n• 253, de 1995, da Comissio- de 
Relações Exteriores e Deresa Nacional 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"6, DE 1995 

Discussão. em tui.nõUnico,.do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 6, de 1995 (n• 284/93, na COmam dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambiental, 
celebrado entre o Govemo da Replblica Federativa do Brasil e o 
Governo da República Oriental do Uruguai, em Mootevidéu, em 
28 de dezembro de 1992. tendo 

Parecer favorável. sob n° 254, de 1995, da Co~são- de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional 

-8-
PROIETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1995 

Discussão, em tuD:Iõ único, do Projeto de Decnoto Legislati
vo n• 9, de 1995 (n• 433/94, na Câmara dos Deptuados), que apro
va o texto do Acordo sobre Previdência Social entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo_ da República do Chi
le, assinado em Santiago, em 16 de outubro de 1993, tendo 

~- Parocer favoráve~ sob n• 255, de 1995, da Comissão- de 
Relações Exteriores e Def..a Nadonal ~ 

-9-
PARECER N"89, DE !995 

Discussão, em turno úníco, do Pamcer D0 89, de 1995, da 
Comissio de ConstiUJ.ição, Justiça e Ci.dadania, sobre os DivetsOS 
n• 22, de 1995, e seu. adendo (Representação n• 1), coocluindo 
pela admissibilidade de insW!raçilo de processo parlamentar psra 
&pllCU" os fatos atnbuidos ao Seoadoc Ema.udes AIJlOI'Ím, com base 
nas representações fornmladas pelo Partido dos Tmbolbad<=s, e 
nos dados de prova já colhidos oo que Vierem a ser obtidos.~ 

-lO
MENSAGEM N" 145, DE 1995 

Mensagem n• 145, de 1995 (n• 457/95, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República solicita a retirada do Proje
to ·de Lei da Câmara n• 9, de 1991 (n• 4.787/90, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Poder Executivo, que aUtoriza o Instituto de 
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social -
lAPAS, a door ao Governo do Estado do Rio de Janejro o imóvel 
que especifica. 

O SR- PRESIDENTE (Lauro Campos)- Está encerrada a 
sessão.. 

(Levanta-se a sesJiiO às 18h05miJ!.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUM
BERTO WCENA, NA SESSÃO DE 02105195 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLi
CADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB; Pronuncia o 
seguinoe discurso.)- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o de
senvolvimento 'Rlgiooal, apesar de todos os esforços governamen
ta~. sobretudo a partir da d6c.ida de 50, continua sendo um dos 
nossos mAiores desafios. Quem consolidou as bases do desenvol
vimento regional foi o saudoso Presidente Juscelino Kubitschek. 
um dos maiores estadistas deste País, no seu Plano de Metas, em 
cujo ~ntexto salientava-se o incentivo cambial como seu princi
pal instrumento. 
~ ~ QUem não se lembta do chamado câmbio de custo,(dólar 
subsidiado) através do qual Juscelino Kubitscbek ampliou o pro
cesso c;le industrialização do Centro-Sul. notadamente com a insta
lação das montadota.s de automóveis no-ABC Paulista e em :Minas 
Gelais? 

Continuando o seu extraotdinário lnlbalho no sentido do 
desenvolvimento 'Rlgional. o Presidente Juscelino Kubitschek, aju
dado pelo extraordinátio ~ileiro e nordestino que é Celso Furta
do, criou a Superintendência do Desenvolviinento Regional do 
Notdeste, a SUDENE. Foi justamente nessa é~ que nós, nor
destinos. esperávamos também receber os beneficies do câmbio 
de custo, ou seja, do dólar subsidiado que, como disse há pouco, 
custeoo a industrialização do Ce;ptrQ-SuL 

Entretanto, o seu sucessor, o ex-Presidente Jâoio Quadros, 
tio logo assumiu a Presidência da República. em 1961, fez uma 
reforma camb~ pela Instruçilo n• 204. da entlio SUMOC, pela 
qual instRuiu no País o câmbio livre e, portanto, im.possibilitoo 
que o incentivo cambial conl.inuasse sendo utilizado para que pu
déssemos. então, promover, também, a industrialização do Nor
deste. 

Sr. Presidente, s:n e Srs. Senadores, valemo-nos, então, do 
espírito criativo do Deputado Gileno Di Carli. de Pernambuco, 
que apresentou projeto ao Congresso Nacional. afmal aprovado e 
tnmsformado em lei, institUindo ·o incentivo fiscal pela dedução do 
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Imposto de Renda das pessoas jundicas, de tal sonc que a IOgiio 
nordestina passaria a contar com 50% desses recursos para promo
ver o seu desenvolvimento, so~tndo a sua industrial:izaçio. 

Passou-se, então, a fazer um grande trabalho na SUDENE. 
através de várias gestões ·na: sua Superintend!ncia, o que realmeole 
criou dezenas de milhaxes de empregos em todo o Nordeste. insta
lando indústrias, para ampliar o mercado de lrllbalho,ouma Rogiio 
onde temos a maior densidade demográfica do País.E verdade que 
muitas dessas indóstrias, inclusive no meu Estado, a Paraíba, parti
cularmente nos distritos industriais de João Pessoa e de Campina 
Grmde, nio coosogu'ram prosperar, sobretudo porque nio tinham 
como competir com a produçio industrial dos gnndos centros de 
consumo do Centro-SuL cm face das desposas de freto, que one
ram a composiçio de preços dos setis produtos. 

A SUDENE. entio, além de aprovar projetes industriais, 'RI

solveu acolher tam~m maior número de projetos agrícolas e agro
pe<:~~ários. Do tal s0<1c desonvolvou-so a implantação de prc)jotos 
na área agiOPOCUária que o Arcebispo do meu Estado, D. José Ma
ria Pires, um~dos lideiOs da cbamada Igreja Progressista, cbogou a 
afumar. certa feita.. que "o boi estava expulsando o homem do 
campo". Como sabem V. Ex-s. os projetos de pccuárii. extensiva 
dispensam mio-de-obm, o al, a SUDENE, de cortO modo, oonlri
buiu para o aumento do êxodo rural e, portanto, para a inchaçio 
das gnndos motrópolos, com o crescimento de suas periferias e de 
suas favelas. 

O Sr. Edlson Lobão- Pom>ite-me V. Ex' um aparte? 
O SR. HVMBERTO LUCENA -Ouço V. Ex', COillJX'IZ01'. 
O Sr. Edison Lobão - Senadoc Humberto Lucena. muitas 

vezes temos reclamado dos maus tratos dispensados .l :regiilo oor· 
destina por porte da Federação brasileira. Lembro-me que, por 
volta de 1979/80, realizamos na Câmara dos Deputados um eswdo 
profundo sobro as- causas do e.mpobrocimonJO do Nordeste brasi
leiro. Naquela ocasião, depois de um exaustivo eStudo em que fo.
ram ouvidos cientistas, governadores e ministros de estado, elabo.
ramos um documento que levamos ao Presidente da República, fa· 
zendo vinte e tris :reivindicações, numa tentativa deseSperada de 
salvar o Nordeste. O Presidente da República de entio, emociOoa.· 
do, autorizou a aceitação de pelo menos vinte daquelas vinte e três 
sugestões da Câmara dos Deputados. No entanto, ex~~_!leste País 
uma força dominadora que impede a ação do póprio Governo Fe· 
deral quando deseja aj.Jdar os nordestinos_ bm.sileiros. A canse· 
qüência disso é que, ainda hoje, a despeito do desenvolvimento de 
muitos Estados daquela IOgião, a ronda per <apita do Nordeste 
não vai além de um terço da :renda per capita nacionaL V. Ex•, 
com a autoridade de grande líder. de ex-Presidente desta Casa por 
mais de uma vez. traz a contribuição do Notdeste ao debate de um 
tema fundamental para a vida do povo braSileiro. O Nordeste sig· 
nifica um terço do tenit6rio. um terço da. populaçio deste Pais e 
precisa. por isso mesmo, da atenção especial do Govemo FodemL 
Congratulo-me com V. Ex• pela exposição que faz. pela análise 
serena e pelas -reivindicações que certamente, ao ftnal, haverá de 
fazer em beneficio de toda aquela Região btasileim. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Ex'. no
bre Senador Edisan Lobão, pelo seu aparte. Lembro·me bem da 
iniciativa. de V. &•, no Congresso Naciooal, que redundou oum 
documento altamente importante, mas que, infelillilenle, O Gover. 
no da época não levou na devida consideração. 

Ainda há pouco, tivemos, aqui, tam.~m no Congresso, mais 
particularmente oo Senado, uma iniciativa semelhante do nobre 
Senador Bení Veras. que, como sabe V. Exa., requereu e cdrise
~iu uma Comissão Especial, da qual foi Relator, que terminou 
por apresentar um trabalho extraordinário :relacionado com o de
senvolvimento regional. Esse lrabalho de S. Ex•. fartamente divul· 

gado por toda • impiOnsa do Pais, foi ontiOguo, de manoim solene. 
ao Senhor Presidente da República e aos Srs. Ministros das Pastas 
que tinham a ver com o assunto, e está ainda à espera de: providen
cias condizentes. ~ Ex• prc<x:upava-se, sobtemdo, com um aspec· 
to fundamental da questio. no que diz respeito ao desenvolvimen
to regiooal. que justamente era o ponto que estÁ na Constituição de 
1988. a refomrulaçio da aplicação dos incentivos fiscais. 

Sabe V. Ex• que Dão s6 a SUDENE mas, ao que me consta, 
também • própria SUDAM- porque o Nmdoste tem, como já dis
se, uma densidade demográfica maior - têm usado os incentivos 
f:lscais mais para atender aos grandes proprietários e ti .grandes 
Cl:llJK'eS35, deixando de lado os pequenos c médios empresários e 
proprietários. Seria necessário que ocorresse o contrário, para que 
pudêssemos atender, o mhimo possível. àqueles projetas que exi· 
gem. maior absorçio de mJo.de..obra, particulannente aqueles re· 
!acionados com o setor agroindustrial. 

O Sr. Ney Suusu.oa- Senador. Humberto Lucena, pemú
te.m.e V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex'. nobre Se
uador Ney Suassu!IL 

O Sr. Ney Suasouoa~- Seuador Humberto Lucena, V. Ex' 
aborda nm tema primotdial pam o desenvolvimeil.to da nossa Re
gião. Concordo em g&lero, número e grau com o pronunciameD.t9 
de V. Ex• e o meu aparte é exatamente no sentido de_ apoiá-lo. E 
ptociso que sejam IO&daptados os projetos que virio, para que 
ocom éssa maior apropriação de mio-de-obra. Nos próximos 
anos. o nosso Pais necessitará de dois milhões de empregos/ano. 
Por volta do ano de 2025, teremos cerca de 60 milliões a mais de 
empregos do que os 50 milhões atuais. É preciso que seja visto 
cada projeto, nio se deixando de lado a tecnologia. mas. principal· 
mente, preocupando-se oom a maior absorção possível de mio-de· 
obra., para que nã-o tenhamos. pelos inchamentos das cidades, as 
levas de desempregados, que oão apenas serão infelizes, mas tam
bém levarilo infelicidade àqueles que estejam empl'egados. Desejo 
me solidarizar com V. Ex• e afrrma:r que somente nessa linha que 
V. Ex • está aponiBdo encoolnlremos a soluçio buscada. Obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato pela partici
pação de V. Ex• no debate, nobre Senador Ney Suassuna. 

Gostaria de chamar a atenção de V. Ex's, Sr. PIOsidente, 
Sõ e Srs. Senadores, para um outro aspecto da questão do incen· 
tivo flSCa1 derivado da deduçio do imposto de renda, criado no 
Governo JusCelino Kubitschek para desenvolver o Nordeste. Ele 
não s6 passou a ser estendido a outras Regiões do País. como a 
Região Norte, e microrfegiões, como o Espírito Santo, mas tam
bém a setores da economia, como o -reflorestamento. a pecuária. o 
blrismo etc.. muitas vezes ensejando fraudes na sua aplicação. 
A 16m disso. é preciso frisar que mesmo o que ficou para o Nordes. 
te foi desviado, em parte, para atender ao custeio do projeto da 
Tranqmazõnica e para a constib.liçio do Fundo PINIPRO~A. 
sendo que esses teCUISOS que foram transferidos para. atenderem a 
essas despesas do desenvolvimento nacional não reverteram. até 
hoje, ao Nordeste. Assim. ficamos com o nosso perc~al muito 
abaixo dacP,lele que havia sido estabelecido em lei. 

O Sr. Lúào Alcântara- Senador' Humberto Lucena, per· 
mite--me v. ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muit··, prazer, no
bre Senador Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúdo Ak:âatara- Se-rei breve.. Em primeiro lugar, 
desejo louvar a opol1llnidade do pronunciamento de V. Ex ... por. 

--que- atualmente está sendo desqualificado todo pronunciamento 
que visa colocar em debate a questão -regional Não sei por que 
sorte de interesses, há uma mobilização no sentido de se abafar 
essa questão, inclusive pinçando·se deslizes, inconeções na apli· 
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cação de determinadas políticas públicas, tudo isso visan® colo
car esse tema em plano secundário, quando, Jl3 verdade, deveria 
estar no topo de qualquer discussão séria sobre a Fedemçio. sobre 
o País. Nós, non:lestinos, e nossos iimãos do Norte e do Centro
Oeste temos o dever de sempre lutar pelas causas. que são muito 
importantes para n6s. Inclusive, historicamente há um dMicit em 
relação ao Nordeste, que vem da época do Império. O Imperador 
prometeu vender a última jóia da Coroa pua. combater a seca: o 
Império caiu; e a seca conünua sendo um flagelo muito sério para 
nós. Um Presidente ao visitar o interior do Ceará no perlodo de 
seca. chorou. No dia seguinte, estava na televisão anunciando pro
vidência administrativa para transferir o- diDb.eiro do Nordeste, o 
dinheiro do PINIPROTERRA, para a TransamazOoica. Outro, pro
meteu que viraria o mapa do Brasil de cabeça para baixo. E a nos
sa dificil situação continua se a.n'llStando. Na Constituiçio de 19~ 
há uma série de instrumentos, como a region.alizAçio dos gastos 
das emptesas estatais, como a aplicação do OrçameiJlo de maneira 
propoicional às pop.dações das diversas regiões do País, mas tudo 
isso continua letra. morta. Louvo a pertinácia de V. Ex•, que é um 
político tradicional, possuidor de grande foDla de serviço prestada 
ao País. e instala ainda essa trincheira, sem abri;r mio, apesar de 
todas as incompreensões. dessa luta. Aqui também foram evoca
dos alguns trabalhos do Congresso NacionaL Hi um ttabalho pio
neiro da COCENE - Comissão Coordenadora dos Esnulos do 
Nordeste -, da qual participaram os Sellllll<ms Vil;gllio Távma, 
Dinarte Mariz, Valdemar Alcántam.. Posteriormente,. boove tam
bém o trabalho do Senador Beni Veras e de Jan1.01S outros. que 
mostram. com a clareza solar, a nossa dificuldade e alguns instru
mentos perfeitamente utilizáveis para solucionar-se a questão, sles
de que haja vonlade politica no País. O problema nio ó s6 do Nor
deste, nem apenas das regiões. é um proble~ nacionaL Desejo 
me solidarizar com o pronunciamento de V. Ex•. dizendo que nós 
todos não podemos deixar de colocar permaneDtemente essa ques
tão em debate. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - MuiiO obrigado, nobre 
Senador Lúcio Alcântara. V. Ex• colocou muito bem a questio. so
brewdo quando fala na necessidade de um esforço maior.no seDU
do de darmos ênfase ao desenvolvi~to regional. Sabe V. Ex• 
que o maior problema boje do País, além da preocupação em com
bater a inflação, é. sem dúvida nenhuma., a inj.lsta e pervetsa dis
tribuição de renda não s6 entre as pessoa.s, mas entre as regiões. 
Ou cuidamos desse problema ou realmente poremos em risco a 
própria unidade nacional. Sabe V. Ex• quantas vezes tem havido 
tentativas de movimentos separatistas. embora nós. nordestinos. 
sejamos os primeiros a nos manifestar contrários a _esses movi
mentos. pelo nosso espírito patriótico e pela nossa luta. sempre 
presente, visando ao fortalecimento e à consolidação da unidade 
nacional. 

Em relação. por exemplo. ao Norte- outra RegiiÕ também 
sempre carente de instrumentos de desenvolvimento regiODAl -. 
lemhro-me bem de que, ao tempo do Governo Fernando Collor, 
qmuido ocupava a Liderança do PMDB nesta Casa. com muita 
boma para mim. comandei, do meu gabinete de trabalho, um es
forço ingente, ao ftnal, vitorioso. no sentido de darmos alguns pas
sos em favor da Zona Franca de Manaus, que estava ameaçada. 
Tenho o testemuDho de todos os que compõem a Bancada do Nor
te nesta Casa. Na época, recebi as manifestações mais solidárias. 
de_ apoio à iniciativa que tomava. dos enfio Governadores do 
Amazonas, Gilberto Mestrinho, e do Pará. Jader Barbalho .. 

Faço estas considerações para dizer ao Sr. Presidente, às 
sr-s Senadoras e aos Srs. Senadores que estamos tentando, junto 
às nossas companheiras e aos nossos companheiros do Senado Fe
deral, reabilitar uma velha idéia de formação de um Bloco Par~-

mentar do Norte __ e do N9fdeste, no Congresso Nacional, sem ne
nhum inru.ito diviSionista,- apenas com- o propósito de trabalhar 
pelo soerguimento de nossas Regiões e por uma efetiva política de 
desenvolvimento nacional. 

Nesse sentido, Senador Lúcio Alcântara. ainda tomando as 
palavms de V. Ex• como refdncia., quero dizer do meu desacordo 
com a extinçio do Ministério do Interi<X' e, posteriormente. do Mi
nistério -da Integração Regional, Pastas que foram jlstam.ente cria
das pam implementar uma polttica de desenvolvimento regional e 
que proporciooaram bons resultados ao País. Nio se deve alegar. 
como bem lembrou V. Ex•, que esses MinistériOs teriam se trans
formado em instrumeDtos de política clientelista, porque nio há 
nenhum set.or do Govemo que esteja imune. a essas influências 
deletérias, 

O ~J;· Coutinho Jorse _- P~te-me V. Ex• um aparte. no-
bre Senador Humberto Lucena? · · - . - . -

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex', nobre Se· 
nador eo.,Jtinho Jorge. _ _ _ 

O Sr. Coutinho Jorge- Senador Humberto Lucena. V. Ex• 
boje fere um assunto importante para o País. qual seja a problemá
tica regional que para muitos é lima-mera-metáfora. mas, na verda
de, é uma grande e dura realidade: a disparidade entre regiões nes
te País. Nesse sentido, os indicadores sécio-econõmicos. sobre os 
quais V. Ex• já se referiu, servem para evidenciar essa grande dis
paridade. V. Ex• coloca muito bem o processo evolutivo da toma
da de decisão do Govemo em relação a essa problemática, ii come
çar com Juscelino Kubitschek, quando.- ao criar a SUDENE. colo
cou à !'tente daquela Superintendência um gr.mde economista, 
Celso Furtado, que passcu a dar ao Brasil uma visão diferente da 
problemática do desenvolvimento regional e a reaJi4ade nordesti
na. Posteriotmente, essa visio foi ámpliada para a- Amazônia, atra
vés da SUDAM. V. Ex_& mostrou que entre os importantes instru
me~ instituídos para tentar reverter o quadro de desequilíbrio 
regional foi criada a chamada politica de incentivos riSCais, utili
zàndo a dedução do Imposto de Renda, visando estimular a im
planlação dos selares produtivos nas áreas do Nordeste e da Ama· 
zôo.ia. Na verdade. a idéia foi boa. gerou muitos empregos, mas 
trazia em si alguns equívocos, como por exemplo a política de in
centivos (tscais para a Amazônia. que, em determinada época. se 
coocentrou na priorização de projetas agropecuários; em uma re
gião fascinante. como é o sul do Paxi, instalou-se e ampliou-se 
com alguns equívocos e virtudes. Aquela região de matas virgens. 
de mogno exuberante. foi literalmente desttufda e queimada para a 
implantação da Pata do Bói- como V. Ex• tio bem colocou -. ge
rando, na verdade, pouco emprego e ampliando o domínio, por pe
quenos grupos. de tetraS importantíssimas daquela Regiio. Portan
to, o conteúdo dessa política trazia, no seu bojo, algum efeito per
verso. Não quero dizer que a política em si. no geral,. seja equivo
~ mas ela dCveriã.. como V. Ex• colocou. ser COirigida, as dis
torções deveriam ser superadas. Esse é o caso do uso inadequado 
da visio setorial e espacial dos recursos escassos de incentivos (IS

cais; o que não significa que essa polftica Mo seja importante na 
tentativa de superar desequilíbrios regionais - ela foi utilizada em 
muitos países do mundo, como na Itália e nos Estados Unidos. É 
importante, portanto, que relembremos que a correção deveria vir 
e não veio. Além disso. V. Ex• falou sobre o problema dos órgãos 
de desenvolvimento regional. o grande Minis~rio que comandava 
esse processo. Lamentavelmente. boje. nobre Senador Humberto 
Lucena, temos um quadro hilariante: o Ministmo do Meio Am
biente, Recursos Hldricos e Amazônia Legal e a Secretaria de De
senvolvimento Regional vinculados ao Ministmo do Planejamen
to. Esse quadro mostra: que a priorização que deveria ser dada ao 
desenvolvimento regional fica difirultada pelo aspecto institu.cio-
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nal confuso c tumulb.lado, que deve ser conigido. Um órgão que 
se denomine Ministério do DesenVolvimento Regional, Ministério 
do Interior ou o nome que queira se dar é fundamental e necessá
rio para a conduçio do p:ocesso de desenvolvimento regiOoal nes
te País. Quero lembrar que, bem ou mal. tivemos programas iJn.. 
portantes como o Pólo Amazónico e o Pólo Nordeste, que geraram 
infn.-estrunira signifiCativâ em vários Estados daquelas Regiões 
do Norte e Nordeste.. Lamentavelmente. programas voltados à área 
regional desapareceram porque nOO temos lim ·órgio, um miniSté
rio que comande uma política e programas espeáficos da área dos 
setores produtivos e da in!ra-esttutura cconômico-social. Portanto. 
o discurso de V. Ex• rcaCCDde esse debate, relembra que temos 
que, em funçlo dos equivoCas e acertos do passado, tentar, atmv6s 
de um 6rgio de desenvolvimento regional que tenha uma visão 
global do Brasil, implementar politicas, p-ogramas que possam. a 
médio prazo, resolver os p:oblemas grnves, particularmente do 
Norte e Nordeste. V. Ex•, portanto, toca wm assunto que deve ser 
debatido insistentemente nesta Casa e o aborda de forma lúcida e 
clara. O Govemo Fedeml ainda nlo tem apresentou uma proposta 
de poHtica de -volvimento regional delineada. Deveriios luiar 
para que isso OCOIIll, oonigindo equivocos do passado, oomo a po
litica de incentivos fJSCI.is, que teve seu lado bom. mas quo. tam
bmn teve seu lado negativo. Programas importantes como o Pólo 
AlllAZÔD.ico e o Pólo Nordeste deveriam ser reativados et:Q. nova di
mensio, pam que fossem superadas as car&.cias graves dã. nossa 
Regiio. Recentemente, estive com o Ministro José Serra. discutin
do esses assuntos. Nio bi,. no seu Ministério e na dotaçlo Orça
mentária. programas e projetos que viabilizem liberaçio de recur
sos, por exemplo, para uma Tmnsamazlmica, para os programas 
importantes da nossa Regil!o e da Regil!o Noroeste. O Minisbo 
J~ SeiTa deverá vir ao Congresso no pr6xinlo diã n -c. quem 
sabe, seja o momento oportuno para que· possamos reacender esse 
temL O Presidente Fernando Hemiquc Cardoso, na sua viagem 1 
AD!a7&ia. disse que o problema regiooal não 6 um problema lo
cal, 6 um problema oaciooaL Que Sua Exceltocia possa passar das 
pslavras para a ação, das p:opostas para programas de potiticas 
importantes. Parabenizo V. Ex•portra.tardesse tema. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador, ouvi 
com atençio o seu aparte, que tanto mais 6 imp:ntante na medida 
em que V. &.• ocupou a Pasta do Meio Ambiente no Governo Ita
mar Franco e pllde, naquele posto da Alta Adminislraçio do Pais, 
ter uma visão mais ampla de todo o Bruil e, particularmcnte, das 
difem>ças regionais, cabendo lembrar o gmnde trabalho realizado 
por V. Ex•. sobretudo no que toca ao meio ambiente em telaçio à 
Amazônia. lançand.o, inclusive, projetas bá pouco ~stigiados 
pela presença do Senhor Presidente Femaodo Henrique Cardoso 
naquela Região do País. · 

O Sr. F"'ltas Neto- Permite V. Ex' um aparte? 
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. OUço, com 

muito prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Freitas Neto. 
O Sr. Freitas Neto - Nobre Senado<, na semana passada, 

tive a oportunidade de trazer a esta Casa o meu depoimento de 
nordestino, de represenlallle de um Estado pobre, de ex-Gove!Jlll.
de< do Piaule ex-Prefeito da Capital do Estado do Piaul. Naquela 
ocasiio, abordei, exata.mente, o que V. Ex• o faz agora cem muita 
propriedade, cooclamando que os ~tantes da oossa região 
nordestina, bem como do Norte do Brasil, se = nesta Casa, 
com o objetivo de JI'OClliU' sensibilizar o Governo Fcdeml para. 
dotar a nossa Regiio de uma política pennanente de assistencia à 
regiio e que implemente. de fato, um desenvolvimento auto-sus
tentáveL E lá, oomo Governador. sofremos -inclusive _o problema 
da seca, tio combalido quaudo ela se instala no Notdeste por 
quem não coo.bece o fenômeno. Quando 1t seca se vai. e ela é um 

fenômeno cíclico na nossa região, os programas de acunmlação de 
á.guil. fiCam suspensos. Também o Senador Carlos Wilson na se
mana passada falou sobre as obras paralisadas, principalmente 
nesse setor de recursos hídricos em todos os Estados do Nordeste, 
mas não temos recebido a atençlo ou a preocupação do Governo 
Fedem!. Segwido o Senado< Lócio Alclntara, há artigos na Coos
tiwíçio determinaMo que o Governo Federal adote prognunas e 
politicas de desenvolvimento regional. mas, infelizmente, nJo é o 
que oCótte, em prejulw de todas as regiões bruileixas e do Pais 
como um todo. Tive a oportunidade de IJlOStrar, por exemplo, o or
çamento de beoeflcios tributários para 1995, no qual serio aloca
dos 44% dos incentivos para a Região Sudeste, 33% para a Região 
Norte e II% para a Regil!o mais pobre do Brasil, a nossa Região 
Noroeste, que tem mais de 30% da populaçio. O mais grave 6 que 
esses inceDlivos sio fomiados na sua maior parte pelo IPI e pelo 
Imposto de Renda. f~s do Fundo de Participsçio dos Exta
dos e dos Municipios.- Sabemos que 6 um item altamente impor
tante da roceita dos Estados e Muoicfpioo do Nordeste; assim, so

- mos prejudicados duas vezes: quando a renúncia fiscal é fOJJIUl()a 

cOm base nesses dois impostos da Uniio, fundamentais para o 
Nordeste, e no momento em que se transfOIID8.Dl em incentivo fls~ 
cal, pois somos uma das regiiles que menos =bem no Brasil 
Desse modo, 6 altamente importante sua conclamaçio, sua id6is, 
para que posSI.IDOS trabalhar juntos e colocmnos, de maneira. ob
jetiva, ccm.o o Oovemo f'ederal tem que cumprir a sua obrigaçio, 
para que o Nordeste deixe de ser um problema e pw;se a su - e 
tem condições de ser- soluçio. Govemei o Estado do PiauL talvez 
o mais pobre do Nmdeste; tenho certeza de que 6 um Estado viá
vel, que, com uma pequena ajuda do Govemo Federal, pocleri. re
solver os seus problemas e o problema do povo pian.iense. Minhas 
congratulações por esta id6ia. Vamos realmente levá-la 1 frente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- A cootribuiçio de V. 
Ex• na discussão do tema 6 das mais relevantes, sobren.ulo tendo 
sido V. Ex', além do mais, Senado< Freitas Neto, Governado< do 
EStado do Piaui, oode realiwu uma grande admioistmçilo. Sei das 
idéias, sei do conhecimento de causa que V. Ex• tem da problemá
tica regioDaL notadamente do Nordeste. 

Acredito que- uma das maneiras mais utgentes de retomar
mos. com maior ênfase, a disa.Jssio de todo esse problema regio
nal é, realm.enle, nos reunirmos informalmente, nós do Notdeste e 

·do Norte, a partir do Senado, para repeosannos. por exemplo, o 
documento do nosso Senador 8eni V eras e começarmos a traba. 
Jhar, sobre ele, junto ao Governo Federal. na defesa das suas con
clusões. 

O Sr. Ronaklo Cunha Uma- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. HUMBERTO LUCENA - OUço, com muito inte

resse, o aparte do nol:ce Senador Ronaldo CuDha Lima. 
O Sr. Rooaldo ,Cunha Lima- Senador Humberto Lucena, 

V. Ex•. com 81ltoridade e legitimidade, n:nova um debate que de
veria ser pcrma.n.ente, porque Íllleressa, acima de tudo. à Nação. A 
coocenlraçio espacial e, melhor diria, o equillbrio regional. às ve
zes mal intetpretado por algumas pessoas que Dio querem enten
der nossa realidade, devem roceber o eofuque que V. Ex' está tra
zendo hoje. Se fôssemos buscar exemplos em oobos palses, a co
meçar pelo Exllldo americano, que promoveu, desde o Presidente 
Roosevelt, um equillbrio inter-~gional, nio apenas jmpedirvlo a 
~traçio espacial das riquezas, maa distribuindo-as de forma 
equiolme, hi ainda o exemplo mais recente do Governo alcmlo, 
quo está injetando c=:a de 100 bilhões de d6~s ao lado oriental, 
ex-socialista, para implantar uma politica de -volvimento re
gional. Tem razio V. Ex' quaudo se preocupo e demmcia a rodu
çio absurda, pelo Nordeste, da aboorçio de re<UtSos advindos das 
renúncias rJ.SCais. pOrque, em princípfo, o Nordeste se apoderava 
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de todo o montante e. boje, não lhe resta mais do que 10% do total 
mecadado. A discriminação na auoorizaçio doo próprios reculliOS 
da C~ncia e Tecnologia seá objeto de proounciameDIO que pre
tendo fazer nos: próximos dias. Nesse aspecto. concentram-se em 
outns regiões as bolsas de eswdo pom cursos de póo-grawaçio e 
pesquisa de oível superior, em detrimento da posiçio adotada pelo 
Nordeste, que busca tamb&n o desenvolvimento da C~ncia e Tec
nologia naquele Estado, inclusive com criaçiO de pólos, a exemplo 
do Pólo Coureiro-Calçadista, do Pólo de Tecnologia de Campina 
Grande e de outros ramo& de atividades que m~receriam um trata
mento mais equânime no Nordeste. É do iKI citar, por exemplo, a 
indllstria t&<til de São Bento. que V. Ex' conhece tio bem. e do w. 
rirmo cm nosso Estado, a metecu:can também um tratamento igua
litário. Poderiam.os citar. evidCnteJDCDte, nio como subsidio, mas 
cano homenagem a V. Ex•, outros dados a esse xespeito; mas- re
pito- V. Ex' tem legitimidade e auloridadepom trazer à baila este· 
assun~, que deveria ser pet'ID8IlCDte desta Casa. 

O SR. HUMBERTO WCENA - Gmto a V. Ex'. nobre 
Senador Ronaldo CUnha Lima, pelo aparte. V. Ex• tem a maior au
toridade possível para falar no asSUDID? nio apenas como nordesti
no apaixonado que é, mas como pemibano, tendo zealiz&do na Pa
ralba, um cjos maio= Govemas de que tenho noticia naquele Es
tado. V. Ex•, que :reccbcu a nossa teira numa situaçio pré-falimen
tar, conseguiu sanear suas fmanças, comoçou a reetgUer-sua eco
nomia e colocou-a nos eixos., a fun de que o atua.1 Governa.dcl", 
Antonio Mariz:. pudesse prosseguir o seu trabalho em favO[' de 
uma Paraíba. melhor, mais justa e, sobretudo, que p1desse inserir
se de maneira mais plaus!vel nio só apenas no mapa do Nordeste 
mas tlllrb&n no mapo do BrasiL 

V. Ex•, como ninguém. conhece as nos&aS dificuldades da 
regiio porque. como prefeito de Campina Grande, um dos maiores 
prefeitos daquela cidade notdestina e como governacla da Pamlbo. 
pôde sentir de perto as difiruldades que -vessamoo na regiio. 

Sr. P=ideute. SI's e Srs. Senada:os, eosu palavras que 
profll'O nesse instante vêm a propósito da anunciada visita dO Se
nhor P=ideute da Rep!bljça. Fernando Hemique Cardoso, ao 
Notdeste, no próximo dia 1'9 do co=nle- Sua Exoe~ncia estaria 
examinando os problemas da região e disposto a tomar algumas 
decisões. para. inciementar odesenvolvimenlo regional 

No momento. portanto, o Senhor Presidente da República. 
prepara-se para essa visita a nossa regiio. Go&taria de colocar des
ta trilmla. pam reflexão de S Ex' alguns pontos objetivoo. O pri
meiro deles seria a necessidade de uma defmiçio de Sua Ex.celBn
cia em torno do grande problema da seca que, hi séculos. assola 
aquela região do País, tio atingida permanenteme!Ke pelas estia
gens e que, até agora, tem sido tratado apenas emergencialmente 
como ainda o foi no Governo Itamar FrancO. diga-se de passagem. 
de maneinl ordenada. pois pelo menos o ex-Presidente da Repúbli
ca criou frentes de tmbalb.o que foram gercoc:iadas, looge dos efei
tos negativos: da chamada incb1stria da seca, por comissões comu
nitárias, municipais, -estaduais e federal, compostas de n:pre
sentantes não apenas dos governos federal, estadual e municipal. 
mas tamb&n de represenla!ltes de elltidades da sociedade civiL O 
resullado, nesse partirular. foi o melhor possível, pelo menos oo 
meu Estado. 

Naquela seca. dwante o Governo Ronaldo CUnha Lima -
posso dar meu testemunho ao Senado-. quando o Presidente Ita
mar Fmnco ocupava a Ptesidêocia da República, com os recw:sos 
provenientes das chamadas Frentes Produtivas de Tntbalho. pôde 
o então Governador do meu Estado, seguido pelo Govemador Cí
cero Lucena. rea1i2llr uma obra merilória na Paraíba: fonm deze
nas e dezenas de quilómetros de adutons, pequenos" serviços de 
abastecimento de água, obras de açudagem. rodovias inauguradas 

em lOdo o Estado da Paraíba, n uma prova· de que, quando o admi~ 
nislnleloc 6 honesto, o dinhei!Ú rende. Num bolanço fmal. podemos 
dizer que o resultado foi muito positivo. · 

Mas nio é com obras emergenciais que resolveremos o p-o
blema das secas. E ai entra a questão sobre a qual o Senhor Presi
dente Femando Henrique Canfoso terá de se defmir na Sua -vísita 
ao Nordeste: a transp:>Siçio das águas do Rio São Francisco para o 
senri-árido nordestino. De imediato, o projeto semi-elabomdo aj.l
dará na soh:Içio do problema da seca no semi-árido, notadamente 
na Paraiba, Rio Gmnde do Norte e no Ceará. 

Estivemos há poucos dias com o Sr. Ministro Gustavo 
Krause, Qo Ministério do Meio Ambiente e dos Rea.~rsos Hídricos, 
e sua s.Ex•? de certo modo, deu-nos um alento quando disse que 
estava fazendo um eSOJ.do global sobre a Bacia do São Francisco. 
para realizar um Seminário e provar, nUm grande debate com a so
ciedade brasileira, que essa obra é vilvel e inadiável. sendo neces
Sário apenas que todos neste País estejam -cOmpenet:i'lidos de que 
se trata da s:oluçio de um problema não apenas regionaL mas na
cioDal. que diz respeito i. milhões e milliões de brasileiros que vi
vem ali. à margem do desenvolvimenlo nacional. 

Portanto, a decisão em tomo da transposição das águas do 
São Francisco é um assunto de fundamental para o Senhor Presi
dente Femando Henrique Cardoso tratar durante sua visita ao Nor
deste. Não espero que Sua Excelência diga que realizará a obra em 
pouco tempo, mas que pelo menos assegure que vai manter o pro
jeto sobre a mesa e que cuidará dos seus esrudos complementares, 
sobrenldo no que diz n:speito a sua viabilidade do ponto de vista 
ambiental e aos recuxsos externos: e internos essenciais para o s-eu 
custeio. 

Seria importante. também. que o Senhor Pre~dente da Re
pública, Fernando -Henrique Cardoso, assumisse uma posição 
quanto ao problema da recomposiçio da cultura algodoeinl do 
Nordeste dizimada pela praga do bicudo. 

Há poucos dias, depois do grito dado nesta tribuna, em alto 
e bom som. pelo Senador Antonio Carlos Magalhãe~ tivemos uma 
alvissareinl notícia, quai seja:o Senhor P=ideute da República 
havia n:solvido a questão cacaueira, por intermédio de uma comis
são tripartite do seu Minis:tério, ao acolher uma Exposiçio de Mo
tivos que lhe fora encaminhada pelo Sr. Ministro do Planejamento. 
Fixou Sua Excelência um prazo de quatro anos, para a solução dos 
problemas que estio desafiando a cuJrura. do cacau, não s6 intema 
como externamente. 

Da mesma maneim como o Senhor Presidente da República 
encontrou uma solução para o problema do cacau, seria justo que 
o flZCSSC em relação ao problema do algodão, notadam.ente para o 
algodão de fibra longa - privilégio dos nossos sertões, dos nossos 
cariris- que é muito bem aceito nos mercados ex temos e que está 
hoje numa situação de absoluto recesso produtivo diante da grave 
incidência 'da praga do bicudo. 

Ademais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, quero crer 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso necessitaria também 
acenar para o Nordeste com algumas soluções de caráter mais es
trutural. na linha, por exemplo, de dois projetes que apresentei ao 
Senado, i' aqui aprovadoo, e que estão na Câmaia doo Depilados. 

O primeiro deles. Projeto de Lei n• 3A63/92 da Cimara dos 
OepJ.tados. autori.u a conversão em cru.zeiros da dívida externa 
brasileira. pam financiamento de projetes. destinados ao desenvol
vimento s6c~ômico da região Nordeste e dá outras provi
dências, aliás estendida também ao Norte. 

Esse projeto encontra-se ua Câmaia dos Deputados há qua
se um ano, esperando a delibmçio daquela Casa do Congresso 
Nacional. Já que nós do Nordeste e do Norte não tivemos o bene
fício daquele instrumento de política cambial do Governo Jusceli-
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no Kubilschek, a que me TCferi, que era o dólar subsidiado para 
promover o nosso processo de industrialização, a exemplo do Cen
tro-Sul- de São Paulo, de MiDas Gerais -. que se procure pelo 
menos compensar a situação com esses tíndos de conversão da dí
vida externa. que muito poderão fazer pelo desenvolvimento re
gional, criando riqueza, transf011Il3Ddo-se em capital de risco. O 
que temos que considerar neste instante é a necessidade de trazer
mos o capital de fora para o País, para criar riqtieiãS, -cnar-empre
gos, a Í.lDl de que possamos promover o verdadeiro desenvolvi-
mento OCOD.ômico-social do País. -

Esse projeiO, Sr. Presidenle, Sr's. Senadorns o Srs. Senado
res, está na Câmara dos Deputados à espera de aprovação. E eo so. 
licito ao Sr. Presidente da República que dê seu sinal veide às Li
deranças do Governo naquela Casa. para que essa proposição, 
oriunda do Senado, possa ser apfovada e enviada ll. sanção pn:si
dencial. Suà Excelência poderia examinar o assunto e sobre ele se 
manifestar durante sua visita aO Nordeste do Bn.siL 

·o outro projeto, também de minha iniCiativa; que-está-DA 
Câmara dos Deputados, 6 o ProjeiO de Lei n• 3.489, de 1992. que 
dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações 
de crédito rural realizadas com produtores rurais elo scmi-árido do 
NOidestc. 

Trata-se do chamado credito subsidiado para a produção 
agricola e agropecuária do semi-árido do Nordesle, que parte do • 
pressuposiO de que não se pode admitir, Dllm Brasil tio diferencia
do, que o· agricultor do Ncm:leste. sobretudo o pequeno e m&lio. 
assim como o pecuarista, pague a n:iesma: taxa de j.nos que se paga 
no msto do País, sendo a nossa ~gião tio sujeita a todas as peiblr
bações climáticas de que nós temos conhecimento. 

O projetO diz textualmente: 

"Art. 1°. É o Poder Executivo autorizado a conce
der subvenção econômica nas operações de crédito rural 
em fmanci3mentos realizados com produtores rurais e 
suas cooperativas no semi-árido do Nordeste. 

Art. 2°. A subvenção a qUe se refere o artigo ante
rior incidirá sobre os encargos fmanceiros básicos do fi
nanciamento (IR. 1RD ou outto índiCe utilizado ou que 
vier a ser utilizado) e obedecerá aos seguiDtes percentuais: 

- cinqüenta por cento para- pequenos produtores 
rurais e suas cooperativas; 

- trinta por cento para médios produtoJ:cs rurais e 
suas cooperativas. 

Parágrafo Único. A concessiÓ 6 restrita aos finan
ciamentos de custeio agropecuário e de investimentO. 

Art. 3". Os Ministros de Estado da Agricultlll3 e 
Reforma Agrária. e da Economia. Fazenda e Planeja
mento PfOlXlrão ao PreSidente da República, em cada 
exercido financeiro, as necessárias providências de na
tureza ocçamentária e operacional para concessio da 
subvenção." • 

Como se vê.- s;. Presidente. trata-se de um cmdito subsidia
do para o semi-árido nordestino, e não para todo o Nordeste. As 
terras úmidas, que são as mais produtivas, ficariam de fom. 

E nós lembramos aqui a V. Ex•. Sr. Presidente. às sn e aos 
Srs. Senadores que o crédito subsidiado é um instrumento de in
centivo à produção agricola utilizado em todo o mundo civilizado. 
Ainda há pouco, durante as disalssões na Rodada Uruguai 00 
GA1T, as grandes difit.'llldades que surgiram foram justamente na 
Europa. porque quase nenhum dos países da Comunidade Euro
p.!ia queria abrir miio dos subsídios à agricultura e sio poises alta
mente desenvolvidos do Primeiro Mlndo. Enquanto isSo, estamos 
lutando para conseguir juros subsidiados para crédito agrícola de 

custeio e investimento no semi-árido do Nordeste, área quase de
sértica. como é do conhecimento dos Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores. ao terminar este pro
nunciamento. gostaria de lembrar ao Senhor Prmdente da Repú
blica a necessidade tambtm de indagar dos Governadores do Nor
deste como andam as providências cem vistas à instalação das 
chamadas ZPEs- Zonas de Processamen10 de Espurtação -.cria
das no Governo do ex-Presidente José Samey para Estados como 
Pemamboco. Paru'ba. Rio Grande do Norte e Ceará. Sei perfeita
mente, a julgar pelo que ocorre no meu Estado, que os grandes 
obstáculos que surgem sio no tocante aos investimentos necessá
rios para que tais Zonas de Processamento sejam instaladas. Esses 
investimentos ficaram por conta dos governos _estaduais, que têm 
graves problemas ímance~. O tileu Estado. a PIU3.~ por éxem
plo, apesar dos esforços 'l'alizados pelo Governador Rona!do Ol
nba Lima, ainda boje enfreota problemas s6rios dianle da rolagem 
da dívida, assuniO sobre o qual espero falar na próxima semana. 

· Al6m dos li% que constam da Resolução do Senado sobre endi
. vid&meniO dos Estados e Municípios, a Paraibo está pagando mais 
lO% pur fora. PorlaniO estamos gastando pmticamenle 21% com o 
pagamento da rolagem da nossa dívida. Somando isso às despesas 
de pestçol e de custeio, resta pam. investimeilto apenas cerca de 3%. 

É eVidente que o Governo do Estado da Paraíba não contará. 
com os l'CCUlWS indispensáveis pa.m o custeio desses investimen
tos, istô é. para a instalação da Zona de ProcessameniO de Expur
tação-ZPE. 

Por isso mesmo,- Sr. Presidente, Sr's e Sr. Senadores. apre
senlilinos ao Senado. nesta tanie, projeto de lei, que leva também a 
assi:natun. dos Senadores Ronaldo Olnha Lima e Ney Suassuna, 
que visa assegurar ao Nordeste, outro iD.strumento Qe desenvolvi;
mento regiooal Trata-Se da criJção de uma Zona Franca de livre co
mén:io, já exislente em Manaus. no Amapá. em Roraima e no Acre. 

O projeto é o segufute:-

PROJETO DE LEI N" 138. DE 1995 
Cria área de liv~e comércio no MunicíPio de Ca

bedelo, no Estado da Paraibo. 
Art. 1°. É criada no Município de Cabedelo, Esta

do da Para!ba. ãrea de livn: com&cio de impurtação e 
exportação. sob regime fiScal especial, com o objetivo 
de promover o desenvolvimento da região. 

Art. 2".-Aplicam-se à Á.rea de Livre Comércio de 
Cabedelo (ALCC), no que couber, as disposições coos~ 
!antes na Lei n• 8.256. de 25 de novembro de 1991, com 
alterações posteriores. 

Art. 3°. Fica o Poder Executivo autorizado a ado
tar, em noventa dias, as providências necessá:riits à im
plantaçlio da Área de Livre Com6n:io de Cabedelo 
(ALCC} e a delimitar o tenit6rio_ continuo onde será ins~ 
talada, incluindo locais próprios para entreposlameniO 
de mercadorias a serem nacionalizadas oo rce;ttportadas. 

Art. 4. Esta lei entre em vigor na data de sua pu
blicação. 

ArtS. Revogall!;se.as disposições em contnlrio. 

Justificação 

A exemplo da Área de Livre Cométt:io nó município de 
Bonfun, Estado de Roraim>. criada pela Lei n• 8.256, de 25 de no. 
vembro de 1991, o presente projeto tem por escopo viabilizar o 
desenvolvimento de uma região na qual as possibilidades de so
brevivência humana residem, basicamente, nas mãos do Estado, 
haja vista as adversidades climáticas e o subdesenvolvimento s6-
cio-econômico do qual padece. 
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Com esse fu:n. esta proposição cria a Área de Livre Comér
cio de, Cabedelo (ALCC) e, para isso, se espelha.. tam~m. no 
exemplo qiado pela Lei n° 8.387, de 30.12.91, que, em artigo 11, 
instinai a Arca de Livre Comércio de Macapá e Santana e prevê 
que a ela se aplicará a Lei n" 8.2561!11. A Lei n• 8.387/91 foi regu· 
lamenradapelo Decreto n• 517. de 0~8.05.92. 

O progn:sso. fruto da criação da ÁJea de Livre Comércio de 
Cabedelo (ALCC), beneficiará não só o Município de Cabedelo e 
o Estado da Pamíba. mas também toda a região nordestina que co
munga das mesmas dificuldades provocadas pela adversidade cli
mática e pelo subdesenvolvimento social e econõmico que impli
cam o subemprego e a depench!ncia total de Estado. 

Espenunos contar com o apoio da; nobres Paies para a 
aprovação deste projeto, e do Poder Executivo para regulamentar a 
Lei, dele decorrente, com a mesma presteza com que atuou na re
gulamentação da Lei n• 8.387/91. 

Sala de Sessões. em II de abril de 1995 
"Apoiam.ento: Senador Ney Sua.ssuna. Senador Humberto 

Lucena e Senador Rooaldo Cunha Lima. 
Sr. Presideot~ sn e Srs. Senadores, gostaria de aludir ain

da à possibilidade de instalaÇão do Porto Pesqueiro de Cabedelo. 
outm iniciativa do Governo Rooaldo Omba Lima e do Governo 
Cícero Lucena. hoje prestigíada pelo Governo Antônio Mariz. mas 
que certamente s6 será vitoriosa se tiver o apoio do GovetnP_Eede
ral. Digo. de passagem. que a idéia do Porto Pesqueiro de Cabede
lo, em nível internacional, surgiu logo após a proibição da pesca 
da baleia, atividadc que atendia a mais de três mil famílias parai
banas naquela região. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena.dores, deixo esta tribuna cer
to de que os apelos que flz ao Senhor Presidente da República se
rão levados em conta e de que S. Ex• haverá de refletir sobre a 
problemática regíorial. já que S. Ex• está programando uma visita 
ao Nordeste, mais-espeCialmente a Recife. Pernambuco, durante 
uma reunião da SUDENE. 

Faço votos que S. Ex• tenha uma programação exitosa e dê 
passos fll'IIlCS no sentido de garantir o deseovolvimeolO regional, a 
fmi de que possamos lograr, o mais rápido pos~veL não apenas o 
crescimento, mas, sobretUdo, o desenvolvimento nacion8.1, tanto 
econômico como social, pois a grande mazela que existe neste 
País - digo e repito - é- a perversa distribuição de renda entre as 
pessoas e as regiões. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. EPITA· 
CIO CAFETEIRA. NA SESSÃO DE 02!05195 E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBU· 
CADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Sr. Pnosidentc. peço a 
palavra para uma comunicação de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira, por cinco-n:lli:J.utos~ 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR·MA. Como li
der.) - Sr. Presidente, Senador Esperidião Amin, estava V. Ex• 
presente à reunião da Comissão de Assuntos Econôn:ricos do Sena
do a que compareceu o Ministro Pedro Malan, e ali assistiu aos 
questionamentos que fiz. 

Dizia ·eu. naquela oportunidade, que ainda não tinha sido 
aprovaâo-sequet_õ_nome- 00 presidem-e-do Banoo-eenttaJ.;-Sr;-Pér• 
sio Arida, não havia presidente no Banco do Brasil-.falava-se DO 

TJ.Ome do Dr. Paulo César Ximenes - e já havia a detêrminação de 
fechar agências do Banco do Brasil. Ou seja. tudo indicava ter sido 

do Ministro da Fazenda a escolha do caminho do fechamento de 
agências do Banco do BrasiL 

Na ocasião, Sr. Presidente. falamos que as lentes usadas 
pelo Govemo não atingiam o interior -deste País, nio viam os 
bóias-frias cu os &P-9SCntadoS andando em caminhões para recebe-
rem. uma miséria de aposentadoria. E o Ministro Pedro Malan ne
gou, fez como São Pedro, negou três vezes que essas ag&cias se
riam fechadas. 

Hoje, o jornal Folha de S. Paulo diz:: ''Rela16rio sugere fe
char 2SS agências no pais". E diz mais, que são somente 255 - e 
eram 617- po~que houve pressões políticas, que impediram que 
fossem mais. 

Outro dia ouvi a voz do nobre Senador Edison Lobio se 
juntar à minba e defender o Estado do Manmhio cootra o fecha· 
ment.o de agências, que eram 20 naquela época e sio as mesmas 
20 que constam do jorua! Folha de S. Paulo de hoje. Quer dizer, 
nem a minha Liderança. nem a Liderança do meu Partido, nem a 
Liderança do nobre Senador Edison Lobio valenun coisa alguma, 
porque, oo Maranhão, nlo se reduziu o ·número de agBncias a se
rem fechadas. Se um total de 617 agencias foi reduzido para 255. 
no Maranhão as 20 continuam as mesmas 20, donde se vê que o 
meu Estado não está sendo olhado pelo Governo ou, pelo menos, 
que o Governo; embora olhe. não dá a devida atenção. 

Sr. Presidente, quero enumerar as ag&.cias do meu Estado 
que o Govemo vai fecbar: Aldeias Altas. Bacuri, Barão de Grajaú, 
Barreirinhas, Bwiti Bravo, Burití, Governador Arcber, Qoo.t.e • .la.

dor Eugenio Barros. Uma Campos. Lon:to. Olho D água das Cu. 
nhis, Paulo Ramos. Poção de Pedrns. Santo Antônio dos Lopes. 
São Bento. São Bernardo. Silo Francisco do Maranhão. Silo Luiz 
Gonzaga. do Maranhão, T~mbiras e Tul6ia. 

O Governo diz - pelo menos é o que foi veiCulado em vá
rios órgãos de imprensa - que o Banco do Brasil tem que dar lu
cro. O jornal informa que 'todas essas agências vão ser fechadas se 
não derem lucro até o final de maio. 

Mas os empréstimos ~o Governo tnandou fazer nas cida
des do interior do Estado. atendendo a pedidos políticos, e que por 
isso representam prejuízo. disso não se fala. 

Vou fazer, Sr. Presidente. um pedido de informação ao 
Banco do Bnsi!. Quero saber quanto é que o Governo Fed<ral está 
devendo à instituição. Se for para fechar agências que dão prejdzo 
ou suspender negócios que dão prejlízo, o Banco do Brasil tem 
que, imediatamente, suspender qualquer negócio com o Governo 
Federal, porque o Governo Federal é o maior inadímplente do 
Banco do Brasil. 

O Banco do Brasil, a Caixa Econômica FederaL o Banco da 
Amazônia e o Banco do Nordeste são bancos de desenvolvimento. 

O legislador sempre procurou encontrar uma maneira de 
viabilizar o desenvolvimento deste Pais. Quantos territórios já pas· 
saram a Estados? Aumentamos de 21 para 27, e esses Estados rep
resentam o lucro de desenvolver o Pais. As agências do Banco do 
Brasil funciooam como sementes plantadas para o desenvolvimento. 

Esta é uma realidade. O jornal distorce a infonnação e che
ga a dizer que "o fecbamenlo das agências prevê o esgotamento 
dãs negociações políticas, pois este processo sempre provoCou 
resistência dentro do Congresso. Os parlamentares costumam 
indicar gerentes e empregar eleitores nas agências." Isso não é 
verdade. 

Vou coocluir, Sr. Presidente, dizendo que o ex-Presidente 
Itamar Franco, certa feita. pediu-me o currículo de um parenle 
meU;- -E-u- mandei o currlculo, sem nenhum psd!dc, e esse pare!!!e 
foi" nõmeado Diret.ot do Banco do Brasil. Eu desafio todos os go
vernos e o próprio Presidente Paulo César Ximenes a apre~entar 
um pedido sequer feito pOr niim ao Banco -do Brasil, um s6 pedi-
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do, de nomeaçio, de transfer&lcia ou de eiDp!éstimo. para quem 
quer que seja. 

O que eu quero, Sr. Presidem.e, é o desenvolvimento do 
meu Estado, é o desenvolvimento do Brasil. Com Incdidas desta 
natureza. o Banco do Brasil vai ser, nada mais nada menos, um 
banco comercial. como esses que estio ai. no moniento em que a 
presença do Governo é :oecessária para fmailciar a ãgriwltura., a 
pecuária,. o desenvolvimento do Brasil. Temos que pensar mais no 
Brasil e menos no lucro que está levando as nossas autoridades 
monetárias a um camiobo que não serve ao Brasil, ao conlrário, 
desserve a nossa Pátria. (Mlito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. CAR
WS WILSON, NA SESSÃO DE ~27104195, QUE SE RE
PUBliCA POR HAVER SAlDO COM lNCORREÇtJES 
NA ANTERIOR: 

~ O SR. CARLOS WU..SON (PSDB-PE. Pronuncia o se
guinte disa.uso.)- Sr. Presidente. Sô Senadoras, Sts. Senadores. 
o assuuto que me lriZ à tribuna, hoje, eslá na ordem do dia do 
Pais. Parece haver chegado o momento histórico de darmos um 
basta a uma pdtica que tem suas raizes mais profundas no descaso 
e na couupçlo. ' 

RefJIO-me, Sr's Senadoms. Sr.~. Sensclo=, àquilo que se 
acostumou chamar de "indústria de obra inacabada", um meio 
imaginoro ·e desonesto_ inventado por uns pouC?S p9f8. o seu pró
prio emiquec;iment.o, cm detrimento de milhões e milhões de bra~ 
sileiros. 

Já imaginari:t V. Ex-s do que se lrala. Uma empresa de cons~ 
truçio civil vence uma licitação e se toma. como diz o próprio 
pessoal desse mmo, "dona do contra1o11

• A partir dai, com a cOni
vência de alguns dirigentes públicos, evita, sob os mais variados 
pretextos e subtedUgios, fazer aquilo para a:qual foi contta.tado.: 
tenninar a obra no tempo previsto. Com isso, consegue incontá
veis adilameD!o5 cootratuais e. em coose<flêocia, goolos lucros. san
grando os c:of= ds Naçio e impedindo o desenvolvimi:nto do Pais. 

Apenas para exemplificar o que digo, há um caso absurdo, 
trazido a público, de uma obra em Mato Grosso que pennanecia 
incooclusa depois de nove anos, embon. o prazo previsto no con
trato para a realizaçio dos serviços fosse de !50 dias; 116 dos 133 
quilômetros de uma obra de CODStrução e melhoria de estradas 
custaram 12.3 milhões de dólares ao Erário, quando o proço do 
contraio original era de apenas 736 mil dólares. Çomo essa. há in
contáveis obras espalhadas por este Brasil. E quando não se trata 
de CCI11Upção, vemos alguns governantes, por pura vaidade, deixar 
um hospital ou uma ponte inacabada apenas para não terminar 
obras começadas por um antecessor. 

Ao deixar a Secretaria Nacional de irrigação, em novembro 
de 1993, à frente da qual permaneci menos de um ano, encaminhei 
corrt:spondência ao &celentissimo Senhor Presidente Itamar 
Franco, por meio da qual informava que a conclusão de 37 obras, 
que já tiDham enlre 50 e 95% de seus cronogramas físicos execu
tados, seria suficiente para. até o final do Governo, irrigar mais de 
70 lllil hectares de terras. 

Dessas obras, quero Jestacar algumas cujos percenblais de 
execução e área inigãVel situam-se entre as mais elevadas e co
nhecidas de muitos parlamentares aqui presentes como, por exem
plo: o perimetro de irrigação Caldeir.lo e o >'\çude Petrônio Portel
la, no Piauí; os Açudes Trussu e AtalhoU no Ceará; o Canal do 
Pataxó e o perímetro de inigação Baixo Açu, no Rio Grande do 
NOite; o sangradouro da Barragem Nova OliDda e o perímelrO de 
irrigação São Gonçalo, na Para~ o Açude Setrinha e o perlmetro 
de irrigação Moxotó, no meu Estado; os perlmetros de iniSaÇão -
Fotmoso-A e Bromado, na Babia; o perímetro de inigação Jaíba. 

qrie ~ o maior -ckSte País, em ~ Gerais; e o pedn:ietro de ini
gaçilO Flores, no Mannhilo. 

Para se ter uma idéía do que aqueles 70 mil hectares adicio-
nais entregues para COJJ.Clusão rcp:esentavam. a Compmhia de De
senvolvimento do V ale do Sio Francisco (CODEV ASF). em viDle 
anos de existência, havia inigado, at6 então, úea i<M~ isto ~. 
70 mil hectares. Se a rocomendação tivesse sido seguida, o Gover
no Itamar fnmco teria sido o recordista em realizações no campo 
da inigaçlo em toda a história deste Pais. 

Para atingir esSe objetivo, bastava apenas que se cumpis
sem os contratos de coD1mportida já ~inados pelo Govemo brasi
leiro com o Banco Mundial. o que representava um dis~ndio de 
apenas 238 milhões de dólares. Esse valor. ressa!IAo-oe. t butante 
inferior 80$ quase dois bilhões de dólares que o próprio Governo 
!!amar Franco desembolsou nas chamadas Frenr.s Produtivas de 
Trabalho, programa puramente emmgencial de reconhecida neces
sidade, pol'6m. quase sempre, de efeitos paliativos c improdutivos, 
coocebido - recordo-me - para minorar as conseqOSncias de uma 
das mais teniveis estiagens que se abatCram. sobm o semi-úi.do 
n~tino. -

O Sr. Hugo Napoleão -Permite-me V. Ex" um aparte? 
·o SR. CARLOS WU..SON- Com prazer, ouço V. Ex". 
O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador Carlos Wilson. V. 

Ex• se refere a um problema que é de seu amplo conhecimento, 
uma vez que foi um exímio Secretário de Irrigação e atuou em de
fesa do setor, com muita &lfase no Nordeste - e devo ~ 816, 
como um sinal de gratidão, com relaçlo ao meu Estado. V. EJr.• ci
tou, en passant, a Banagem PetrOn:io Porte lia. Para que V. Ex• te
nha uma idéia.. ela foi iniciada há dez anos, quando eu era·o Go
vernador do Estado. e até hoje, faltando apenas 10% para a sua 
conclusão, a obra se arrasta. com.o·o açude Joana. cano os tabulei
ros litorâneos de Pamaiba., DO uorte do Estado; com.o os platôs de 
Guadalupe. O Presidente Femando Henrique Cardoso, durante a 
~mpanha eleitoral, disse-me que a prioridade de seu governo 
não seria iniciar novas obras, -Dias concluir as já existentes. 
Transmiti um apelo ao Ministro Gustavo Krause, do Meio Am
biente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, no sentido de que 
ajude a conclusão das obras. Levei-lhe at6 um diagnóstico com 
relação ao Piauí. De modo que estou ouvindo V. Ex• com a 
maior atenção e compartilho com os sentimentos que esposa na 
tribuna, na tarde de hoje. 

O SR. CARLOS WU..SON - Muito obrigado, Senador 
Hugo Napoleão. O aparte de V. Exa engrandece o meu modesto 
pronunciamento. 

Esse quarto de milhão de dólares. necessário A concluslo 
dos projetas de inigação em andameD.to, teria sido suficiente para 
mudar, de modo defmitivo, a vida de regiões inteiras do Nordeste, 
evitando, para o fumro. a necessidade de dispendiosos programas 
emergenciais de combate à seca. 

Entretanto, não se procedeu dessa fom:aa. Preferiu-se cooti
nuar pagando- e continuamos a pagar- as chamadas '\axas de 
permanência", com que o Banco Mundial apena os seus mutuários 
em caso de não liberação das contrapartidas nacionais. uni venia
deiro crime praticado por dirigenteS públicos contia os· cofres eles
la Nação. 

Quero deixar.muito claro que não estou aqui buscando lan
çar dúvidas sobre o Governo do Presidente Itamar Franco, o qual 
tive a honra e o privilégio de servir. r- : 1uC desejo destacar é essa 
prática perversa da 'tadústria_ da _Coüld .nacabada", que atravessa 
govemos. a perpebJar a ·nisélia da vida brãslleila. - -

O Sr. Geraldo 1\. >!lo - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. CARLOS WU..SON - Pois oão. Ouço, com muito 
prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Geraldo Melo. 
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O Sr. Geraldo Melo - Nolm: Senador Carlos Wilson. que· 
ro aplaudir a iniciativa de V. &.• ao abordar essa questão da inter~ 
rupção de obras públicas, das quais V. Ex• é testemunha. como ex
Governador de Pernambuco, e eu, como ex-Gov~ do Rio 
Grande do Norte. Na primeira etapa da minha gestio como Gover
nador, d~diquei-me -à wefa de coocluir as obras dos meus anteces
sores, para ver, depois. as minhas próprias obras abandonadas. 
Considero que essa prática realmente precisa ser abolida. O JRÇO 
que está sendo pago pela sociedade. pela alimentação. pelo cultivo 
das pequenas vaidades cu dos caprichos politioo-partidários dos 
Governantes, num determinado momeJllo, é alto demais. Eu até di
ria a V. Ex• que, como Governador, eu trouxe ao Presidcote da 
República - que, na época, era o nosso Presidente José Samey -
um projeto, no sentido de que, se tivéssemos tido a oportunidade 
de aplicar 500 milhões de dólares, ou seja. um pouco mais do que 
o preço de uma turbina de Itaipu ou aplicar o equivalent.e ao que se 
gastou em 1 quilômetro do met!Õ do Rio de Janeiro num projeto 
como· esse, teriamos irrigado 35 mil hectares de tetra no Rio Gran
de do Norte e empregado. <fu:etamente. 105 mil trabalhadores. 
Esse projeto roi iniciado, não foi concluido e o povo do Rio Gran
de do Norte paga hoje o preço desse atraso. A vOz de V. Ex•, com 
a sua autoridade e com a sua experiência. ergue, em DOJnC>. de to
dos n6s, que queremos um futuro diferenle para o nosso País e 
para nosso povo, um protesto que já eslava. tardando. Meus para
béns a V.Ex•. 

O SR. CARLOS Wll..SON - Agradeço. Senador Ger3Jdo 
Melo, o aparte de V. Ex•. Sou testemunha do seu empenho e da 
sua dedicação quando Governada do Rio Grande do Norte, pois 
tive o privilégio de ver, em apenas 11 meses e meio, coo.vivendo e 
acompanhando o seu trabalho, o seu esforço pelo Estado do Rio 
Grande do Norte. O aparte de V. Ex• me bonm e engrandece o 
meu pronunciamento. 

Mas continuo, Sr. Presidente, mesmo lendo sido essa a prio
ridade determinada pelo Presidente Fernando Henrique, no sentido 
de manter intactas as dotações orçamentárias para a área de irriga
ção, isso não vem sendo rumprido. Estio paralisados os projctos 
de Formoso-A e Barragem Zabumbio, na Bahia: Marituba. em 
Alagoas:. Jaiba.. em Minas Gerais. 

Também estão paradas IOdas as pequenas obras nos EsWios 
de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do 
Norte e Sergipe, bem como as atividades de operaçio, manutençio 
e ass!stência técnica em ri:lais de vinte perimet:rm de irrigaçlo. Se
miparn.lisados e sob ameaça de interrupção tcul estio os projetes 
Formoso-H, Barreiras Norte, Estreito IV e Mirorós, todos na Ba
h 1a. e o Senador Nilo Coelho. em Pernambuco. 

O prejuíro causado por essa falta de liberação de recu!WS 
fmanceiros para a CODEVASF pode ser'sentido na reduçio das 
metas estabelecidas para 1995, confomle relatório daquela compa
nhia. Cerca de lO mil hecta..res, ruja operação era JXeVÍStA para este 
ano, já tiveram sua implementação prejudicada. 

Tenho me referido até aqui quase que exclusivamente a 
obras hídricas e de inigação, por se tratar de um setor com o qual 
tenho mais familiaridade, por força do cargo de Se=tário de hri· 
gação que exerci. 

Entretanto, esse descalabro se repete nos mais diversos 
campos da vida nacional. Exemplos olo faltam: os m.etros de Bra
sília e do Rio de Janeiro, a Barragem Pimpama e a Adutora do 
Oeste, em Pemamb.Jco; a BR-101, no meu Estado, e muitas outms 
obras que seria exaustivo mencionar. 

Tudo isso tem ocotrido a despeito da ação de nmitas ãiltori
dades responsá.veis. 

O Ministro do Meio ambiente, dos Recursos Rfdricos e da 
Amazônia Legal, Gustavo Kmuse, por exemplo, tem gestionado 

junto ao Ministro da Fazenda nesse sentido, como registra a cópia 
de aviso que tenho em mãos e cuja t.Iansaição peço seja feita D05 

Anais desUl Casa. Solicita, nessa correspondência, que os teaJnos 
devidos sejam efetivamentc repassadOS à -sua Pasta, de acordo com 
um fluxo programado de mx:rações. ' 

Obra cara. Sr. P=idente. é obra pomda. E sabido que um 
ano de paralisaçio implica aumento de 50% nos custos de uma 
obra, sem falar na riqueza que se deixa de produzir, em prejlÍm 
do desenvolvimento econôo::tico e social do País. 

Como se viS,' há muito o que conigir. E quero repetir que 
parece haver chegado o momento histórico para isso. Há uma con
junção favorável de elementos que desponta e que me anima oesse 
propósito. do qual. a partir de boje. farei bandeira. 

Al.§m da iniciativa do Ministro do Planejamento e Or
çamento, Jos~ serra, de inserir no Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias dispositivo proibindo novas obras, vejo levan
tarem-se as vozes de muiios dos meus eminentes -colegas de 
Senado, todas clamando contra esse insuportável estado de 
cOisaS. - -

Desejo desw:ar aqui a do nolm: Senador Pedro Simon. que 
lMteriã.lizou seus propósitos no Projeto de Lei D0 39, em tramita
ção nesta Casa. O projeto de S. Ex'-tem por objetivo assegurar que 
obras públicas, uma vez iniciadas, não sofram solução de continui
dade. O nobre SeiUidor Pedro Simon propõe que nenhuma obra 
pública seja iriiciada sem previsão no plano plurianual e no Orça
mento. Sugeii também que os IeCUISOS para a continuidade de l).ma 
~ jí iniciada sejam incluídos nos planos plurianuais e nos orça
mentos d~ exetdcios subseqüentes. de acordo com o croo.ograma 
a ser juntado a esses instrumentos de planejamento e enviado ao 
Poder Legislativo. 

Deseja. mais o eminente Senador, que a não-inclusio nos 
planos e orçamentos dos :reaJrsos necessários. o reta.Idamento da 
execução do cronograma, a paralisação da obra oo a não-liberação 
das verbas a elas destinadas impliquem em responsabilidade do 
agente in:frator. 

O projeto prevS ainda que a suspensão ou paralisaçao de 
obra pública. prevista no plano plurianual e no orçamento. depen
derá. de autorização legislativa, com revisão do plano e do orça
meDI<." se for o caso. Além disso, proibe a para!isaçllo de obra que 
tenha atingido 80% do seu cronograma. 

Por último, o nobre Senador Pedro Simon deseja que. con
forme previsto no seu projeto, o Poder Exea~tivõ encaminhe, jun
tamente- com a proposta orçamentária, relatório sobre as obras pú· 
blicas paralisadas. suspensas e em andamento. informando so~ o 
estágio do cronograma. de execução de cada uma. de modo que o 
Poder Legislativo possa. com a colaboração do Executivo, decidir 
os destinos das mesmas. 

É precisamente nesse ponto que desejo intervir, Senador 
Pedro Simon. O Projeto de V. Ex•, por mais iio.portante- reconhe
cemos que~-, por maiS Dlerit6rio que seja, ainda tramitará naCo
missio de Infra-Estrutura, a requerimen10 do eminente Senador 
José Agripino. depois de examinado pela Comissão de Assuntos 
Bconômicos, onde se encontra boje. A seguir, irá à Câmara dos 
Deputados. Thdo isso oonsumirá infelizmente precioso tempo, 
numa longa tramitação. 

Assim.. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, quero pedir o 
ap>io de V .Ex As; ao requerimento que estou apresentando, no senti
do da criaçio de uma comissão temporária do Senado Federal. 
com a fmalidade de inventariar as obras inconclusas custeadas 
-com rccO.Isos da União, examinar sua situa.çio e apresentar suges
tões para a soluçl!o defmitiva desse grave problema nacional Será 
fundamental para isso o OODCUIW, a participação do Tn"bunaJ de 
Contas da União e-também o acompanhamento de órgãos especia· 
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lizados como, per exemplo, o Batalhão de Eugenbaria do Exército 
Brasileiro. 

Além disso, desejo conclamar o Congre550 Nacional a 
aprovar o inciso I do art. 13 da Lei de I>iretrizes Orçamentárias. 
seguodo o qual Dão poderio ser destinados recunos para a execu
çio de novas obms. Somente assim e a partir de um levantamento 
exaustivo das obras inacabadas - verdadeiros momn:nentos ergui
dos em homenagem 1 comJpçio, às custas do suor de milhões de 
bmsilciros - , é que poderemos inleiiOmper do vez essa pri.tica 
perversa, que desmoraliza o Estado brasileiro. 

O Sr. Pedro Simon - Permite V, Ex• um aparte? 
O SR. CARLOS Wll.SON - Concedo. com muita honra, 

o aparte ao nobre Senado~' Pedro Simon. 
O Sr. Pedro Slmoo -Em primeiro lugsr, 6 oom muita ale

gria que vejo V. Ex• na tribma. Tenho muito carinho, Dllila admi
raçio por V. ex•- sei que o Dr. Ul:rsses também tinha - desde o 
tempo da nossa louga luta conjunta no velho MDB. V. Ex• vem 
b0111."2:i e dignificar esta Casa, trazendo a mocidade, a g.am.. o co-
nhecimento, a compeiSncia e o exemplo do trabalho que descm
peohou, na CAmara dos Deputados, no Governo do Estado de Per· 
nambuco e no àetor de iguas do Governo, como bem salienta V. 
Ex• neste proauncia.meniD. V. Ex• aborda um tema da maior rele
vância. Fuí testemunha do tmbalho importanlfssimo que V. Ex• fez 
e entregou ao Governo. DiCidia.nte o qual constatou que há cerca de 
37 obras paralisadas, algumas já com 95% de execução proota, o 
que propotcionaria a inigação de mais de 70 mil hocta=. Nio di. 
para ellleuder, não dá para compreender que coses fatos cotejam 
acontecendo neste Pais; não dá para enteoder que se esteja a come-
çar obra oova para se cortar fila e mostrar placa de inauguração 
enquanto obras nas quais se gastaiam fortunas estejam paralisadas, 
por iiresponsabilidade criminosa nossa. da classe política brasilei
ra. Ac#J.o altamente positiva a proposta de V. Ex.• de se criar uma 
comissão pam fazer o levantamento das obras incooclusas. estabe
lecer o perceub.lal que falta para que se conchlam essas obras. 
Creio que DO DiomeniO em que jzennos esse levantamento. tete
mos coodições de exigir, na bom da elabonçio do Orçamento, 
verbas para essas determinadas obru. A meu ver, V. Ex• está ab
solutamente com:to. Não tenho dúvidas de que é um absurdo, um 
crime pemútir que se iniciem obras e mais obras enquanlo uma in
fmidade delas estio inconclusaS, sem que se saiba quem é o rulpa
do pela sua nio-cooclusio. Disse: o nobre. Líder do PFL que, quan
do Govemador, deixou oo seu Piaul uma obiD quase proola, faJ. 
laUdo apenas 10% pata sua conclusão e que, 10 anos depois, cooti
nuam faltando esses mesmos 10%. Ora. é fácil wmpreeuder que 
todos somos um pouco culpados por- isso estar acontecendo. É 
muito importante - repito - o pronunciameuto de V. Ex•. l.ode
peudeole do fato de estar lramilando um projeto oesse sentido, de 
minha autoria. ao qual V. Ex• se referiu-agradeço arefedncia- a 
verdade 6 que a {li'OlXlSta de V. Ex•, de se instalar imediatamente 
uma comissio para proceder ao levantamento das obras paralisa
das, levar para lmpronsa. debater, falar e decidir, mostmodo ao 
Presidente quais as que têm que ser terminadas, sugerir que se dê 
prioridade para aquelas cujo t&mino está próximo, 6 muito boo. 
Sei que essa 6 a disposição do PI<sidente Fernando Henrique Car. 
doso. Sua Excelência tem dito e repetido isto: que concorda em 
Dio iniciar obras novas, mas que pretende concluir as que estio in
conclusas. Por essa razio é que, neste momento, a: proposta de V. 
Ex• vem ao encontro do pensamento do Presidente. Seni uma 
gmnde ,.ali,.çio pata cole Congresso, para este Senado se acei
tmnos a proposta de V. Ex• de se criar a comissãO e íniciar nova 
fase neste País. Nesse caso, não haverá emenda DO Orçamenro, 
oJlo havenl emeoda de dep~tado, oJlo havenl emenda· de senador, 
não haverá emenda de empreiteiias; o que haverá são obms que 

devem ser concluídas, que são fÜndamentiis. Falei para todos
para todos.. está valendo - que o Governo. no ano que vem. vai 
completar as obras e só vai iniciar obra se houver dinheiro para 
corneçãr c tcmlinar. Assim. ninguém vai correr atrás de emenda 
para figurar DO jornaL porque ftcario cm sib.lação igual à de todos 
os parlamentares c de toda a sociedade. Meus cumprimentos pelo 
importante pronunciamento de V. Ex•. 

O SR. CARLOS WilSON- Fiquei honrado em receber 
o aparte de V. Ex •, um dos parlamentares maís brilbantcs de 
nossó Pais. Tenho o privilégio de tê-lo como companheiro no 
Senado Federal. Fico muito horirado com o aparte que recebi 
de V. Ex•. 

O Sr.José Agripino- Permite-me V. Ex.•um. aparte? 
O SR. CARLOS WILSON -Pois nio, nobre Senador. 
O Sr. Jooé AgriplDo -Senador Carlos Wilson, cumpri· 

mente V. Ex• por essa sua palavra inicial no Senado Federal. Rc· 
gistro uma frase menciooada por V. &• com a qual concordo in· 
tciram.eot~ obn. cara é a obra inacabada. Muito mais do que obra 
cara é obra inflacionária; 6 obra na qual se gastou muito dinheiro, 
mas que nio levou A CODSeqüéncia cconômica nenhuma. Foi di
nheiro jogado cm cirru.laçlo sem o conseqüente tetomo, sem a re
cuperaÇio da produção decorrente da atividade a que ela se pro· 
pôs. DigO-isso com milita Convié:çãó,·-porquc fui governador quan
do V. Ex• era SecretArio Nacional de Recursos Hídricos, ocasião 
cm que me ajudou a executar a única obra federal que. durante o 
meu governo, teve prosseguimento e chegou a bom termo: • irri
gação do baixo Açu, que, na sua primeira etapa, produziu algumas 
centenas de hectares irrigados, graças à ação coo junta do Governo 
do Estado e do espirito público de V. Ex". A proposiçio de V. Ex" 
de se criar uma comissão que esb.Ide obras inacabad$s neste Pais é 
uma excelente oportunidade de se separar o joio do trigo. Há obras 
que, por questões politicas, foram iniciadas e que têm interesse re
lativo; algumas delas. ao longo do tempo, mostr.uam-se dcsinte
ressa.ntes. Por ootro lado. obras importantes para o País, urgentes, 
estio no mesmo rol. na vala comum das obras inacabadas. Essa 
Comissão. portanto, terá a rara oportunidade de identificar o que 
precisa com urgencia ser concluido c o que foi feito de errado em 
matéria de investimento, at~ para·quc se possa responsabilizar os 
que as iniciaram. Solidarizo-me com V. Ex• dizendo que a iniciati
va é de rara felicidade e que a Comissão de Infra-Estrutura que 
presido coloca-se à inteira disposição de V. Ex•. Mediante essa 
ablação poderemos prestar um excelente serviço ao País e aos seus 
interesses. Muito obrigado, Senador. 

O SR. CARLOS WILSON - Muito obrigado, Sena· 
dor José Agripino. Fico muito honrado em ter recebido o apar
te de V. Ex•. 

O Sr. Roberto Freire- Permite-me. V~ Ex• um aparte? 
O SR. CARLOS Wll.SON - Ouço V. Ex" com prazer. 
O Sr. Roberto Frei"' - Senador Carlos Wilson, solicitei o 

aparte apenas para dizer que V. Ex• está concretizando algo que 
iniciou quando Secrelário Naciooal de Irrigação. Trata-se de uma 
preocupaçio antiga de V. Ex".L=bro-me de que, naquela oportu· 
nidade, quando"· Ex• fez o levantamento de todas as obras hfdri
cas ,QU1llisadas no chamado Polígono das Secas c, junto ao Presi
denle Itamar Fnmco, tentou viabilizar a idéia de que a "dcsecono
mia" de uma obra inacabada é algo muito mais grave até do que a 
inexist8ncia da obra. E para n6s, nordestinos, fica claro- e acredi
to que V. Ex•, na campanha que o troúxe ao Senado, deve ter feito, 
como nós todos fiZemos. vários alertas em relaçio a isso- ao as

- sistiimos, nas nOssas regiões. aquelas obras que, se tivessem sido 
acabadas, algumas com quarenta anos de construção, muito prova
velmente tetiamos colocado um fiDl na indústria da seca, que ain
da infelicita a nossa região. Q.Icro dar os parabéns a V. Ex• por dar 
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contimJidade a essa luta e tellla:r concretizá-la em nível do Senado, 
com muito maior ênfase. Meus paral:éns. 

O SR. CARLOS WILSON -Agradeço-lhe o aparte, Sena
dor Roberto Fmn.. meu CODij>lulheiro de Bancada, tendo a certeza 
de que juntos estaremos nessa luta. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Ex. .. mc pemrite um 
aparte. nobre Senador Carlos Wilson? 

O SR. CARLOS Wll.SON - Com muita homa, ooço o 
aparte do Scoador Aillonio Carlos Magalhies. 

O Sr. Antoulo Carloa Magalbõrs - SeDado< Carlos Wil
son, fico muito feliz em aparte&-lo. Penso m que é um dever de 
justiça a um político jovem e competeme como é V. &.•y que em 
todos os cargos que já ocupou uo exerclcio da f\mçlo póbüca tem 
demonstmdo a sua capacidade, a sua i.nf.elig!ncia e a sua dignida
de. Hoje, V. Ex• traz um tema altamente importmtc! o qual temos 
de levar em considcraçio e atenF a esses reclamos. que sio de 
todo ? País, aceitando a proposi_çio de V. Ex•~ Como mpre
sentanles do Nordeste, principalDiente, tei:oos qüC levar em consi

·deraçio também aquela sua JROCUpoçio ontericr, sobletudo cm 
relação ao problema das obras h!dricas, porque a! tamb6m está a 
soluçio para a nossa regiio. Se n:solvermos u nossas dificuldades 
hídricos. teremos soluções pora os nossos problemas. Nio podelo
mos ter obras i.tlac•"'da.s em qualquer setor do País, princip&lmen
te no Nordeste carente.. V. Ex• aborda a questlo com a JXOPri.edadc 
que lhe 6 peculiar e dá demonstraçio, mai1 uma vez. da sua capa- • 
cidade e da sua compet8néía. Mlito obrigado. 

O SR. CARLOS WILSON - Senador AnJooio' Carlos, eu 
é que agradeço a V. Ex•. Fico muito honmdo em I1Xeber esse 
aporto de V. Ex", que é um dos homens púbücos que mais admiro 
neste Pais. Muito me b0DI1. ser também seu companheiro no Sena
do da Repóbüca. 

Para concluir. Sr. Presidente. 
Acredito, siru:emmente, DOS inteuções llllllDCiadas pelo <lo' 

vemo do Prcsidenlc Fernando Henrique ~. assim como 
acredito DA seriedade do Cougresso Naciocal. E chegada a bera. A 
Nação não suporta mais. Temos: que ~dar de vez a face deste 
Pais. Esta tarefa ~ nossa, aqui c agom. V amos constiUir um novo 
Brasil. em que a esperança de dias melhores. no fub.IIO, seja substi
tuída, fm•Jrneme, po<uma vida mais digna para todos DOpreseute. 

A Sr- Júnia Marise- Pennite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. CARLOS WJli10N -O:m muito-. ruço V. Ex". 
A Sr" J6nia Marloe - Senador Carloa WilsoD, quero cum-

primcntá-lo pelo seu bolo discurso de estréia na fribima do Senado 
Federal Aproveito a oportunidade para rememorar os manentos 
de convivia que tivemos na CAmara dos Deptitados. época exlle
mamente memorável para a vida do nosso Pais, quando defendia
mos a convocação da Assembléia Nacionâl Constituinte, eleições 
diretas e livres para Presidente da Repóbüca. Governadores de Es
tados e combatíamos, jlntos. os a.tos de exceçio neste Pais. V. Er' 
se elegeu Vice-Govemador do seu. Eslado exa.tamente no mesmo 
momento em que fui convocada também pelo povo mineiro para 
assumir as funções de V;ce-Govemadora. E uovamente aqui esta
mos juntos nesta. trincheira de luta, sobretudo, com. dedicaçio na 
nossa ablação em favor do País c do nosso povo. Quero annprl
mentá.-lo, não apenas pela exaltoçio de confiança com que V. Ex" 
deposita nas espemnças do povo brasileiro, uas oções do Govemo, 
mas. sobrebldo. porque temos a coovicçlo de que a sensibilidade 
de V. Ex• está identificada exawnente com esse clamor popular, 
principalmente do povo nordestino e o do seu Estado, que o elegeu 
Seuador da Repóbüca. Teubo certeza de que o pronunciamento de 
V. Ex.• constará nos Anais desta Casa como uma conclamaçi.o me
morável. nesta tarde de hoje, não apenas exortando às autoridades 
deste Governo, mas. mais do que isso, na sua proflSSio de fé, de 

apoio b aspirações nacionais e na coofWlÇB do povo. Tenho a 
certeza de que V. Ex• dará ao seu mandato de Senador o mesmo 
brilho dispensado aos mondatos anteriores, dignifiCOildo esta Casa. 

O SR. CARLOS WILSON - Agradeço i Senadcra Jónio 
Marlse, cem quem tive a hoom c o privilégio de conviv·er dumnte 
taDIDS anoa como Deputado e como V1e0-Govemador. Hoje tenho 
a SOlte de enoou!rá-la tamb6m Scoadora, podendo ter, nos seus on
sinamentOI, a certeza que voo desempenhar ainda melhor o meu 
mandato de Senador por Pernambuco. 

Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento agndec:endo 
a tolettncia da Mea. 

A Sr" Marluce Piuto - Pennita-mo V. Ex" um aparte? 
O SR. CARLOS WILSON - Com o comentimeulo do 

~sidente. ouço V. Ex•. 
A Sr" Marluce Pluto- Senador Carlos Wilson, quero para· 

bcorizi.Jo por sua estréia ua tribuna do Senado Federal e tamb6m 
pela brilhante iniciativa de criaçio dessa Comisslo. Realmente é 
incoocebivel pora nós Parlamentares, priucipolmente V. Ex" e tau
too ootroo do Ncrdeste e do Ncrte como eu, que rqreaeutamos 
- E3tados DA Comissio de Orçamento, aprovarmos emeudas 
pca ex.ecuçio de obras nas nossas xegiões e ten:nos a insatisfação 
de, pooteriomleute, sabonnos de cortes feitos, principohuente pora 
aquelas obras essenciais e favoráveis ao desenvolvimento das oos
su xegiões. Citarei como exemplo o caso da BR-174, única via fe
deral que dl coudições de abutecimento pora o nosso Estado. O 
Govemo do Estado couslruiu, com ICCU1'SOS próprios, 300 Km de 
estrada federal. E boje falta·noo apeuas 250 Km pora couclusão 
deata obra. Senador Carlos Wilsou. esse 6 o único trecho da Rodo
via Panamericana não asfaltado. E tivemos a ínsatisfaçio de ver as 
nossas emendas serem cortadas no Orçamento. Qarei um outro 
exemplo: existe um contnto entre o Govemo brasileiro e a Guiana 
Inglesa, pois extremamente pobre. pora que a GuiaDa chegasse 
com o asfalto até a fronteira c o Brasil frzessc uma ponte sobre o 
:rto Tacubl. Informo a V. Ex• que a Guiana Inglesa. pais muito 
mais pobre do que o nosso. ji cumpriu com a sua obrigaçio. e o 
Brasil ainda nio. Aprovamos emenda que, de acmdo com o valor 
aprovado na Comissio, era suficiente para a construçio daquela 
ponte, o que foi totalmente cortado. Acredito que com essa inicia· 
tiva de V. Ex•. temos a certeza de que ao aprovarmos no Orçamen· 
to aquilo que 6 prioritário para a nossa Nação, nio sem possível 
que teubamoa essa grande dificuldade de couseguir a üboraçio das 
verbas. Pode ser qu~ com isso, venhamos a fazer exatamente as 
obms que sio prioritárias e não as obras que são consideradas pa
roquiais, muitas vezes apenas para satisfazer projetes polfticos que 
oio vio atender às necessidades das nossas regiões. V amos fazer o 
passivei para que esta Comissio teoba b.ito, de llCOl'Ckl com a ne
cessidade premente e cem os seus esforços. Meuspantbéns a V. Ex.•. 

O SR. CARLOS WILSON - Muito obrigado, DObre Scoa
dora Marluce Pinto. V. Ex" dá mais um testemunho daquilo que, 
oa vetdade, envergonha o nosso Pais. Este testemunho é uma de
mon.srraçio de que preéiSallDS, com seriedade, enfrentar esse pro
blema e acabar com a inchl:stria mais promissora deste País, que é a 
da obra inacabada. 

Muito obrigado, Sr.!!rosidente. 

DOCUMENTO.t QUE SE REFERE O SR. CAR· 
WSWIISON EM SEU PRONUNCIAMENTV 

Aviso n• 205/MMA/GM 

A Sua Excel8ncia o Senhor 
Pedro Malan 
Ministro de Estado da Fazenda 
Brasllia- DF 

Brasília, 31 de maxço de 1995. 
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Senhor Ministro, 
O Excelentlssimo Senhor Presidente da República defmiu 

como prioridade manter intactas as dotações orçamell.árias para a 
área ~ iirigaçio, em especial as obras inacabadas e que repte
sentem contrapartida de recursos: cxtcmoS. 

2. Objetivando assegurar as prioridades defmídas pelo Ex
celentíssimo Senhor Presidentc da República. este Minist6rio ges
tiooou junto a essa Pasta no sentido de que fosse defmida. uma 
programação fmanceim com fluxo n:gular de n:passe. oolltempl.an
do a liberaçio dos Restos a Pagar e tamlx\m dos =ursos orça
mentário~f previstos para o c:i::irleiifC ano. o que nio ocorreu .até o 
presente momento. 

3. Dessa forma, Senhor Ministro, de maneira a res
guardar a prioridade estabelecida pelo Senhor Presidente da 
República, solicito providências de Vossa Excelência para 
que esses recursos sejam repassados a este Ministério e que 
se estabeleça uma programaçio rmanceira com o fluxo regu
lar de liberações. 

Atenciosamente, Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho, 
Minístto de Es!Bdo do Meio Ambiente, dos Recursos Hldricos e 
da AlllllZ<lDia Legal. 

Ata da 523 Sessão, em 4 de maio de 1995 
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislaturà 

Presidência dos Srs. Júlio Ccimpos e Levy Dias 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Ademir Aodrade - Antônio Cados Magalhies - Anlônio 
Carlos V aladares - Arlindo Porto - Artur da Tã.vola - Bello Parga 
- Benedita da Silva- Beni V eras- Bernardo Cabral- Carlos Be
zem. - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Cootinbo Jorge - Darcy Ribeiro- Edison Lobio- Eduardo Supli
cy - Elcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Er
nandes Amorim - Espericlião Ambi -- Fernando Bezerra- Flavia
no Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto - Gerson Camata -
Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira- Hugo -
Napoleio - Humberto Lucena - Iris Rezende ·- Jader Barbalho -
Jeffer.;on Pen:s - João Ftança .:. João Rocha - Joel de Hollanda -
Jooas Pinheiro- Josapbat Marinho- José Agripino- José Alves
José Roberto Arruda- José Bianco- José Fogaça- José lgnácio 
Ferreira - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Leo
mar Quint&nilba - Levy Dias- Lucídio Porte lia - Lúcio Alcântara 
- Lúdio Ccelho- Marluoe Pinto- Mauro Miranda- Nabor Júnior 
- Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Pe-

N" 153, do 1995 (n• 484195, na origem), d~ 3 do corn:n
te. referente ao Projeto de Lei da Câmara D0 132., de 1994 (n° 
3.590193, na Casa de origem). que dispõe sobn: a criaçio de 
Procuradorias da República em Municípios e d4 oulras provi
dências. sancionado e transfo[Jllado na Lei n° 9.035. de 3 de 
maio de 1995. 

N" 154, de 1995 (n• 489195, na origem), de 3 do coaente, 
encamiDhando o -demonstrativo das emissões do Real relativo ao 
trimestre janeiro/março de 1995, as razões delas detenninadas e a 
posição das reservas internacionais a elas vincula.da.s. 

À Comissio de Assuntos Econômicos, para co-
-nhecimerito. -- - -- ---- -

SUBMEIENDO À DEliBERAÇÃO lJ(j SENA
DO FEDERAL A ESCOUIA DE NOME INDICADO 
PARA CARGO CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE 
SUA PRÉVIA AQUIESc2NCIA: 

MENSAGEM N" 155, DE 1995 
(N° 4911'J5, na origem) 

Senbon:s Membros do Senado Federal, 
dro Simon- Ram.ez Tebet - Renan Calb.eiros- RobertD Freire-- -~ -
Roberto Requião- Romero Jucá- Romou Tu ma - Ronaldo 01-
nLa Lima - Shgio Machado- Teotonio Vilela Filho- Valmir 
Campelo- Vilson Kleinllbing- Waldeck Omelas. 

De conformidade com o art. 52. inciso N, da Constimiçio 
Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 1•, do Regula
mento aprovado pelo Decreta n• 93325,de 1• de outubro de 1986, 
_no art. 39. inciso I. aJíDea a. e DO _art. 40 do Anexo I ao Decreto D0 

99.578. de 10 de outubro de 1990, submeto A apn:daçio de 
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, da Senhora 
Tben:za Maria Machado Quíntella, Ministra de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para cumulativamente com o car
go de Embaixadora do Brasil junto à Federaçio da Rússia, 
exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à Repóblica da 
Belarus. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de pn:sen
ça acusa o comparecimento de 7 4 Srs. Senadores. Havendo míme
ro regimenrai. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçio de Deus., iniciamos noSSOs-ttãbalbos. 
O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda, 

procederá à leitura do Expediente, 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDEN1E DA REPÚBUCA 

Restituinlo autógrafos de pro }etc de lei sanci()nado: 

Os méritos da Embaixadora Then:za Maria Machado Quin
tella. que me iDduzimm a escolht-la. para o desempenho dessa ele
vada função, coostam da anexa infotmaçio do ~rio das Re
lações Exteriores. 

Brasília, 3 de maio de 1995.- Fenwxlo H<m!queCardaoo. 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 179 

EM N' 237/MRE/G/SRCIDSE/DP/APES 

Brasllia, 27 de abril de 1995 
Excelentissim.O Senhor Presideotc da Repjblica, 

. · · De acordo com o art. 84, inciso vn. da Constituição, e com 
o disposto no art. 56,§ 1•, do Regulamen10 aprovado pelo Dc=to 
U 0 93325, de 1° de outubro de 1986, no art. 39. inciso I. alínea a, e 
no art. 40, do Anexo I ao Decreto n° 99.578, de 10 de outubro de 
1990, submeto à apreciação de Vossa ExcelSncia a anexa minuta 
de Mensagem ao Senado Fedem! destirulda à indicaçio da Senhora 
Thcreza Maria Machado QuintoU., Ministta de Primeini Classe, 
da Carreira de Diplomata, para. cuomlativamente oom o cargo de 
Embaixadorn do Brasil jlniD ii Federaçio da Rússia, exen:Cr o car· 
go de Embaixadora do Brasil jlnlo à República da Belarus. 

2. O Itamaraty elaborou o Curriculum Vltac: da Embaixa
dora Thereza Maria Machado Quiraella. que, juntamente oom a 
Mensàgem ora submetida à apiOCiaçio de Vosaa Exoeltocia. sem 
apr=tado ao Senado Fedem! para""""" de saiS ilusa.s membros. 

Respeilosamente,- Lulz FeHpe Lampreia, Ministro de Es-
tado das Relações Ex teria=. - -

1965. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
EmboixBdora TilEREZA MARIA MACHAOO QUINIELLA 
Rio de Janeiro/RJ, 27 de maio de 1938. 
Filha de Moocyr Machado e CléUa Mendes Machado. 
Licenciatura em Letras Neolatinas, Instiwto Santa Úrsula. 
CPCD,IRBr. 
Terceira SecretAria, 06 de outubro de 1961. 
Segunda Secretária, merecimeo.lo, 03 de novembro de 

Primeira SecretAria, merecimento, 30 de junho de 1972. 
Conselheira, merecimento. 14 de julho de 1977 
'Ministra de Segunda Classe, =imenlo, 26 de junbo de 

1980. 
Ministra de Primeira Classe, merecimento, 17 de dezembro 

de 1987. 
Assistenle do Se=:lário-Geml-Adjlnto para Assunh'ls Eeo-

nômioos, 1961 
Chefe. interino, da Divisão de Transportes e Conmnicações, 

1963. 
Assistente do Chefe da Divisão de Transportes e Comunica· 

ções, 1963. - - -- -
Assistenle do Olefe da Divisão da Ásia e Oceania, 1967. 
Assessora do Olefe do Departamenlo de OrganisJDOS Re-

gionais Americanos, 1977. 
Olefe da Divisão da ALALC, 1978. 
Olefe da Divisão de Imigraçlo, 1979. 
Olefe da Coordenadoria Técnica. do DepartameniO de Co-

municações e Documentaçio, 1980'82. 

1975. 

Direlora do Instituto Rio Branoo, 1987/91. 
Baía Blanca. Vice-Cônsull964/6S. 
Baía Blanca. C&lsul, 1965/66. 
Baía Blanca. Eocam:gada, 1964e 1965. 
Bruxelas, CEE. Segunda Secretária, 1969n2. 
Bruxelas. CEE Primeira SecretAria. 1972173. 
Montevidéu, ALAJJ:, Primeira SecretAria, 1973m. 
Montevidéu, ALALC, Encarregada de Negócios, 1974 e 

Londres. CôllSUl-Geral, 1982/86. 
Londres, Representação junto aos Organismos Econõmicos 

Multilaterais, Ministra Conselheira, 1986. · -
Viena. Embaixadora, 1991/95. 
Viena. Representante Residente junto à AIEA,. 1991/95. 

Viena. Representante Permanente jui:J.to à UNIDO. 1991;95. 
Viena. Representante Permanente junto aos órgãos das Na

ções Unidas ali sediados, 1991195. 
XIV Assembléia Gemi da OACI, Roma, 1962 (membro). 
Comissão de Esrudos Relativos ã CERNA I.~", de Janeiro. 

1963 e 1964 (represen!ante-suplentc ·lo MRE). 
II Reunião de Consulta do :~' .. lrdO sobre ;·. - ··lOrtes Aé

reos Brasil-Espanha. Rio de Janeiro, 1964 (delegada). 
Seminário da ONU sobre a Participação das Mulheres na 

Vida Pública de seus Países-. Moscou. 19 70 (representante). 
Reunião Preparatória das Negociações Coletivas da 

ALAJJ:, Montevidéu, 1974 {delegada). 
I. IL III e _ IV Reuniões de Negociações Coleúvas da 

ALALC, Buenos Aires, (f974), Quito (1974), Montevidéu (1974 • 
1975), (delegada). 

XIV, XV, XVI e XVIII Perlodos de Sessões Ordinárias da 
Conferência das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, 
1974,1975,1976 e 1978 (delegada). 

Reunião do Comitê com Representantes dos Governa., 
Montevidéu. _1975 (delegada). 

Comissão Nacional pan. os AssunlDs da ALALC (CNAA
LALC). do MRE, BrasfUa. 1978n9 {Secretãria Executiva). 

Conferência Mundial de _Revisã~ e Avaliação dos Progres· 
sos Alcançados na Década das Nações Unidas para a Mulher, N.rü
róbi,l985 (chefe da delegação). 

XXXVIll Reuniio Anual da Comissão Internacional da Ba
leia, Mahnõ, Suécia, 1986 (chefe da delegação). 

Sessão especial da Comissão-das NaçõeS Unidas sobre a si
tuaçãoda Mulher, Nova lorque.1987 (chefe da delegação). 

XVI, XVH, XVIIT e XIX Reuniões Anuais de Diretorcs de 
Escolas DipiÕmáticas e de Institutos de Relações Internacionais. 
Viena, 1987, Genebra 1988. Washington 1989 e Cairo. 1990 
(Representante). 
. XXXII. XXXN e XXXV Sessões da Comissão das Nações 

Unidas sobre a Situação da Mulher, Viena,1988, 1990 e 1991. 
II Reunião de DiretOtes de EScolas DiPlomáticas da Amer.

ca Latina, Buenos Aires, 1988. 
XXIV, XXV e XVI Assembléias Gerais de Delegadas \U 

Comis-são Interamericana de Mulheres da OEA, Washingtl>J., 
1988,1990 e 1992 (delegada titular). 

N Conferência Geral da UNIDO, Viena, 1991 (chefe \h 
delegação). -

XXXV e XXXVI Conferências Gerais da AIEA. Viena, 
1991 el992. 

IX e X Sessões da Junta de Desenvolvimento Industrial da 
UNIDO, Viena, 1992 (chefe da delegação). 

Publicações: 
'Teoria da Integração Econôm.ica" - Coleção GersoD. Au

gusto da Silva, Escola de Administração Fazendária, Ministério da 
Fazenda. Brasflia, 1982. 

;;O -Tratado de- Montevidéu''- Coleção Gerson Augusto da 
Silva. Escola de Adminisuação Fazendária. l\.1.inistério da Fazen
da. Brasflia, 1982. 

Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar. Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito AerOnáutico. ·comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito de Brasília. Comendador, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré. 
Medalha Mérito Santos DumonL 
Ordem Nacional''Al Mérito". Grã-Cruz. Equador. 
Ordem de Berrum:lo O'Higgins, Grã-Cruz. Chile. 
Ordem do Tesruro Sagrado, Cavaleiro, Japiin. 
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A Embaixadora Tb=m Maria Machado Quintella encon
tra-se nesta data no exeteícip de suas funções de Embaix_adora do 
Brasil junto à Repolblica da Austria. 

Stillo Marcos Amarante, Cbefe do Deportamemo do Ser-
viço Exterior. - -- -

(À Comissão de Relações Exteriores e Defua Na
clomL) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campas)'- O expediente lido 
vai à publicaçio. 

Sobte a mesa. propostas do emendas ii Constihliçio que se
tão lidas pelo Sr. I' Secn:úrio em exerc!cio, Senado< Joel de Hoi
Janda, 

Silo lidas as seguintes 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 22, DE 1995 

Alta-a oa lll1s. 20, e 231 da Cuustitulção Fedenl. 

As Mesas da C1mara dos Deputados e do Senado Fedem!. 
nos t<rmos do art. 60 da Cuustituiçio Fedenl. promulgam • se
guinte Emenda ao texto OODStitucional: 

Art. I' O inciso XI do art. 20 da Constituição Fedem! passa 
a vigcnr com a seguinte redaçio: . _ 

''Art. 20----·-··--··-··-----··-·-··-··-· 

Segundo iníDI:maç&s propiciadas pelo Deport.amento Na
cional de Produção Mineru - DNPM, em 1994, dos 807 toqUOri

- mentoo de pesquisa minenl relativas a R<raima, cerca de de 70% 
iJlcidem sobro ...,.. dos indios. De outra parte, • dem.m:açio da 

. Amo Indlgina Raposa Semo do ·SoL "' vier a """""" nas boues 
propostas, acamWá a submçio de 1,3 milhio de bectares das 
melhores tcrru pua a pastagem existente em Roraima, onde se si
tuam cerca de 350 fazendas agropecuúias. 

A pn:senle Proposta de Emenda 1 Comtituiçio oferece 
nova tedaçio aos ponlgmfoa I' o Z' do artigo 231, com o fan do 
corrigir os excessos constames do texto original e tomar realistas 
os direitos concedidos aos fndios. A nosso v«. de oada vale confe
rir direitos ideail, mu im:aliiáveis. Com efeito, devem-se garantir 
os direitos que assegurem a teproduçio flsica o cultural dos !ndios 
e que , ao mesmo tempo, observem os interesses da sociedade en
volvente, vale dizer, o direito de a sociedade abrangeo.te superar, 
pela via do desenvolvimeDto. a pobreza e a marginalidade tio ex
plt!ssivu na sociedade bmsileira. 

Estamos convictos da arolhida desta proposiçio pelos 
membros das duas casas do Congresso Nacional,eru face da neces
sidade de compe.tibilmr a g8nmtia dos direitos indígenas cem o 
imprescindível desenvolvimento econômioo e social do Pais. 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1995.- Senadoms- João 
-França -José Fogaça -José Alves- Ramea Tebet- Gilbeno 
Miranda- Gll .. m Borges- Coudubo Jorge- Luácio PorleDa 

XI- as teiiU ocupadas pelos !ndios." - Ernaudes Amorim - Epltáclo Cafeteira -José Blauco - Au· 
Ait. 2' O art. 231 da Co!lstituiçio Fodoml passa a vigonor tôulo Carlos Valadans- Jod de HoDauda- Feruaudo Bezer· 

com a seguinte redaçio:11 ra - Carlos BezeiTR - Sérgio Machado - Lcomar QuintanDha 

Ait. 231 .. ---··-----·----·-·------ _ - Osmar Dias - Carlos Patroánlo - Carloa Wllaon - Esperl· 
§ I' São temos ocupadas pelos fndios as por eles dião Amlu - Emilla Fernandes - Benedlta da !!Ova - VDsoo 

babitadas eru caráter pennaoen.,, as utilizadas para suas Klelouglog - Fnitas Neto - BeiJo Porgo - lris Resende - Lú
atividades produtivas, as imptescind!veis à pn:seiVaçio dlo Codbo - Joou Pubelro- Jader Barbalho - FranceHao Pe
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar c as reira - Lúd.o AJcintara - Ronaldo Cuoha Lima - Humberto 
necessárias a sua teproduçio fu;ica e cultural. observa- Luceno - Josapbat Marlobo - Casildo Maldauer - José Agri· 
dos os direitos dos nio-!ndios. plao - Flaviano Melo - Bernardo Cabral - Marluce Pinto -

§ Z' As tenu ocupadas pelos fndios destinam-se Volmlr Campelo- GuOberme Palmdra- Júnio Marlso- Ro
a sua posse permanente, cabendo-lhes. 0 usufruto ex c lu- ber1o Requião -Pedro Plva- Romeu Tuma - Jeferson Pera
s:ivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas Jútio Cu...,os- Ademir Andrade- Aatônio Carlos Magalhães 
existentes. - Genoo Camata- Pedro Simon. 

Art. 3' Esta Emenda entm em vigocna data do sua publicaçilo. 

Justlllcaçio 

O enfoque conferido pela Co!lstituiçio Fedem! de 1988 ii 
questão indigena tem contrib.ddo pua tomar tensas relações antes 
amistosas entre as populações índias c nio-índias. Os d,.in,ilos con
cedidos às popu!ações indigenas pela Caita Magua resultam da 
ideali2Jlçio de situações abotratas que nio encontram =spou
d&.cias com a diversidade: de relações resultimteS das mais dife
rentes formas de contatos intcrétnicos mantidas pelos fndios com a 
sociedade envolvente. 

Exemplo desse fato ~ o conceito de terras tradiciooa.Jment.e 
ocupada pelos iudios, de tio ampla abnngência que induz i oon
cessio de terras desps:oporciooalmentc vastas em comparaçio com 
o número de fndios que nelas habitam. 

Dessa forma. alguns Estados brasileiros tEm comprometido 
o seu processo de desenvolvÍm.ento, em virtude da reduçio de sig
nifiCativas úeas dos seus territórios que, na realidade, deveriam. 
ser destinadas 4 produçio econôutiCL 

Roraima é um casO expreSSivo dessa situação. Estado cuja 
economia assenta-se marcantement.e na mineraçio e na agropea~á
ria. tem-se defrootade com a interdiçio de couSidonlvel paroela do 
seu tcrrit6rio. 

(À Comissão d~ ConstitUIÇão, Justiça e Cidada-
nia) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 23, DE 1995 

Suprime o parágrafo 7' do artigo 231 da Coos
dtuição Federal. 

As Mesas da Câmarà dos Deputados e do Senade Fodoral, 
nos termos do art. 60 da Constihliçilo Federal. promulgam a se
guinte emenda.ao texio constituciooal: 

Ait. I' E suprimido o parágmfo 7" do art. 231 da Coostitui
çãoFodoml. 

Ait. Z' Esta emenda entm em viga: na data de sua publicação. 

Justificação 

Sabidamente, a geração de postos de rabalbo em número 
compatível cem o cmscimento da força de tmbo.lho disponível é 
um dos principais problemas que encontra a economia capitalista. 
Essa situaçio mostra-se ainda mais gmvc nos: países de menor dc
senvolvimenlo, nota.damentc em suas regiões mais pobres. 

No Norte do Brasil. as dificuldades vBm-se acenblando, 
uma vez que, nas últimas d6cadas, os Estados da rcgiio receberam 
elevados contingentes de brasileiros de outras á.rcas. incentivados 
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pela política governamental de expansão da ftonteira. econômica. 
Evidente~tc, os tm.~adores que para lá se deslocamm. repre
sentavam força de trabalho disponível em outras áres. quer em de-
corrência da forte pressio sobre a terra no meio rural-" no Sudeste 
e no Sul. principalmente-, quer como resultado dos elevados índi
ces de desemprego ou subemprego dessas regiões. 

A esse respeito, é 'Significativo o fato de a população de Ro
raima ler-se elevado de 40_885 habitantes, em 1970, para 215.950, 
em 1991. O contingente populacional praticamente duplicou oa. 
década de 70 (aumento de 94%), enquanto quase triplicou nos 
anos 80 (mcremento del73%). Em 20 anos, o número de habilan
tes de Roraima mais que quintuplicou, aumcDlando 428%. 

Rcoonbecidamcnte, n.!o há condições de integrar à eoono
mia mão-de-obra resultante de aumento populacional tão elevado. 
ainda m.a.is em meio i cooj.mtura de crise económica dos 11ltimos 
decênios. Da mesma forma. seria impossivel o Poder Público esta
dual investir na infra-estrutura de serviços, de maneira a superar 
com a necessária presteza o quacho de pobreza endémica que se 
agravou drasticamente. 

No que se refere especificamente à categoria dos garimpei
ros. em meados da dkada de 80, cerca de 45 mil desses trabalha
dores, oriundos das mais diversas localidades brasileiras. invadi
ram parte do território ocupado pelos Yanomami, em Roraima. 
Retirados da área indigena., os garimpeiros e suas famílias engros
sam o caudal dos setores colocados i margem das condições míni-
mas de sobteviv~ncia nas cidades de Roraima. -

Conscientes da necessidade de criar incentivos aos seiiri"Cs 
econômicos que utilizam intensivamente a mio-de-obra. o consti
b.Ünte de 1988 determinoo que o Estado favorecesse a organização 
da atividade garimpeira em cooperativas. O artigo 174 da Consti
tuição Federal contempla tal ordeoamenlo nos seguintes tennos: 

''Art. 174. ··•-··-·-··-··-··---·-··--.... --·-......... 
§ 3° O Estado favorecerá a organização da ativi

dade garimpeira em cooperativas. levando em CODta a 
proteção do meio ambiente e a promoção econôm.ico-so
cial dos garimpeiros. 

§ 4° As cooperativas a que se :R::fere o parágrafo 
anterior terio prioridade na autoriza.ção ou concessão 
para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais 
garimpáveis. nas 8reas onde estejam atuando, e naquelas 
nxadas de acordo como art. 21 XXV, na fonna da lei." 

Entretanto, a seguir. constituinte vedou a aplicação dos in
centivos no caso de as jazidas minerais se encontrarem nas-ferras 
indígenas, conforme o diSPJSIO no artigo 231, § 7': 

''Art. 231. ···-·---··-··-··-··-··-··-··-·· .... - ............. . 
§ ?" Não se aplica às terras indigenas o disposto 

noart.174.§§3°e4°." · 
Tal vedação é incompreensível, uma vez que, se o garimpo 

for realizado em conformidade com as normas que regulam a ex
ploração mineral, particularmente em áreas indígenas, não há por 
que não se permitir tal atividade nessas áreas. 

A presente Proposta de Emenda à Coostituição Federal tem 
o funde conigir tal distorção, fazendo suprimir o dispositivo cita
do. Estamos convencidos de que os membros do Congresso Na
cional acolherão favoravelmente esta iniciativa. que, a par de res
tabelecer o alcance desejável do artigo 174 da Carta Magna. obje
tiva criar possibilidades de ocupaçio pam um elevado contingente 
de brasileiros impedidos de trabalhar para vencer as precárias con
dições de sobrevivéncia de suas famílias. 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Senado= João 
Fran~- Gilberto Miranda- Lcomar QuiutanDha- Epltádo 
Cafeteira- Esperdião Amin- Ramez Tebct- Güvám Borges -
Emaodes Amorim - Coutinho Jorge -José Bianco - Vilson 

Kleluubfng -Bernardo Cabral - Antônio Carlos Valadares
Jáder Barbalbo - Femaudo Bezerra - Osmar Dias - Car.los 
Palroclnlo - Jod de HoDanda - Emília Fernandes - Luádlo 
Poi-tdla .:_ Freitas Neto - Bello Parga - Íris Rezende - Lúdio 
Coelho - Francelloo Pereira - Robc!rto Requlão -José Foga~ 
- José Agrlpiuo -o Lúdo Alcântara - Rooaldo Cunha Lima -
Humberto Lucena - Pedro Simon - Josaphat Marinho - Gér
son Camata - Guilherme Palmeira - Pedro Piva - Antônio 
Carlos Valadares--Sérgio Machado- Carlos Wilsou -Flavia
DO Melo- José Alves- Ademir Andrade- Júnia Marise- R0oo 
meu Tuma- Jeferson Peres- JúHo Campos- Carlos Bezerra 
- Cassildo Maldaoer - Jooas Pioheiro - Marluce Pinto - V ai· 
mlr Campelo. 

(À Comissão tk C<>nstilui{iio; Justiça e C;doáania.) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 24, DE 1995 

All<ra os lll1s. 49 e 231 da CoDStituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado FederaL 
nos termos do art. 60 da Constituição Federal. promulgari;t a se
guin\e 'Emenda ao lexlo constitucional: 

Art. 1° O inciso XVI do art. 49 da Constituição Federal pas
sa a vigorar coma seguinte redação: 

"Art. 49 ........................ - .......... _ .......... ~ .............. .. 
XVI- aprovar o processo de demarcação das ter

ras indígenas e nelas autorizar a exploração e o aprovei
tamento de recursos hidricos e a pesquisa a lavta de ri-
quezas minerais". . 

Art. 2o O caput do art. 231 da Constituição Federal passa a 
vigorar c-om a segU.ínte redação: 

"Art. 231. São reconhecidos aos índios. sua orga~ 
nização social, costumes linguas, crenças e tradições, e 
os direitos sobre as terras que ocupam, competindo à 
União demarcá-las. proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens e ao Congresso Nacional aprovar o processo 
de demarcação de suas terras , 

oO.Oo0-00-000000-00 .. 00-0000000000-0000000000M00000000000000~000000-000 

ArL 3° Esta Emenda enua em vigoc na data de sua publicação. 

Justificação 

Entre as inov~ções da Constituição Fedetal de 1988 figura a 
fundamentação dada aos direítos indígenas sobre suas terras, ba
seada nas categorias de direitos originários e ocupação tradicionaL 
Em decorrência da enorme abrangência dessas categorias, têm 
sido concedida~ aos índios brasileiros áreas desprop:>rcionalmente 
mais extensas que as de que eles efetivamente necessitam. 

• Exemplo por demais eloqüente dessa realidade é a demarca
ção de 9,4 milhões de hectares como terra Uanomami, dos quais 
5,7 milhões de hectares situam-se em Roraima. De fato. caso se
jam demarcadas todas as áreas reivindicadas pelos povos indíge
nas do Estado, Roraima terá -~as pgssibilidades de_ d~:!j;envolvi
mento seriamente ameaçadas. 

À nossa compreensão, é imprescindível que a política de 
demarcação das terras indígenas seja executada em CODsonância 
com a realidade concreta das relações mantidas entre índios e não 
índios, sem descurar do importante fato de que o desenvolvimento 
é condição para o progresso e o bem-estar de todos. inclusive das 
populações indígenas. 

Por isso, elaOOrou bem o constituinte de 1988. ao pemlitir o 
aproveitamento de recursos híchicos, a pesquisa e a lavra de rique~ 
zas minerais em lerras indígenas, desde que essas atividades se 
dêem mediante aulOrização do Congresso Nacional. 



182 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

A Proposta de Emenda Constitucional que ora submete- Justiftação 
mos à apreci8.C'.ão das duas Casas Legislativas objetiva estender 
tal concepção ao processo de demarcação das terras dos indios. A partir da Portaria mAMA n' 001/80, do antiso mOF -
Assim. após o Poder ExecutivO efeblar os procedimentos relati- I.ustituto Brasileiro de Deseo:tolvimento Florestal, o Govemr Fe-
vos ao reconhecimento de um tenit6rio com área indlgcna e a· deral permitiu~ aos CODSUmidçres de madeira e carvlo ·ve&'-W. a 
sua delimitaçlo, deve submeter q~êisô-'áf? Cô~SQ bla- opçi.o pelo rccoJhjmento do valor equivalente l reposiçio flores.. 
cional. a que1ll caberá apreciá-lo e apnjvi-lo, autõrizando, pois, tal, :l coma ''Recunos Especiais a Aplicar- OptanteS de Repos.içio 
a sua execuçio. _ -- _ . Florestal". Ou seja, em vez de realizar o plantio florestal, esas 

Além disso, propomos seja a rodação do c:aput do artiso pessou ffsicas e ju:ádicas poderiam simpleamente =olher, ao 
231 escoimada das imperfeições que t&n pennitido a deman:açio mAMA, o valor coaespondente ao custo da rcposiçio. 
de áieas indígenas e extensõe• desproporcionais b ..,.,. .. idades Desde 1989, essa opçio foi m.ontida apenas pua os OOllSU· 

das popdações a que se destinam. · ~s que utilizassem um volume de madeira inferior a 12.()(X) 
Temos a expectativa de que o Congresso Nacional será te- est6rcos/ano. 

ceptivo à. Prclp)siçio que submetetnOS a sua coos:ideraçio. na cer- ru infOl'llliiÇÕeS de que um euormc volume- de l"tClll'SSS foi 
teza de que seus membros sento sen.siveis à necessidade de harJ:no.. captado com essa sist.emitica. Todavia, nlo se tem OODbecimento. 
nizar Oli direitos -indigeaas com o direito de toda a sociedade ao a nivel póblico. do IDODlante captado e do modo como esses :recur
progrcsse e ao bem-estar. · · · · · ""'· f0[11111 dislribu!dos enuo as diversas llliidac!co da Fedenlçio; 

Saia das Sessões, 4 de maio de 1995. - Seoadaes Joio desoooheco-oe, tamb6m, se esses valores f0!11Dl efetivamente apli
Fraoça - Coutloho Jorge- GUberto Mlninda- Epltáclo Cafe- cados de acon1o com a destinação pm>ísta na Portaria mAMA n• 
teira - Leomar Qulntanllha Joel de HoDanda - EmOia F..... 441/89- plantio, pesquioa e fomento na ma flo=tal e aquisição 
naodes- Freitas Neto - José Agrlploo - GUvao Borg<s- Er· de íreu pua impW>Iaçio de floreotas DACionais. 
oandes Amorim - José Blanco - Antônio Carlos V a~- O _..,pedido de iofoooaçõeo se prcode à necessidade 
Esperldiio ~ mio - Osmar Dias -Carlos Paii'Oc!alo - Feioao- de .., g&Wltir ~ia no e-go de recursos que perten
do Bezerra- Ram.ez Tebet- LU(:idio Portdla- VDson KlclDu- cem a toda a sociedade bruilei:m. 
blog - Helio Pargo - !ris R.,.,de- Lúdlo Coelho - Fraocell· sala das Sessõeo, 4 de maio de 1995. - Senador Ernandes 
no Pereira- Lúdo Alcântara - Rooaldo Cunho Lima -Hum· Amorim. PDT _ RO -
berto Luceoa- Josopbat Marinho - CasOdo Maidaoer- Jo,.. 
Pinheiro - Flaviano Meio - Bernardo Cabral - Genoo Ca
ma ta- Jefferson Peres- Carlos Beurra- Jader Barbolho -
GuDhcrme Palmeira - Júnia Marise - Roberto Requião -
Ademõr Andrade - José Alves - Antônio Carlos Magalhães -
Pedro Piva - Carlos Wilson - Sérgio Machado - · Romeu 
Toma- José Fogaça- JúBo Campos- Pedro Simon- Marlu
ce Pinto- Valmir Campdo. 

(A Comissão tk Constirllição,JUJtiça e COhfania) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - As propostu de 
emendas à Coostituiçio que acabam de ser lidas estio sujeitas às 
disposições específicas constantes do art. 354 e seguintes do Regi
mento Intemo. 

As malérias vão à poblicação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a mesa, te

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena
dor Joel de Hollaoda. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 667, DE 1995 

Nos termos do disposto no art. 50. § 2', da Constituição Fe
deral. combinado com o ptcvisto_ no art. 216 do RegimenlO Interno 
do Senado Federal. ~eiro sejam solicitadas~ ao Excelcntíssimo 
Senhor Ministro do Meio Ambiente, Recursos 1-fidricos e .ArJ.w1>.. 
nia Legal. as seguintes iofonnações xeferentes A xeposição florestal 
obrigatória: 

De.n:KXtStrativo OOs valotcs amcadados. amJalmente, em 
todo o País. através da conta Recursos Especiais a Aplicar- Op
tantes de Reposição Obrigatória. desde a criação do fundo; 

Destinação dada aos recursos aplicados, em todo o Pais. por 
Estado. no periodo 1989/1994; 

Dei!lO!Istrativo dos A'alores anocadados e aplicados. porEs· 
ta do. oo mesmo periodo; .------ -

Situação atual da conta. 

(A Mesa paTO decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O·rcquerimeoto 
lido SCli despachado A Mesa para decisão. nos tetmO. do inciso ni 
do art. 216 do Regimento lntemo. 

A ~sido!ncia designa os Senadores Rooaldo Olnha Lima e 
Humberto Lucena para participar do Fórum dos Secretários Esta
chiai> de F.-.da, a teA!izar.se em João Pes- no periodo de 22 a 
24 do corrente. 

m <><adores imcriros. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

(Psu .. ) 
Concedo a palsvra ao nobre Sensdor Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Proouncia o seguinte 

discurso. Sem re•oisão do omdor.)- Sr. Presidente, Sr's e Sts. Se
nadores. venho a. e!ioU tribuna deba.ta um assunto especitico que 
vive o Rio Grande do Sul e um setor muito i.n:qxm.ante da econo
mia brasileira. O Governador Antônio Britto, prefeitos, parlamen
tares e empresários da região vSm debatendo, !""fundamente. o 
que se chama crise do complexo coureiro-calçadista em na>so 
País. Várias análises têm sido feitas nesse sentido. 

Recebi um estudo, acompanhado de uma carta muito cari
nhosa daquele que, pua alegria minha. fói Secretirio de lndúslria 
e Comtrcio quando eu era Govemado< do Rio Gtande do Sul, o 
atnal Dirdor.Superintendente da Associaçio Comen:ial, Industrial 
e de Serviços de Novo Haml:mgo, Gilb<rto Masmann. Passo a lb-la: 

"Distil!IO Senador: 
Apelo a sua tribuna no Senado Fedeial. 
Apelo para. que a use a fno. de mostrar ao Go\remo e à Na

çio o que ocom:l em lem:lo6 de aDe em um setcr ~que em. 
até bem pooco.lnolivo de orgulho ao Rio Gmndc do Su1e ao Psís. 

Apelo para que diga sobre o !""blema e diga da necessida
de de medidas gov"""""""tais efetivas que n:stabeleçam a pm:e
ria sezzqre havida entre Govemo e exportad.oEes. 

· Apelo porque • situaçio é realmente ctftica, confonne de-
monstra" detalhado n:lat6rio que lhe alcanço. 
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rança. 
Apolo por sua açio fume. lastrada na sua reconhecida lide· 

Subscrevo-me. grato e respeitósameot::. 
Gilberto Mosmann.'' 
Em seguida. ele apresenta uma análise detalhada da sillla

ção do setor. cujos dados sio io:qressionantes. Passo a lê:· los: 
"!.O QUE É ESTE COMPLEXO E OS PRIMEIROS NÚ· 

MEROS DA CRISE 
Trata·se da cadeia produtivo-comercial do calçado e do:s ar· 

tefatos de couro. No País. 6 compos10 de 43.()(X) empresas e ~ res· 
ponsável por um milhio de empregos diretos. Senão. vejalJ)OS: 

O aquecimento se tem restringido a automotivos, aos ele
lroeletrôo.icos e eletrodomésticos, al&n de alimentos. 

Entlo, o mercado interno de calçados amárga baixo desem
penho h! largo tempo. 

ZO FATOR DA CRISE- Há um ex~ssivo refluxo de in
dústrias exportadoras para o mercado interno. 

Com as díficuldadc$ para vender ao exterior, muitas empre· 
sas que se dedicavam. há largos anos. integralmente às exp:maçõ
es. intelitai:n a disputa ôo mercado interno. através de parte de suas 
linhas de produção. 

Resultada: sem aumentar o tamanho e o consumo do mer-
cado interno, h6. mais produtores disputando o mesmo mercado. 

EIIIP"'sas 3° FATOR DA CRISE -Começam a assustar as importaçõ-
- Indústrias de cooros e peJes----· .. ··---··-·-··-------.560 es. particularmente da Olina. 
-Indústrias de oomponentes.·-··-··-··-··-·--·-··--...300 Eiif 1994. cbeganun a US$258.000.000 .. -autorizações 
-Indústrias de máquinas e equipamentos. ........ -·----140 para iD:lpOI'taf calçados. A efetiva importação atingiu 
-Indústrias de calçados e artefatos-··----·---- 4.000 _US$80.000.000 aU! dezembro llltimo. O restante. em relaçio às 
.:.serviços afms. ................ ---·-·-.. -·-··-··-··-........ 3 .. ()(X) guias Autorizadas, deve ter ingressado no País nos meses já 
-Lojas de calçados e artefatos.·-··---··-··---··-·...35.000 transcorridos de 1995. 
Mio-de-Olmo: Da! resulta a eonstataçio de que os fabricantes dedicados ao 
- Indústrias de cooros e peJes .... : .... - ... ··---·----~-60.000 mercado iptemo passam a sofrer a desleal concorrência de sapatos 
-Indústrias de COillponentes. ............. -·-·-·----25.000 de baixo preço da China: a previsio das enlidades eo:qresariil.is do 
-Indústrias de m!qlin>s e equipamentos. •. ·-··--20.000 setor ~ de que haja USSSSO milhões de importações em 1995. 
-Indústrias de calçados e artefatos .... -··-··----·-350.000 Desleal porque. sabidamente. o preço vil que a China cobra resulta 
-Serviços af=-··-·-··-··---·-·····-··-·-··---30.()()(1 __ de pnltieas subsidiadas e sub-n:munernção dos mais variados fal<>-
- Lojas de calçados e artefatDS..---··--·-----165.000 res de produçio. 
-lndin:<os---··-·-·-·"---··-·-··-··---350.000 4• FATOR DA CRISE - Em 1992, o Brasil exportoo 
(-.) US$~475 bilbio em calçados. Naquele ano, perdeu-se, no merca-
0 Rio Grande do Sul ~ respons!vel por um terço da produ- do dos EUA, pom a Cbina, o fomecimento de um tipo de sapato 

çio calçadista nacional, mas por 80% a 85% do total das exporta· de baixo preço (os huaracbls, de estilo indlgena-moxicaoo), com 
ções bmsileiras de calçados. E esse setor oo~ 30% da cotaçio de aU! US$4.00 por por. · 
mão-do-obra industrial do meu Estado. Em janeiro de 1994, s1l o A essa perda o setor reagiu, passando a vender sapatos de 
setor de calçados - no qual ~ manufaturado o produto de ponta maior valor agregado. a pootode, em 1993, se ter atiJ1gido US$1,945 
mais representativo desse complexo. ltavia 153.000 eiiiP"'gados, bilbio em exportações de calçados. Hoove, pois. um up grade -
em termos de empregos diretos. Hoje. esse oúmero está redundo a tnelb(J[' qualiflCaÇio do produto exportado:. O Anexo 1 mostra que 
111.500 - oom a reduçio de 42.000 e_.,. em eurto poriodo, o setor tem melhorado em preço médio. 
com a poUtica que estamos vendo e sentindo cp nosso Pais. Isso Em 1994. calnun as exportações calçadistas paill US$1,624 
sem falar em ootros Estados do Pais. bilblo. 

Em Frnnca. Sio Paulo, já houve mais de 10.000 dispensas E, em 1995, a expectativa~ de apenas US$1,200 bilhão em 
no setor. vendas de sapatos ao exterior. ( ... ) 

No Rio Grande do Su~ já b! 69 fal~ncias e ooneoxdatas. Resultado: a balança oomercial selorial, neste ano, deverá 
Sem contar cerca de 100 empresas. no Pás. que cenamm suas ser ~gra.. como se demonstia: 
portaS. encem.ndo suas atividades. 

Em Estância Velha, RS. cidade que SOIIIP"' se earacterizoo 
como ''Capital Brasüei:ra do Couro". dado o gn.nde parque indus
trial de curtumes e empresas acabadoras de cano, havia 5.200 de
sempregados (~S). 

O que mais marca a crise nos setores calça.clista e correlatas 
(curtumes. acabadores de couros. componentes, máquinas-equipa· 
mentos) 6 a geral diminuiçio da produção. eom uma ociosidade, 
nas linhas de fabdcaçio, no chio das fAbricas, de 30% a 50%, 
COOÍOl"IJl" O grau de difieo]dade de cada UIDL 

E, pois, compnoensivel que 16 munic:ipios gallcbos tenham 
decretado "estado de eu10t"g&lcia" (26104195). 

Num tempo em que o Govemo Foderal fala em politica de 
geração de empregos, a prioridade deveria ser a ~ oom sel<>
res em dificuldades, de modo a se manter empregos - e evitar o 
desemprego. 

2. DETALHAMENI"O DA CRISE 
J• FATOR DA CRISE- No setor de calçados, embora te

nha havido uma certa melhoria nos neg6cios~ no mercado intemo. 
a partir do segundo semestre de 1994. jamais chegou a· haver aque~ 
cimento. 

Exportações 
-De calçados..-··-··-··-··-··--·-··--·-·· USSI,200 bilhio 
-De oouro (•)-·-··---··-·-··-·-·---- US$400 milhões 
- De m!quin>s-equipamentos 
e eomponcntes (b)-····-··----··---·US$200 milhões 
Importações 
- De calçados.--------··-··---·-- US$550 milhões 
-De cooros (a)·-·····---·---··---··--- USS400 milhões 
- De m!quinas-equipamOntos 
e eomponcntes (b)..·-··-··-··-----·-·· USS200milhões 
Saldo, de apenas-·-··-----·------- US$550 milhões 
(-) 
s•FATOR DA CRISE- Em que reside a causa dessa queda 

nas exportações? 
Um fator, exógeno, tefen:-se à expressiva desvalorização da 

lira e da peseta. em 1994, com o que a Itália e a Espanha. que esta· 
vam pouco competitivas, voltanun a disputar exitosamente o mer
cado europeu. IA o Brasil, com sua moeda sobrevalorizada. está 
perdendo quase toda a fatia mercadol6gica europo!ia que ticlla con· 
quistado ao longo de muitos anos. 
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6° FATOR DA CRISE -Totalmente interno, refere~se praticando injustiça por meio de custoo de produção subsidiados e 
este fator à madrasta conseqüência da política de c.imbio, afe- sub-remunerados. 
tando direta e incisivamente a exportação de bens de menor va- 3. COMPLEMENTOS RELEVANTFS SOBRE A CRISE 
lar agregado. Quanto às empn::sas: 

Dissequêmo-la: __ _ -Um ponto de ttanscendenlal relevância 6 a ''lição de casa" 
a) Defasagem acumulada antes do Plano Real: cerca de 8%; que o setor tem feito, qualiflCa.Ddo fornecedores c o produto, enxu-
b) Deságio, hoje IUl ordem de 10%; gando custos e aumentando o•lodices de prodntividade: 
c) Defasagem pós-Real: medida pelo IPCr, prãliCameõte - -As "gorduras" que o setor calçadista teria acumulado ao 

25% de inflação não repassada à taxa cambiaL longo dos exitosos anos das exportações crescenles sio seguida-
Ora. como formar preços intemaciooalmente competifivos mente alega.das, até por autoridades, mas m.Jnca comprovadas; 

com esses mais de 35% de atraso no câmbio, particularmente para A verdade é que, salvo algumas poucas grandes empmsas 
bens de baixo valor agregado? capitalizadas, o setor é atomizado em médios e pequenos em-

Em produtos. como o calçado, com preço médio de US$10 preendimentos, como á prova-o rotai do númen:fde empresas, bem 
IlJIS exportações, há limite para a qualif!a~Çio do produto, para a ao inicio discriminado; 
racionalização de custos e para a melhoria de indices de produtivi- V"13. de regra. todos sempre ~investiram seus ganhos oas 
dade, para compensar tamanhas perdas no clmbio. próprias atividades empresariais. 

?' FATOR DA CRISE- Tributos iDt.emos embutidos nos - Para o capital de giro. sempre se conrou com o aporte 
produtôs exportados cccstituem etrada prática brasileira. de Íonga bancário. Hoje, como efeito colateral da crise do setOl". as empre
data. _contrarimdo a regra universal da desgravaçio. ~ sas estio desoxigenadas quanto ao capital de trabalho, e os bancos 

Pois esse efeito se expressa ainda mais agon., em funçlo da se áfastam do setor, como se todo ele estivesse doente, o que é um 
sobrevalorização cambial, porque ele se soma como dificuldade na ahmttlo,já que no mínimo 75% das empresas são sadias e viáveis. 
fonnação de preços concorrenciais no merCado intemaciooal... _. As entidades empresariais dos vários setores que compõ-

Tmmtes os encargos sociais. só- nos dois primeiros -elos da em o complexo coureiro-calçadista uniram-se, em meados de 94, 
cadeia produtiva do sapato vai este fator a mais de 10% sobre o em tomo de uma ação conj.lnta e permaneute- o Programa Calça
preço de venda. Se examinada toda a cadeia, devem aproximar-se do do Brasil-, com a fmalidade de ajudar as empresas a continuar 
dos 15% esses descabidos tributos internos, ooerando as vendas ao a fazer, sempre melhOl", a ''lição de casa" e a pleitear ,Jlnto às auto-
exterior. - iidades de forma organizada e com uma só voz. 

g• F ATOR DA CRISE- A Argentina, em tempo de Merco- Quantos aos pleito~ 
.W, se protege e prejudica o BrasiL - O Programa Calçado do Brasil já ...tizru 26 reuniões, 

Inchtido em sua lista de adequaçio'exceção, o sapato brasi- com autoridades (Anexo 3) e já formuloo 32 pleito• (Anexo 4), cs-
leiro paga 27% de Imposto de Importação naquele poís; já o sapa- t .. nifo atendidos. · 
to &Igelllino, aqui, tem allquota zerada. - Quanto à prometida e demorada de•gmvação do PIS e da 

Ademais: ÇOFINS. sempre se ponderou, em Brasilia. que. para o caso do 
a) Nós hbetalizamos a venda de nosso couro semi-~bado calçado. não caberia a compensaçio via WL porque o sapato nio é 

(wd blue). ao ponto de. em 94, infelizmente, ter-se vendido ao ex- gri.vado por esse tn"buto. -
teriOl"mais wet blue do que couro acabado; Exatameote como nJo se esperava. a MP 948 criou a com-

b) A Argentina simplesmente nio permite a exportação, pensaçlo através do IPI! 
para país nenhum. de seu couro em estágio de wet blue. protegen- Agota.luta-se por uma melhoria Iedacional para viabilizar, 
do essa sua matéria-prima. sem dificuldade de interpretação de texto. o ressarcimento em es-

go FA TOR DA CRISE - O "efeito China" expressa-se em pécie pelo setOl" calçadista. 
três estágios: . Quanto a outtas a.ções: 

a) Em 92.levou-nos a perder a fatia do loW price shoe; - Foi criada uma articUlaçio com ce-rca de 50 parlamentares 
De certo modo, isso era previsível, porque, a partir de 1970, federais. visando apoio aos nossos pleitos básicos; 

d .. bancamo• a Espanha no• EUA oesse mesmo tipo de .. pato; - Foi divulgado "Manifesto l Sociedade Bmsileim' (Anexo 5) 
ora, em 92, outra naçio emergente (Cbina) tomou para si essa par- em dez jornais de cx.pressionaciooal mostJ:andoa aise calçadista. 
cela, fazendo o me .mo conosco_ A propósito, cs nossos dado& de expodaçiio difmm ligeir.mlen-

Afetou ela. os nossos exportadores, ·com práticas injustas; te dos COIJSlaiUs no ~ferido "Manifesto", polqUe os DOSSOS incluem 
mais. como já. vimos, reagimos, em 93, com o grow up de nosso sapal.Oie suasportes.eosdo''Manifesto''exclucmessas~ 
sapato exportado; - Foi constituída Comissão Tripartite para novas a.ções mais 

b) na aiUalidade, a Olina é perigo concreto para os fornece- 4 representantes (empresariais) do Progmma Calçado do Brasil, 
dores brasileiros do nosso mercado intemo, principalmente em tê- quatro representantes dos sindicatosffederações de operários do 
nis, cooforme já demonslr.ldo_ _ ..ror calçadista e 4 homens públicos (!nefcitoa e porlamentarcs)-

Se não forem tomadas medidas JnVcntivas de contenção, o 4. PLEITOS MAIS URGENIFS PARA DEBELAR A CRISE 
Brasil amargará uma importação de meio bilhão de d6W.. de cal- São ties: 
çados chineses, em 1995~ dando emprego lá. em detrimento de a) Crédito acessivel e a j.uo compatível; 
crescentes demissões aqui. b) Estancamento das importaçõe~ 

O que. em nome do bom senso~ não faz sentido. c) Desgravação dos tri.Wios internos nas exportações. 
c) A Olina, quase certamente, concorrem na atuai faiaa em Explkando-os: 

que o Brasil opera no mercado internacional de calçados, à medida a) A primeira providência destina-se a reoxigeoar as empre-
em que aprender a bem produzir sapatos de couro - no que~ no ge- sa.s, tanto as dedicadas ao mercado intemó como as voltadas is ex
ral ainda nJo se sai bem o país oriental. Por isso, tereQlOS que pra- --portações; 
ticar um novo up grade produtivo-comercial, indo do atual preço b) O segundo ple-!to visa proteger os fornecedotes brasilei-
médio de U$1 O para o dobro, ou impedir que a Olina continue roo do men:ado interno; 
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c) A tm:eira neceosidade objetiva canpeDSar o desajlste 
cambial e a revitalizar a competitividade intcmacioJ:i&l dos expor
tadttes calçadistas. 

Disi!eOiOildo-os: 
a) Qpanto ao cr6dito: não se rejeita o mecanismo BNDES, 

via bancoa estaduais/regional de desenvolvimento. Todavia, preo
cupam h PMEs as exig~ociu, as cootnpartldas obrigatórias e os 
destinos ao numerário reSultanle dos fmanciamentoc. 

O que se pmcisa é de capital de sim puro. acessível b em
pmsas de menor pede, as vcmladeiramente necessitadas. 

Nlo é hora de :investir, pois há ociosidade Dlll"CC.Dtc DU 
plantas induslriais das empreaas carentes de capital de trabalho. 

Adequado seriam, DA verdade, ellljr6otimoS via Banco do 
Brasil, eis que essa instituiçio tem capilaridade em todos os rincõ
es do território nacional e, em suas móltiplas agbcias e postos, os 
funcionãrios locai!: caohecem as empresas e os empresúios. 

Entio, se pleiteia que o Banco do Brasil seja instado a en
Irar ni> processo de mais apoio ao complexo c:oureiro-alçadista, 
indepeodelllemelllo do mais dil!cilmocmismo do BNDES. 

(0 Sr. Presidente faz soar a campaillba.) 
U encexro. Sr. Presidente. Peço a compreensio de V. Ex". 
O Sr. Eduardo SupBcy - Pemlil .. me V. Ex' um opsrte, 

nobre Senador Pedro Simoo? 
O SR. PEDRO SIMON - Pois não, oobre SeD&dor Eduar· 

doSuplicy. 
O Sr. Eduardo Supllcy- É da maior impatGncia o disgnlioti· 

00 que v. E<' está f&l!!lmdo ooln • situaçio da iDdústrüi de calçados 
em todo o Brasil, especiaimeo1c oo Rio Gmnde do Sul, mas também 
~ Franca, Minas Ga:ais e ootroa lugares onde esta in<Jils. 
tria oe deseuvolveu com gomde relevi!K:ia DOS 1lltimoo aDOO. Gostaria 
de tnuJm:Wr a V. E<' que também tenho recebido a proocupaçllo da
queles que mh!lhmn em Franca, doo traboiluido<es e doo ""JlJ'CSÍSÍI' 
Juntomenle com al2)lDS parlamemares, COIOO O Ocpltado Jooó Ma
cbado, na p<6xima segunda-fein. estarei na CAmara Mimicipal de 
Franca. exatamente para OOVÍ1'm05 enqxes:hios e tm.l:xalladores c:x:m o 
intuiJo de se verificar meios para resolva: a situaçio tio cdtica. Na ci
dade de Franca, nesses úllimoo meses, tal como .ooomo oo Vale doo 
Sinoo e em todo o Rio Gnmde do Sul, hoove cm:a. de lO millrabalh .. 
doces ~idos das iDdústrias de caJçadoo. Mais de uma dezala de 
empresas de gmnde. módio e pequeno porte fODIIIl fcd!adas em f'nm. 
ca DOS últioxls meses. AntC'lO!"!•em, a Ministm da.Indl1stria e Comércio 
lJoroth& Wemock ICCCbeu al2)lDS ParlameDares do Rio Gnmde do 
Sul e de São Paulo, ocasilo em que """"'Ciooou que, ainda no mês de 
IDIIÍO, fari ooustiblir a Chnara Setorial de Calçados pai1l <Jie empr&
sários, ttal:lolhad<ns e Govemo poosom apaociar sugestões como as 
que V. E<' apoota aqui cxmuma propriedade- Avalio que, deotre es
sas sugestões, 6 pax:iso ressaltar a Í1l:lpolt!i>cÍa da po~tica cambial 
para a :indústria de calça.cbi. Se a. sobrevalainçio, de um lado, teve 
efeitos que o Govemo coosidera positivoo em algumas úeas, em oo
tras, espocialmellle industriais. como a de calçados. obvialMtte, regis. 
.......,.,. efeios de deoequilflrios tio smos ~ ao que V. E<' 
ap:tl!<iademeDI CCUICDia ...... IDOillCdo. 

O SR- PEDRO SJM:ON - Muito olrigado pelo importaDte 
aparte. Na realidade. tem razio V. Ex&; essa ~ uma questi.o nacio
nal, e a siblaçio de Franca, sobre a qual j.i havia feito IDCDÇio. 6 
um caso tio smo quanto o do Rio Grande do SuL 

Continuo. Sr. Presidente: 
"b) Qpanto b importações: nio se pode negor boa vootade 

oa oogitaçio de um processo de dumplq do Brasil coo!Ia os sa
patos chineses; todavia. é !"00""" fadado a nio resolver o proble
ma, pois o daDO (que p-ecisa ser demon&trado wm processo dessa 
natureza) das importações avasaaladoros pt<VÍStas pari 1995 ainda 
está por vir. 

Os prazos e a meclDica sio lentos por natureza; ttata-se de 
pais fechado, oom extrema difu:uldade de comprovar dados e situaçõ
es. cxm o adiciooal de que a Cbioa não pertence i OMC (ex-GATI). 
_ . ·-Portanto, épnx:iso oomgir a rota. nesse particular, apelando 

o Brasil para o mecanismo de salvaguarda&- criando JXODtamente 
uma taxa de importação aleat6ria, provisória, que suste as importa
ções em vista - sob pena de o msulta.do, a longo pm20, ser con
vertido em mera. fumaça. 

O setor pleiteia: 
-:tarifa de 70% para os países da OMC: 
- tarifa de !.()()()% para o caso chines, com base em id&!ti-

co prooedimento, adotado pelo México há um mês: 
c) Qpanto à desgravaçio: em primeiro lugor, 6 pax:iso que a 

Medida Provisória n° 948, sem difirulclade interpretativa de texto, 
atenda ao setor, na fonna do Anexo 6; 

Ao lado disso, 6 prt'CisO quC o Governo crie, já e pronta
mell1e, um mocmismo de rdDtegro, na ordem de 12% a 15%: 

Em termos pennanentes, o caminho senl o da refORDA tribu
tária embutida na revisio constituciooal; 

Descabe esperar por essa desgravaçio permanente, nada fa
zendo- o que resultaria em cresceote débicle DO setor exportador 
de calÇados. 

5_ AÇÕES DESTACADAS COM VISTAS À CRISE. 
Sio elas as deseocadeadas pelo Governador do Estado do 

Rio Grande do Sul AJJI&rio Britto, que, desde janeiro de 1995, 
engajou-se na luta por soluções em favor do complexo empresarial 
em crise: 

Cõm o pleito d0'5 curtumes de Estância Velha (Via prefeito e 
sindicatos looais), no primeiro m~s deste ano, S. EX• fez prooto 
conta.to com o BNDES, do qual resultam as atuais aç.ões dessa ins
timiçio; · 

Promoção de reuniões DO Pa!Acio Piratini, pOrticipação em 
encontro com o VJ.Ce-Presidentc da Replblica na FENAC, e coor
~ de audiência em Bra.silia com oito setores exportadores 
do Ri . Grande do Sul - oourabilizam-se como procedimCDtos do 
ilustre governaote gaúcho; 

Em 27 de abril de 1995, S. E<' mobilizou tms Minislros
da fazenda, do PIBnejameDto e da Indústria. Comén:io e Turismo 
-,do que resullam os !"""'"'ill1eiltos oogitados quanto às importa
ções de calçados: 

Em 26 de abril de 1995, a região do Vale dos Sinos, DO Rio 
Grande do Sul, fez reunião que teve expressiva participaçlo de 
prefeitos, shvJicat0'5, operários, empresári0'5 e <lirigent.es de entidades; 

Eualteceu-se a açio do Governador AJJI&rio Britto; 
6. UMA APRECIAÇÃO SOBRE A CRISE-
Vão bem as exportações brasileiras no geral; e é deficitária. 

a balança oomercial do Pais; 
Tende o Governo Federal a analisar o macrocenário das 

vendas ao exterior. sem detectar que, setorialmentc, vários seg~ 
mentes estio perdendo desempenho internacional por falta de 
compensações i politica cambial: 

Analisando a primeira contestação deste tópico. temos que: 
a) As exportações globais t~m a· meo.ta.do em função de 

dois componentes: 
- - u~ de sorte, deconenle da valori.zaçio internacional de 
commoditics, de expressiva presença em nossas vcudas ao exterur. 

- Oulro, paradoxalmente deco!Tente da madrasta politica 
cambial vigeDle: bens que utilizam componentes í~ de 
tecnología de ponta, que passaram a viabilizar preços internacio
nalmente competitivos pai1l o Brasil porque tais componentes go
zam da dupla vantagem do real sobrevalorizado e das alíquotas de 
ÍlllpOltaçio rebaixadas: 

b) As importações cresceram avassaladoramentc: 
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c) As exportações não Cresceram tanto como }Xlderiam ter 
crescido, no global. Se outro fosse o patamar cambial. certamente 
as vendas ao exterior teriam melhor peri'ormance; 

Vem daí que, no global, o lado das vendu vai be!ll, mas hã. 
setores duramente prejudicados - exatamenle os que construiram 
modelos de exportação nos últimos 30 anos, üislados pelos gover
nos da União; 

A demora em instiblir paia esses setores mocanismos de 
compens.l'!.ção vai desestrun.uando-os a passos largos- com enor
mes dificuldades para, no futuro, retomar posições no mercado in
ternacional." 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O tempo de V. 
Ex· · l esgotado. 

O SR. PEDRO SIMON - Para encerrar, Sr. Presidente, 
pemuta-me roafmnar que se trata de uma matéria exagemdameDle 
séria. Dificilmente faço esse tipo de pronunciamento, mas, desta 
vez, quero dizer a V. ex•. como Representante do Rio Grande do 
Sul. qUe o Vale do Sino, que é a região produtora de calçados da
quele Estado, está vivendo a crise mais difícil de sua história. 

Aquela região, Sr. Presidente, é apontada como exemplo 
para o Brasil: é- pr.úspera, rico:: .. extraordinária. c tepl'CSCD.ta-inatéria

prima de p1· ;:-a qualidade. A mão-de-obra do sapateiro lia Rio 
Grande do Sul é das melb_ore_s do mundo. De n:pente, o que era 
um oásis de progresso e crescimento está vivendo uma das crises 
mais dramáticas e cruéis. 

Ontem, falei com o MiniStro José Sena; bá tr& dias, houve em 
Porto Alegre reunião entre o Governador Britto. empresários e Parla- -
mentares que discutiram essa matéria. Na semana que vem. o Presi
dente da República reccbenl representação do Rio Gmnde do Sul 

Creio, Sr. Presidente. que essa é uma questão mtiito séria. 
Tenho já muitas interiogações com relação às chamadas importa
ções. Penso que devemos discuti-las. As importações. no sentido 
de ganntirem o combate à inflação, são absolutamente COITetas; 

temos alguns oligopólios no Brasil que cederão seus ptiços apenas 
com importações. Mas dai a importannos 4,2 bilhões de dólares, 
.:om um déficit de mais de 1 bilhão de dólares~ dai a importarmOS 
calçados a um dólar o par - o que pode parecer uma maravilha, 
mas na verdade vai destruir nossa produção; daí a abrirmos nossas 
portas à importação de balas e produtos os mais supérlluos do 
mundo inteiro, entendo constituir-se num equívoco, Sr. Presidente. 

Parece-me que vamos abrir nossas ponas para o mundo, va
mos dizer que o Brasil é internacional, e hldo bem. Lembro-me. 
quando Ministro da Agricultura. que o Brasil já era quase auto-su
ficiente em trigo. e os Estados Unidos nos venderam esse grão 
com 40 anos de prazo_ para pagar, ó "Brasil reduziu a zero sua pio
duçâo. e depois multiplicaram por dez o preço do trigo que havia-
mos comprado. · 

Então me parece, Sr. Presídente, que devemos importar. 
sim; garantir a baixa da inflação. taml;>ém; combater os oligop6lios 
nacionais. idem~ mas não destruir a indústria brasile~ não esfa
celar a produção oacional; não reduzir nossa mão-de-obt'a. nem di-
minuir nossa produção. . · 

Parece-me que o que está acontecendo na indústria de cal
çados no Rio Grande do Sul é um exemplo extraordinariamente, 
importante. - _ _ 

Ontem. dizia-me o Ministro José Sena que est1 convencido 
daquilo que o Governo deve analisar em seu conjun_to e em seu 
contexto geral 

Feito isso. Sr. Presidente. dou como lido meu prommciomento. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PE· 
DRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

6. Uma apreciação sobre a crise 

* Vio bem as exportaçõês brasileiras, no getal; e é deficitá
ria a bal.ança.romercial do Pais; 

Tende o Governo Federal a analisar o macro-cen!rio das 
vendas ao Ex~. sem detectar que. setorialmeote, vários seg
mettlos estio perdende desempenho imemacionoJ por falta de 
canpensações A poHtica cambial; ~ ·~ ~ 

- -~ A nalisaodo a primeira coostataçlo deste tópico, tet:DCIS que: 
a) As exportações globais têm aumentado em função de 

dois componentes: 
-Um, de sorte, decorn:nte da valorização internacional 

das commodltles, de expressiva presença em nossas vendas ao 
Exterior; 

- Outro, paradoxalmente decotrente da mã.dra.sta poHtica
cambial vigente: bens compostos com componentes importados, 
de tecnologia de ponta, que passaram a viabilizar preços intema
cionalm.enle competitivoS para o Bfasil jjorque tais ca::ilponeD.tes 
gozam da dupla vantagem do Real sobrevalorizado e das alíquotas 

'·de imp<noçio rebaisadas; 
- b) As importações cresceramavassaladoramente; 
c) As exportações não cresceram tanto quanto poderiam ter 

cteSc:idO,-:ó.o global; se outro fosse o patamar cambial, certameme 
as vendas ao Exterior estariam em muito mCibor performance; 
_ *Vai dai que, no global. o lado das vendas vai bem. mas há 

selares duramente prejldicados- exatanleD.te- os que-construiram 
modelos de exportação nos últimos trinta anos, instados pelos Go
vernos da União; 

* Ã demora em instituir, para esses setores, mCcim.ismos de 
coriipensação, vai desestruturando-os a passos largos -com enor
mes dificuldades para, no futuro, retomar posições no mercado in-
teriiaciooal; · 

Não se apn:goa mexer na âncora cambial do plano de esta
bilização da economia (se bem que não imaginemos longa vida à 
mesma!): apregoa-se medidas de compensação! 

, • O atual Governo Federal precisa atender os reclamos do 
setor exportador; mais especiflC8IDente. o de calçados, após-tantas 
reuniões e pleitos sem resultados; 

*O aciooamento do BNDES,-e a idéia de processar a China 
por prática de dumpiog são caillÍDllíl5 difioeis. cooforme já exposto; 

São necessárias medidas objetivas, proo.tas. desburocratiza
das, com exigências compatíveis ao complexo - empobrecido por 
meses de acumuladas difta~ldades; · 

Apenas aparentar ajuda, se essa não for de aplicabilidade 
imediata, em nada resulta; 

• Em decorrência. eis o nosso enfático apelo ao Governo 
Federal: não desassista mas emparceire-se cóm o -complexo cou
reiro-calça-dista; 

Se ajudado. sem benesses nem favores, mas com mediw 
das apropriadas, ele dari prontas respostas. reincetando sua 
perfomance; 

- A exemplificar, temos a questão do "n:integro", que es
calões intermediários do Itamaraty glosavam. em reuniões com 
o setor_:, em 94:. alegando que, a instâncias do Grupo Mercado 
Co1J!um, do Tratado de Assunção. a Argentina retirará (???), 
seu "reintegro"; 

Ora. a necessidade obriga a criação. aqui. de um tal meca
nismo. i.mpostergavelmetite, pois as ''bandas" cambiais nada resol
v~pan. o setor. 

QUãilOà Cbini6 preciso estancar as importações, de certo 
modo mais porantecipaçlo do que com basenasj,bavidas. valen· 
do-se o Bruil do mecanismo de salvaguardas; 

Em rollçlo 10 cmdito, sem desmerecer, o BNDES, precisa
se do apoio mesmo é do Banco do Brasil. acostumado a emprésti~ 
mos simples e ágeis de capital de giro às PME. 
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EXPORTAÇCES BRASILEIRAS DE CALÇADOS 

1. comparativo das Exportaç:Oes Brasileii'3S de C&lçados - Va&. em USS(FOBJ 

MêaJAno 1990 1991 1992 1993 1994 1195 

JAN 92.276.184 122.073.569 91.7~.206 1551,665.716 166.348 072 140.000.000 

FEV 93.258.501 95,762.064 93.319.843 18Q.6g7.921 137 840 151 138.000.000 

MAR 87 571.895 98 188.862 115.130.015 179.~8.275 1<2.537.e83 120.000.000 

ABR ~ü.209.314 124 575 154 72 .38.854 140.1108.287 135.2.1.001 

MAl 112 749 V52 95757119 57.56C 404 121 8&4.296 145.817.8Je 

JUN 62.882.617 93.851.228 137.928.241 184.4St1.S.C3 125.3~.097 

JUL b·-·~2 n1 255.031 128.41!12.523 183.1!181.823 141 497.351 

AGO 128.521.67.: 137 067.88S. 148.375.761" 191.274.43"'1 150 Cn.356 

SET 79 437 561 92 417 389 110 Oa.t 541 154 818.008 153.791.30; 

OUT 101 640 982 109 970 !l44 181.295.017 154 657.081 107 757.22C 

NOV 88 908.1562 81 248 728 191 408.166 135.388.230 1 07.203.&45 

DEZ 91 267 515 53 221 192 f.:l5 698.900 ~158 89e.975 110 575 097 
,:, .... 

318.D22A!il5 Tot .. Mar 273.10&..580 300.1&1..064 518 . .o&.ll12: .... 723.1106 JSNJ.OOO.OOO 

TOTAL 1.1113.s81.1il9 1.U5.3i7 .01!19 1.473.4.50.471 1.i145,181.1SU , .02.&.017 .018 3H.DOO.DOO' 

Fonte. OECEXICTIC- Oaaoa ae J•niMar 95- provssonoa 

·,. Compariltivo das Exportaçoea Brasileiros da Calçados - Vai. Pe~ntueis 
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Contatos com o Governo Federai e Estadual 

12.05~94 Senador Pedro Simon 
20.01.94 Ministro Rubenl Ricúpero 

05.07.94 Ministro Rubens Ricúpero 
01.07.94 Sacratirio Jorge Ch11111i Batista 
15.07.94 Ministro Élcio .Álvares 
29.07.14 Pra1idanta Itamar Franco 

03.01.14 Sanador Fernando Henrique Cardo1o 
11.01.14 Ministro Rubens Ricúparo 

Sacratirio Winston Frlt:Sch 
Sacratirio Milton Dallarl 

11.08.14 Ministro Élcio Álvares 
17.01.14 Sacratirio Winston Frlt:Sch 

Sacratirto ,Milton Dallarl 
30.01.14 Sacratirto Winston Frlt:Sch 

16.09.94 Sacretirio Winston Frlt:Sch 
Sacr.tárrio Antonio S6rgio Martins Mello 
Embaixador Joú Artur Danot Medeiros 

27.01.14 Ministro Clro Gomaa (am NH) 
Sacratirlo Mlnon Dallarl 

29.10.14 Di.-tor Joio Maria Stefanon 

03.11.14 Governador Alceu Collaras 

21.02.15 Vlcs.P111aidanta Marco Maclel 

11.03.95 Vlca.Pn~sidanta Marco Maciei/Min. Malan a Serra 

05.04.15 lnatalaçlo da BANCADA DE REPRESENTAÇÃO DO SETOR 
COUREIRO • CALÇADISTA 

05.04.16 Ministra Doroth6a Warnack 

11.04.91 Ministro Pedro Malan 

Pleitos e Sugestões apresentadas: 

1 Aumento das linhas de crédito para antecipação de câmbio. 
2 Agilização e aplicação de correção monetária na devolução de saldos credores de IPI. 
3 Isenção de IR nas remess~s ao exterior destinadas ao pagamento de honorários 

profissionais e despesas havidas na defesa das exportações. 
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4 - Recomposição da taxa de câmbio. 
5 - Redução da taxa de jures. 
6 - Restrição à imporiação de calçados. 
7 - Elevação da Tarifa Externa Comum de calçados para 35%. 

Maio de !995 

8 - Elevação da Tarifa Externa Comum e estabelecimento de restrições à exportação de 
couros ·wet Blue•. 

9 Taxação à entrada de capitais externos para fins especulativos (via IOF) e 
descompresslo da taxa de câmbio. 

10- Estabelecimento de politica de comércio exterio~ realista. 
11 - Desgravamento tributário das exportações. 
12- Adoção de mecanismos de compensação, via tarifas de importação e exportação, para 

defesa de competitividade da indústria brasileira nos mercados interno e internacional. 
13 - Acesso, por empresas exportadoras. a Unhas de crédito internacionaiS. 
14 - Apoio governamental à ações de produção comercial dos exportadores no exterior e da 

defesa perante iniciativas protecionistas e retallatórias de outros paises. 
15 - Adequação da legislação trabalhista. levando em conta as peculiaridades brasileiras e 

sua posição no contexto internacional. 
18 - Alteração do deStlnatArio dos encargos sociais, com vistas a beneficiar diretamente aos 

trabalhadores. • 
17 • Criaçlo de Unhas de financiamento especificas para as pequenas e m6dlas empresas. 
18 - Simplificação do sistema tributário e sua pragmtiica utilização como instrumento de 

politica economica, objetivando prioritariameme a criaçlo de novos empregos. 
19 • Estabelecimento de "reintegre•, como forma de reembolSO dos tributos cobrados ao 

longo da cadela produtiva. 
20 - Enquadramento do setor nas linhas de financiamento do PROEX. 
21 - Estabelecimento de "direitos específicos• a serem aplicados às importações de 

calçados. · 
22 - Criação de Unha de crédito praferencial. calculada sobre desempenho da exportadora 

em perlodo anterior. 
23 - Taxação em 25% as exportações de couros crú e ''Wet blue•. 
24 - DIISburoc:ratização do sistema "draw back" veroe-amarelo. 
25 • Regulamentação de linha de crédito especial de caráter rotativo, estipulado sobre a 

performance das exportadoras. com taxas de jures internacionais, em forma de 
antecipação de adiantamento de câmbio, sem travamento de taxa, utilizando como 
fonte de recursos os depósitos compulsórios do sistema blincârio junto ao Banco 
Centnll. 

26 ~ Equalização de tarifas de importação e exportação das matérias-primas e produtos de 
cadeia no lmbito do MERCOSUL e paridade de tratamento na concessão de 
beneficias às exportações de quaisquer dos países memoos. 

27 - Aplicação dos recursos recolhidos a titulo compulsório em programas de estimulo à 
produção. 

28 - Desconsideração dos valores retidos compulsoriamente do limite operacional de 
crédito das emprasas. 

29 - Consideração como fato gerador do ICMS incidente sobre mercadorias importadas a 
efetlva entrada no estabelctmento e nllo o desembaraço alfandegário. 

30 • Desobrigar as empresas da manutenção da parcela de ICMS sobre os estoques. 
permitindo sua transferência a fornecedores. 

31 - Permissão de apropriação de crédito com origem tributária diversa. 
32 - Redução a zero da alíquota de ICMS nas exportações de couros "crust" e acabado e 

elevação para 9% da aliquota nas exportações de couros "wet blue". 
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A Pedido 

MANIFESTO À SOCIEDADE BRASILEIRA 
Diante da grave crise aue experimenta a indústria brasiietra de calcados. as enttdades srgnatárias vem alertar ao Exmo. 
Sr~ Presrdente da Repúoiica Fernando Hennaue Cardoso. seus Ministros de Estado, Parlamentares e a socreaade em 
geral sobre a srtuacão c o setor courerro-calçadrsta e as repercussões futuras. caso não seram tomadas 1mearatas orovi
déncias para comgir as d•storcões da oolítsca econõm1ca e não se arspense adequado tratamento aos setores croduttvo 
e exportador. _ 
A política cambial adotada a partir da imolantacão do Plano Real vem causando dram8ttcas dificuldades aos excorta:· 
dores. Os calcadlstas. em especial, foram dos onmeiros a sentrr os efeitos. uma vez Que a v1gênc1a do Plano coincidiu 
com a definição da comercialização das colecões onmavera·verão. CuJaS entregas ocorrem ae setembro a fevere1ro. 
Desde a primeira hora foram alenadas as autondades econõm1cas de Que a Sltuacão. perdurando. causana acentuada 
queda nos volumes de exoonacão de calcados. com o conseQUente fechamento ae empresas e crescente aesemprego. 
Exatos Ql,latorze co~tatos pessoais Toram efetuados em Brasília com as-autorídades.- áS Quaii se apresentaram tnnta 
e auas sugestões e eleitos. Em vio. 
Infelizmente os prognóstiCOS se confirmaram. Mais. às dificuldades no mercado externo somam·se agora os problemas 
no 1ntemo. Em razão da mesma compressio da taxa cambial. estio enormemente faCilitadas as importacões de calça· 
dos, oriundas notadamente dos Daises asiáticos. especialmentp. a China. desleaiS, corria todoS sabem. em suas práti· 
cas de comércio. E o orodutor brasileirO, desoroteg1do pela falta de mecamsmos ofic1a1s oe oroteção comerc1al. assiste. 
impotente. a crescente oarda ae seu mercado. 
Como resultado desta conjugação de fatores desfavorâveis. a sttUacão ass1m se apresenta: 

BALANÇA COMERCIAL DO 'sETOR CA'l.ÇADISTA 
ano exportações importações 58 Ido 

USS milhOas USS milhOes USS milhOes 
1993 1.932 32 1.900 
1994 1.624 258• 1.366 
1995** 1.200 550 650 

• irnponaç:ões autorizadas -
• • projeçio -.-

Hoje. já sio Quase duzentas as 8mpreaaa de calçados que eneem~ram suas atividades. a queda no nfvel de emprego 
do sàtor j6 ultrapassa os 18% nos últimos quinze meses e segue crescendo! Em pouco tempo. se nio forem tomadas 
as medidas necessárias. a situaç:lo se tornará irnrvel'lilvel, sucateando a indústria de calçados. que atiA 1993 foi líder 
na pautl de exponaçio de milnufatui'IJdos. a segunda maior produtora e a terceira maior exportadora do mundo. o 
que demonstra, adequadamente. a capacidade competitiva do setor. 
Esta a denúncia e o alena que a indústria brasileira de calçados, com a responsabilidade econ6mica e social que a 
geraçio doi mais de um milhlo de empregos lhe atribue. vem fazer às autoridades e * sociedade brasileira. 
ABICAU;:ADOS AJIIaciaçla Brasileirll dao lndústriu da Calçadas 
ABRAMEQ Associaçlo Brasileira de Fa:bricantu de Máquinas e Equipamentos para o Couro e Calçado 
ACIJNH Asoociaçlo Camerciol. e Industrial e de oerviçoo de Nova Homburvo 
AICSUL Auociaçla du lndúltrias do Curtumes do Rio Grande da Sul 
ANIACAV Auociaçlo Nllcianal du Indústrias do Artwfatas da Couro o ~ da Viagem 
ASSINTECAL Asoaciaçlo Broileirll de Indústria d& Componentes para Calçados 
Sindicato du Indústrias de Calçadas da Estada da Ria Grande da Sul, de Nova Hamburvo IRSI. da Sopiranga IRSI, 
de Parob6 IRSl. do Campo Bom IRSI. de Ooio lrm6ao IRSI. do Igrejinha IRSI. da Trh Coroas IRS), do Farroupüha IRSI. 
de Estancia llolha IRS), do h.oatl IRS). do S.la Lltapalda IRS). da Taquaro IRSI. do Caxias do Sul IRS). de Fnonco ISP), 
da Estada da Sio Paula. Birigui ISP), da Jaú ISPI. Sindiclta lndúotriao da Calçadas Est. Minu Gerais IMG), Sindicato 
du lndústriu de Calçadas do Uboriandia IMGI. Sindicato daolndústriao de Calçadas do Uben~ba IMGI. Sindicato das 
lndúotriu de Calçadas da Nova Serrana IMG), Sindicato lnterm. lnd. Calçadas Zona-da Mota IMGI, Sindicata doo ln
dústriao da Calçadas • Bolou Ria de Janeiro IRJ l. Sindicato dao Indústrias lloltuario a Artefltoo da Couro do Ria Gran· 
do da Sul. Sindicato dao Indústrias da Calçadas da Sia Joio Batista IS C I •. da Cri ciuma ISCI. Sindicato du lndúltrioo 
de Calçada& de Maceio fAL). Sindicato das lndústr+as de Manaus IAM}. Sindicato das indústrias de Calçados do Est. 
da Bahia IBAI. Sindicato das Indústrias de Calçadas Fortaleza ICEI. Sindicato dos Vastuaria da Brullia IDFI. Sindicato 
das Indústrias de Calçados Est. do Espírito Santo IESl. Sindicato das Calçados Est. Goiaa IGOJ, Sindicato Indústrias 
Vestuário Mato Grosso do SuiiMSl. Sindicato das Indústrias Vest. Mato Grosso (MT), Sindicato Indústrias de Calçados 
do Estado do Pará IPA), Sindicato das Indústrias da Calr;:ados do Estado da Paraíba IPBl. Sindicato das lndústnas. de 
Calçados do Estado de Pernambuco (PE), Sindicato das Indústrias de Vestuâno de Piaui (PH. · 

Nova Hamburgo. 26 do abril de 1995 

! 
r 
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Novo Hamburgo. 20 de abril de 1995 

limo Sr. 
Dep. PAULO RITZEL 
Brasília (DF) 

Senhor Dep~:~tado: 

Maio de 1995 

assocwcao comárc1a1 
•noustnal e oe serviCos 

de novo namour_;~o 
Rue ..,.,._ P.oru itoat•': ~o 

CP ..u. faz r0511 595·21J.& 

~- PABX 10511 5~ 
CEP· t35J0.320 • NoYO 1'4M'IIJuo9) ·AS 

Conforme contato mantido com V. Sa.. queremos manifestar nosso apoio as 
sugestões de emendas referentes MP 948, que trata do ressarcimento do 
PIS/COFINS aos exportadores. enviadas ao Sr. Adimar. pelo Sr. Rogério 
Dreyer. quais sejam: · 

Art. 4° - Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito pre-
sumido em compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados. 
pelo produtor exportador, em decorrência d8 não-incidência. isenção ou 
aliquota zero do tributo no mercado interno, far-se-á o ressarcimento 
mensal em moeda corrente. . 

Art. s• - O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias 
· ao cumprimento do disposto nesta Medida Provisória, relativamente aos 

documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos. a esse título. 
efetuados pelo produtor exportador. · 

Art. e• - Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória 
n• 905, de ·21 de fevereiro de 1995. 

Dado a relevância do assunto para todo setor exportador brasileiro. sugerimos 
a mobilização da bancada calçadista no Congresso Nacional, com vista a apro
vação das modificações sugeridas. 

Sendo o que se apresentava para o momento. subscrevemo-nos 

Atenciosamente 

AL~~ /] 
GutBERTO MOSMANN J 
~perintendente Executivo 
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Governo socorre indústrias de calçad~s 
O BN DES libera UmtJ linha de crr!rfito ewean1 dtgvwuu a "''""""" as . '--"- ~-·'- investimenros do wmr em modemlltJçào 

\\TO' lO~- \RLOS C:\~IPOS 
~l.o~U.-....rl 8rO!I/10 

O 
Ban.:o :\actonal de 

Oesen \ olvtmento 
E'onàmtco ~ .Soctal_ 

B' DES1 esta opcoramio desde 
Jnteni o programa de fman· 
~ta menta para JS indústnas do 
~ouro e Jo ..:alçado. A hnha 
.!e creduo. com prazos e JUrOS 
.-spectaJs. f01 cnada para aten· 
ler a~ pethdos do setor, que 
'assa por dtflculdades. parti· 
~ularmeme no R to Grande dõ ~
lul. Os flnanctamemos tem o 
lbJC:tt~·o de promover a mo
!emtzação do setor e o empre· 
ino que usar o credno para 
~\'esumento tert direno de 
ornar c:mpresnmo no mesmo 
alar e nas mesmas condições 
·ara capual de iiro. 
o prazo de pagamemo e de 

'JtO anos e os emprestimos 
::r.io corrtg.1dos pela Taxa de 
uros de Longo Prazo. fixada 
m ~3.65% ao ano. O BN· 
)ES c:mpresu o equivalente a 
oao do \alar do projeto tem 
urros casos.. o banco partici· 
l com .. oac cto rotall. Além 
a TJLP. os empresânos terão 
~ pagar encargos que vanam 
~ :!% a.l.S% ao ano·. a titulo 
~ spread ltall.a de nscoJ. no 
.liO de financ:amemo para 
~~estimemos. e Je 4-% no 
J.so de capnal de grro. 

De: a.cordo cem a assessoria 
.: 1mprc:nsa do BNDES. para 
narrc1amemos no ;,.alor de 
:e RS 3 milhões as mdús.trias 
:tc:ressad.ls lle\em procurar 
reumente a rc:de de agentes 
:-~anceJros do banco. A rede 
.::onsmUJda por I 70 bancos 

·eder.cJados do SIStema BN· 
lfS c: as garant1.ls ~alienadas 
)~ rnteressados nos fmanCIJ.· 
:c:mos são tratadas direta· 
ente c_om os agentes finan· 
::ros. ~o caso ce pedidos de 
·J.nc1arnentos ~upenores a 
~ 3 m1lhões. as canas con· 
Liras deo;em ~er encaminha· 
JS ao propr10 BNDES. 
O proirama cobre os itens 
1rmalmente linanc1:i.veís pe· 
B~ DES. como moderniza· 

o. r~srruturaçâo, ex;pan· 
a. relocal!ucâo. capac1ta· 

ma proporção vale para pedi· 
.o tc:cnolo_g:zca. Qualidade e dos de no..-os financiamentos. 
uoum

7

h.l.aUe. conserVação ~o governo estâ sensibiliza· 
:'lbzental. O B~OES. nor· do e empenhado em encon· 
.tlmente. não unanoa em· trar soluçOes para o proble· 

_ c:\umos para capnal de a•ro ma ... disse o :ninistro da fa· 
t) c:mpre~S. ~las. no caso do zenda. Pedro Malan. ao refe· 
wr courc:JrO·calçadrsta. nr·se às dificuldades sentidas 
mu uma e.'lceçào. dec1dindo pelas indústrias. O mimstro 
c.1nctaro cap1ml Je 1uro des· adiantou que vai aproveitar a 

-.lUe auoczaJo ao Investi· sua próxima viagem ao Esta· 
;:mo lua. Pana cada RS 1.00 do. no dia 15 deste més. para 
: tn\e)tlmcmo mo realizado discutir os problemas de de· 
.: o ! 2 nlt"o Jntc:'> da a.pre· sempreao no Vale do Sinos. 

gmação da carta- consulta Ontem. depois 4e se reunir 
lpedtdo de fmanc1amento com deputados na Com1ssâ0 
.acompanhado do proJeto de de Economia dll Câmara. Ma· 
invesumentol aos agentes do lan disse que Já pediu a~» 
BNOES. o banco esta disposto tknicos do MinistCrio da fa· 
a financ1ar RS 1.00 de capital zenda um levantamento com· 
de giro das empresas. A mes· pleto sobre a situação dos cal· 

ç.adistas. como o número de 
desempregados e de empresas 
que fecharam ou pediram 
concordata. Malan esteve no 
Congresso por- ma1s de dUis 
horas reunido com deputados 
para pedir apo1o is reformas 
constituc10nais. 

Em nome d001 caltadmas. 
os deputados Júlio Redeck.er 

1PPR·RS1. Nei"SOn Marchezan 
rPPR·RSI e Paulo Ruzel 
rPMDB-RS1 nc:drram OO\'a· 
meme o aumento da ahquota 
de 1mportaeto l!os calcadO\ 
de 2.0% para 70% para protc· 
g:er o produto nacional Ja 
concorrenc1a dos calça(Jos ~o:h1· 
n~. que sao su~Jdla!.lo<.i. 

Marchez.an di!:!se que ha entre 
JO e 4-0 m1l de"iempre~atlo~ nn 
\ale dO:!i StnQ'). 

Empresários pedem sobretaxa de 70~ 
Os emp!Uârios gaUchos que· 

rem que o governo rec1era1 taxe !!~!!!!!~!!!!!;!!!!!!!!!!~~!!!!~:=;:=;:::=""""=====-
"'calcados importados da Chi· • ~ 1~ do calçados-
na em 70%. Hoje. os sapatos 

OS NEGOCIOS DO SETORi•. 

chinese~ pagam 20% de lmpos- · om US$: 
to de lmportaç.to para entrar 
no Brasil. mfonnou o presiden
te da A.ssooaçto Brasileira da 
IndUstria de Calçados IA.bical· 
çadosl. Horst Volk.. ao final da 
reunilo com o governador An· 
tónio Bnuo e representantes do 
Mimsteno da Indústria. Co
mérc:to c Turismo. ontem em 
Porto Alegre. Vo!k lembrou 
que o sctor passa por um perlo
do de crise. e j:i demitiu 45 mil 
trabalhadores. por causa da 
concori!nc:ia dos calçados chi· 
ne=. 

De acordo com o diricentc. 
h:i suspcuas de pni.uca de dum· 
pm• pelas empresas chmesas. A 
Abilcalçados alep. que os cal· 
çados importados da Chma cs· 
tio sendo vendidos ao ao Brasil 
com preços menores Que os cus· 
tos de prod~o. o que confijlu· 
ra a prãuca de dumprn._ 

Seaundo o presidente da Fc· 
dcrat;4o das IndUstrias do Esta· 
do •Fterpl. Oa.l(lberto L1ma 
Godoy. C prl:'Cto;n :~dotar salva· 
a:uardas. ,, proreção ao calçado 
nacional arima Goduy. podem 
v1r por mc1o da ~n<~c.ão dos 
tmf1Qrtadm ou o e'\tahclecimcn· 
to rJc OJ\Ob Llc comproa no Extt:· 

32 milhões 

258 mill1ões 

1.2 bilhão 550 milhões 

rior. Godoy e Volk admnem. 
no entanto. Que serâ d1ficd pro
\'ar o dumptniJ chines. porque 
estara sendo avahada uma eco
nom•a totalmente ding~da pelo 
Estado. numa reahd:lde diCe· 
rente da brasilesra. 

O prcssdente da Abicalçados 
pra.ntc. no entanto. Que os pre:· 
ços ch1neses mlo acompanham 
os. "•lotes Internacionais. O 
empresârio lembra que um tC· 
n111 !lltmliar ao bra!~!lle,ro_, cu1o 
cuo;to de prcxl.uçáo chelf.J. a L.SS 
S.OO. e vendklu pc:la ( hma por 
L.' iS 2.00. "Ass1m não da para 
ç, mpehr··. d1so;e \oll.. 

U 5U'J'elarJOoad,unlo de ('o· 

mêf.cio--Ex:renor do Minis11!no 
da lndUstna. Comerc1o e Turi!.· 
mo. Hélio Maura Gama, infor 
mau que o governo federal ''J.I 
apo1ar os calcadistas na formu· 
laç.ão de um estudo sobre a J:IO'· 
sibdidade de dumpmgchmC:s na 
ã.rea dos calcadO!.. 

QualQuer decl5oão só poder<i 
ser adotada no mmimo 60 d1a!. 
depoiS da abertura das mvesti· 
gaçoes pelo ~overno. pÕdendo ' 
chegar a adocao de no,.as .ali·j 
Quotas. de 1mporta~;ào por meto I 
de: med•~ provtsona. l aso o 
dumpmg nAo '>C"Ja nrO\dtÍO. ~ 
'>Jtuaç~o permancr.:c: como e\· 

'"· 



194 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi- Fernando Bezerra 
dente da República editoo a Medida Provisória n• 972, de 20 de 

Onofre Quinan 
'PFL 

abril de 1995, que 11dá oova redação a cijspositivos da Lei D0 8.981, · Odacir Soares Guilherme Palmeira 
Joel de HoUanda 

PSÓB 
de 20 e janeiro de 1995, que altera a legislação tributária federal, e Francelina Pereira 
dá ootta.s providências". _ 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos - Lúdio Coelho 
dos§§ 4° e 5° do art. 'ZO da Resolução n° L/89-CN, fica assim coos-

Beni Vetas 
PP 

timída a Comissão Mista incumbida de emitir parecei sObre a ma-
téria: 6João França 

Antônio Carlos 
Valadaros 

PPR 
Senadora Levy Dias Lucidio Portclla 

Titulares 

Femaudo Bezerra 
Coutinho Joxge 

Jos6 Biauco 
Pinhefro 

Carlos Wilson 

Roberto Frene 

Suplcalcs 
PMDB 

PFL 

Casildo Maldener 
Onofre QuÍDaD- ---

-Edisoo. LobioJonas 
RomeroJucá 

PSDB 
Pedro Piva 

PSB 
Ademir Andrade 

PPS 

Deputados 
Titulares Suplenlcs • 

Bloco (PFL-PTB) 
Mussa Demes Jaime FemandesJosé 
Carlos Vteira Álvaro Gaudêncio 

PMDB 
Hennes Parciauello Paulo Ritzel 

PSDB 
Antônio Kandir Y eda Crucius 

PPR 
SimãO Sessbn Roberto Campos 

PDT 
Ênio Bacci Márcia Cibilis ViaM 

BL (PL.PSD-PSC) 
Francisco Horta Eujácio Sbnões 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da mat&ia: 

Dia 04105'95- designação da ComissOO Misl4. 
Dia 04/0S/95 - instalaçio da Comissilo Mista. 
Alé 27/04195 -!"8ZZ pam recebbnento de emendas e pam a 

Comissão Mista emitir_ o parecer sobre a admissibilidade. 
Alé 06/05/95- !"8ZZ fmal da ComissOO Mista. 
Alé 21/05/95- !"8ZZ no Cougresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n• 973, de 20 de 
abril de 1995, que "dispõe sobre a instituição de cr6ditopresumido 
do Imposto sobre Produtos Industrializados, pam ressarcimento do 
valei:' PISIP ASEP e CORNS oos casos que especifica, e di outras 
provi~cias". 

De aconio com as indicações das lidemnçu. e nos termos 
do § 5" do art. Z' da Resolução n• 1/89-CN, f!C& assbn CODJlitufda 
a Comíss!o Mista incumbida de emitir parecer sobre a matma: 

Tltulareo 

Coutinho Jorge 

S... odores 
Suplen"" 

PMDB 
RamezTebet 

Maluly Netto 
Carlos Magno 

Paulo Ritzel 

Aniva1do V ale 

Beto Lelis 

Sérgio Miranda 

Deputados 
Suplenlcs 

Bloco (PFL-PTB) 
Carlos MeDes 
Severi.oo Cavalcanti 

PMDB 
Anibal Gomes 

PSDB 
João Leão 

PPR 
Euivaldo Ribeiro 

BL (PSB-PMN) 
Bosco França 

PCdoB 
Inácio Arruda 

De acordo com a Resolução n° I. de 1989..CN; fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 04105195 - designação da Coniissão Mista. 
Dia 04105/95- instalação da Comissão Mista. 
Alé 27/04195 -!"8ZZ pam recebbnento de emendas e pam a 

Comissão Mista emitir o perecer sobre a admissibilidade. 
Alé 06105195 - !"8ZZ fmal da Comissão Mista. 
Alé 21/0S/95- !"8ZZ no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n• 974, de 20 de 
abril de 1_995, que "autDriza o Poder_ Executivo a_contra.tar com a 
ITAÍPU Binacional pagamento de débito junto ao Tesouro Nacio
nal com titulos da divida ex tema brasileira, dcoominados 'BRA
ZIL INVESTMENT BOND- Bl)l', em valor correspondente a até 
US$ 92,800,000.00 (noventa e dois milhões e oitocentos mil dóla
res dos Estados Unidos da América)". 

De acordo com as indicações das lideranças, c nos termos 
dos §§ 4° c 5° do arL 'r da Resolução n" 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

Roberto Requiilo 
Jos6Fogaça 

Vllson Kleinübing 
Edison Lobiio 

Teotónio Vilela Filho 

Sebastião Rocha 

José Eduardo Outra 

Senadores 
Suplentes 

PMDB 

PFL 

Mauro Miranda 
Ronaldo Cunha Lima. 

Romero Jucá. 
w aJdeek <>melas 

PSDB 
Carlos Wiison 

PDT 
Darcy Ribeiro 

PT 
Benedita da Silva 
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Titulares 

Luciano PizZato 
Antônio Feijão 

Heunes Parcianello 

FlávioAms 

Mário Cavallazzi 

Augusto CI.!Valbo 
Fernando Gabeim 

Suplentes 
Bloco (I'F'L-PTB) 

· WemerWanderer 
Ne!soo Marq\ieulli 

PMDB 
HomeroOguido 

PSDB 
Toga Angerami 

PPR 
Augusto Naroes 

PPS 
Sérgio AroocaPV 

De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, flca estabe-
lecido o seguinte calendário pua a tramitação da matiria: 

Dia 04105/95 - designação da Comissão Mista. 
Dia 04/05/95 - instalaçio da Comissão Mista. 
Ati 27/04195 -praw pera recebimento de emendas e pua a 

Comissão Mista emitir o l"""'<"r sobre a admissibilidade. 
Ati 06105195- praw fmal dá Comissão MUla. 
Ati 21105195- praw no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Jólio Campos) - O Senboc Presi
dente da Replbüca editou a Medida Provis(ria o• 975, de 20 de 
abril de 1995, que "dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição 
pua o Progranta de Integmçio Social- PIS devida pelas pessoas 
juridicas a que se refere o § 1" do art- 22 da Lei n• 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e di outr.IS providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4" e 5" do art- Z' da Resolução n• 1/89-CN, fiC& assim cons
tituida a Col;rissio Mista inrumbida de emitir - sobre a ma
téria: 

Titulara 

Carlos Bezena 
Casildo Maldaner 

José Agripino 
José Bianco 

Lúcio Alcân!ara 

Marluce Pinto ·· ~ 

Tllulores 

Senadores 
Suplentes 

PMDB 
Gerson Camata 
Flaviano Melo 

PFL 
Júlio Campos 
Francelin.o Pereira 

PSDB 
PedroPiva 

PL 
Romeu"Tuma 

PTB 
Arlindo Pocto 

Deputados 
Suplmtes 

Bloco (I'F'L-PTB) 
Pedro Cttrea Arolde de OliveiraJair 
Siqueira ALttônio Uueno 

PMDB 
Luls Roberto Ponte Pedro Navais 

PSDB 
Carlos Mosconi Feu Rcn 

PPR 
Francisco Domellcs l!raldo Trindade 

PRP 
Adhemar de Barros Filho 

PT 
·José Fortunati Conceição Tavares 

De acordo com a Resolução n• !, de 1989-CN, flca estabe-
lecido o seguinte calendário para a tmmitaçio da matma: 

Dia 04105/95- designação da Comissão MUla. 
Dia 04105/95 - imtalaçio da Comissão Mista. 
Ati 27/04195 - praw pera recebimento de emendas e pera a 

Comisslo Mista emitir o puuer sobm a admissibilidade. 
Ati 06105195 - praw fma! da Comissão Mista
Ati 21/05/95- praw no Congresso Nacional. 
O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senboc Presi

dente da Retúbüca editou a Medida Provis(ria n• 976, de 20 de 
abril de 1995, que "dispõe sobre o valer do salário mínimo, altera 
disposições das Leis n• 8.212 e n• 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, e dá outms provid&Jcias". 

De acordo ·com as indicações das lide!anças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. Z' da Resolução D0 1/89-CN, fica assim cons
tiblída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
tiria: 

Tltul.,... 

!ris Resende 
Pedro Simon 

Carlos Pattocínio 
Romero Jucá 

Jeffersoo Peres 

Ademír Andiade 

Roberto Freire 

S...adores 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PSB 

PPS 

Gilvan Borges 
Mauro Miranda 

Freitas Neto 
Jonas Pinheiro · 

Artur da Távola 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (I'F'L-PTB) 

José Múcio Monteiro Luiz M<mlira 
Paulo Bomhausen Mauro Lopes 

·pMDB 

Alberto Goldman Zaire Rezende 

Anl&io Kandir 

Arnaldo Faria de Sá 

Marcos Medrado 

PSDB 

Adroaldo s....,k 

PPR 

Ari Magalhães 

PP 

Costa Fetreiia 

PDT 

Carlos Cardina!Odllio Ba!binotti 
De acordo com a Resolução n•1, de 1989-CN. fica estabe

lecido o seguinto ealendúio para a tzamit&ção da matiria: 
Dia 4-S-95- defÍ8!'•Çio da Comisslo Mista. 
Dia 4-5-95- instalaçio da Comissão Mista. 
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Ath 27-4-95 -pmzo para rocebimento de emendas e para a 
COmissãO Mista cnillir o jlorccer sobre a admisSlbilidode. 

Ath 6-5-95- pmzo fmal da Ccmissio Mista. 
Ath 21-5-95- pmzo no Cbng!eSSO Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida ProVis<Sria o• 977, de 20 de 
abril de 1995. que "dá nova tedãçio a dispositivos das Leis n°s 
8.849. de 28 de janeiro de 1994. e 8.541. de 23 de dezembro de 
1992. que alterum a legislação do imposto sobre a "'nda e proven
tos de qualquer natmeza, e dá outras provid&lcias". 

De acordo com as indicaçõe& das liderançu, e nos termos 
do § 5" do art. 2" da Resolução o• 1/89-CN, fica assim OOD&tibl!da 
a Comissão Mista iocumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Roberto Requiiio 
Coutinho Jorge 

Hugo Napoleão 
Walde<:k Omelas 

José Igoácio Ferreira 

José Roberto Anuda 

Lucldio Portella 

Titulares 

MussaDemes 
Félix Mendonça 

Luís Roberto Ponte 

Márcio Fortes 

Simão Sessim 

Augusto Farias 

Scoadora 

Supleotes 

fMilB 

PSDB 

PPR 

NaborJWúor 
Carlos Bezeira 

João Rocha 
Jos6 8ÍllllCQ 

PedroPiva 

OsmarDiu 

EpitAcio Cafeteira 

Deputados 

Supleotes 

Bloco (PFL-PTB) 

Arolde de Ollveila 
Hugo Lagnnba 

PMDB 
Goaz>gaMota 

ESDI!. 
Ubilatan Aguiar 

ffR 
Roberto Campos 

BL (PL-PSD-PSC) 

Welinlon Fagundes 

BL (PS B-PMN) 

Sérgio Guerra João CO!aço 
De acordo com a Resolução o.0 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendúio pua a tramitaçio da matéria: 
Dia 4-5-95- desiguaçio da Comissão Mista. 
Dia 4-5-95- instalaçio da COmissão Mista. 
A !h 27-4-95 -prazo para J:O<Cbimento de emendas e para a 

Comissio Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Alh 6-5-95 -prazo fmal da Ccmissiio Mista. 
Alh 21-5-95- prazo DO Cbn8"'SSO NaciooaL 
O SR. PRESIDENTE (Jdlio Campos)- O SCÍlbor Presi

dente da República editoo a Medida Provisória D8 978, de 20 de 

abril de 1995. que "dispõe so""" o Plano Real, o Sistema Maneta
rio· Naciop.al, estabeloce as "'gras e coodições de emisslo' do 
REAL o ÓS crithrios para conversio dás obrigações para o REAL, 
c di. ou IraS prov íd&cias'~ 

De acoolo g>m as indicações das lidetanças, e DOS termos 
do § 5" do art. 2" da Resolução n• 1/89-CN, ftca assim constituída 
a Comissio Mista incumbida de emitir parecer sobre a llllliria; 

Titulares 

Jos6Fogaça 
Genon Cama!a 

Odacir s.,.,... 
Freitas Neto 

Dao:y Ribeiro 

Lautô Campos 

NeyLopes 
Júlio César 

Titulares 

Luís Roberto Ponte 

Saulo Queiroz 

Roberto Campos 

AldoRebelo 

Senadores 

Supleotes 

PMDB 

PFL 

Pedro Simon 
Fernando Bezena 

Júlio Campos 
Jonas Pinheiro 

PSDB 

Carlos Wilson 

PDT 

Sebastião Rocha 
PT -

Eduardo Suplicy 

Deputados 

Supieotes 

Bloco (PFL-PTB) 

Vilmar Rocha 
Jos6 Mendonça Bezezra 

PMDB 

Pe<h'o Novais 

PSDB 

Arthur Virgllio Neto 

PPR 
Delfim Netto 

PCdoB 

Sérgio Miranda 

PPS 

·Augusto CaiValbo Sérgio Arooca 
De acordo com a Resolução n° 1. de 1989-CN. fica estabe. 

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 4-5-95 -.designoção da COmissão Mista. 
Dia 4-5-95 - insta!oçio da Cbmissio Mista. 
Ath 27-4-95-""1"l'W para JO<Cbimento de emendas e para a 

COmissão Mista cnillir o porecer sobre a admissibilidade. 
Ath 6-S-95 - pmzo fmal da Ccmissio Mista. 
Alh 21-5-95 - prazo DO C0Dg!e550 Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Júlio.Campos)- O Senhor Presi

dente da República cdilru a Medida. Provisória o• 979, de 25 de 
abril de 1995, que "dispõe sobre a nota do Tesoo.ro Nacional -
NTN e sua utilizaçio para·aquisiçio de bens e direitos alienados 
no âmbito do Programa Nacional de Desestatizaçio- PND, insti
tu!do pela Lei o• 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando as 
normas sobre a maléria constantes da Lei 0°8.177, de l 0 de março 
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de 1991, o do Lei n• 8.249, de 24 de ootubro de 1991, e allera o 
art. 3"<1> Lei n• 8.249191. 

De acordo com as indicaç&l· das lidennçu:, e 1101 termos 
dos §§ 4• e 5" do art. Z' da Rosoluçle ~~~ !_/8.J-_gl, flca •. !:'sim c:ons-: 
tiluída a Comisslo Mista ina:~mbida·de ~mitir ~ ~ iãa-t6ria: . . 

JooéFogaça 
Ney Suassuna 

J oel elo Hollauda 
Freita.< Neto 

Teotônio VIlela rllho 

RomeuTuma 

Ma.rluce Pimo 

Seu odora 

Suplenb 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PL 

PfB 

Fernando Bez:em. 
Ooofre Quinan 

José Alvos 
1onu IJinheiro 

Gemido J'.!olo 

Luiz Alberto Olivcüa 

Dcputadoo 

Titulara Suplenb 

Bloco (PFL-PfB) 

Abebudo Lupion 
Alexandn: Cemnto 

Hermes Pareiaflello 

JooéAníbal 

Paulo Bauer 

Fernando Gabeim 

Adhemar de Banos Filho 

Ciro Nogueira 
Jaime Femaudes 

PMDB 

Euler Ribeiro 

PSDB 

Danilo elo Outro 

PPR 
Welaon Guporini 

PV 

Gi1ney Viana 

PRP 

De acordo com a Resoluçio.n" I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte caleodúio pua a tramitaçio da ma~ria: 

Dia 4-5-9S- desigoaçlo da ComiJdo MiJtL 
Dia 4-5-95- instalaçio da Comissio Mista. 
AlAI 1-5-95 -pmzo pua tepebimento de emendas o pua a 

Cowissio Mista emitir o parecer soboe a odmissibilidade. 
AlAI !0.5-9S- pmzo fmal da Comisslo Müta. 
AlAI 2S-5-95- pmzo oo Conpsao NICional 
O SR. PRESIDENTE (Jólio Campos)- O Senhor Presi

dente da República odnou a Medida Provdória a• !180, elo 2S de 
abril de 1995, que "displ!e soboe a porticipaçio dos lrabalhodores 
nos lucros ou resultados da empresa e dá outras provid&ciu". 

De acordo com as indicaç&s das lidennçu, e nos lermos 
doi §§ 4" e s• do art. Z' da Resoluçio n• 1/89-CN, fie& assim coas-

tiUdda a Canisslo Mista incumbida de emitir puecer sobre a ma
t6ria: 

Gilberto Miranda 
Fernando Bez:em. 

Vllson KleimlbiDg 
Joo6 Agripino 

PedroPiva 

Ademir Andrade 

Robeito Freire 

Titulares 

Manoel Castro 
Anl&úo Feijio 

Luiz Fernando 

Finoo de Cutro 

Basilio Villani 

Jaques W&!!Der 

OdelmoLeio 

Supleub 

PMDB 

PFL 

NabO< Júnior 
Cootinbo Jorse 

Carloo Patroc!nio 
Edisou Lobio 

PSDB 

Geraldo Melo 

PSB 

PPS 

Deputados 

Suplenb· 

Bloco (PFL-PfB) 

ÁlllaLins 
Joio Mendes : 

PMDB 

Mauri S6rgio 

PSDB 

WilsonCampoo 

PPR 

Paulo Mourão 

PT 

Arlindo Cl:!inssli 
PP 

Edson Queiroz 

De acordo com a Resoluçion"l, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte aJend&rio para a lnrmitação da matéria: 

Dia 4-S-95 - c!osignaçio da Comissio Mista. 
Dia 4-5-95- in<t•lação da Comissio Mista. 
AlAI 1-5-95 -pmw pua =ebimento de emendas e pam a 

Comissio Mista emitir o parecer soboe a admissibilidade. 
AlAI !0.5-9S - pmzo final da Coollssio Mista. 
AlAI 2S-5-95- pmzo oo Conpsso Nacionsl 
O SR. PRESIDENTE (Jólio Campos) - O Senhor Fresi

deniO da República odnou a Medida Proviséria n• !IIII, elo 28 de 
al:ril de 1995, que "institui a Taxa de Juros de Longo Prazo
TJLP, dispõe soboe a remunel'IIÇio dos """""" do Fundo de Parti
cipoçio PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do 
Fundo da Marinha Mercante. c cU outms providências''. 

De acordo com u indicaç&s das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4" e 5" do art. Z' da Resolução n• 1/89-CN, r.ea assim cons
titufda a Comissio Mista. incumbida de emitir puecer sobre a ma
t6ria: 
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Titulara 

Qilberto Minmda 
Flaviano Melo 

Carlos Patrodnio 
RomeroJuct 

Carlos Wilson 

OsmarDiu 

Epilácio Cafeteita 

Titulara 

Adauto Pen:ita 
l'tlix Mendonça 

Gonzaga Mota 

Jayme SantaDa 

Paulo Bauer 

Miro Teixeira 

Senadores 

Supleutea 

PMDB · 

PI'L 

JOS<! fogaça 
Ney Suassuna 

Fra.t~.celino Pereira 
Freitas Neto 

PSDB 

Geraldo Melo 

PP 

Joio !'rança 

PPR 

Lcomar Quintanilha 
Deputados 

Supleutea 

Bloco (PI'L-PTB) 

Maluly Netto 
Hugo Lagranba 

PMDB 
Pedro Novais 

PSDB 

Aécio Neves 

PPR 

Amaldo faria de Sá 

PDT 

Giovanni Queiroz 

BL (PL-PSD-PSC) 

Francisco Horta Augusto Farias 
De aOOJ:tlo com a Resoluçio n• 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendirio pua a tramitaçio da matéria: 
Dia 4-5-95- desiguaçio da Comissio Mista. 
Dia 4-5-95 instol•çio da Comissio Mista. 
A~ 4-5-95 -p!UD pua P>Cebimeuto de emendai e pua a 

Comissio Mista emitir o parecer aobre a odmissibilidade. 
A~ 13-5-95-pnz.ofmaldaComiqioMista. 
A~ 28-5-95- pnz.o no Congresao NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (;Júlio Campos) - o Sellha )'resi

dente da República editou a Medida Provisória n• !llll, do 28 de 
abril de 1995, que "cria a Grati.fiCOçio de Desempeubo e Prochti-
vidade - GDII das atividades do finanças, oontrole, O<Ç8III<IIto e 
plallejamento, e d1 cutras provid&tcias". 

De aOOJ:tlo com as indicações das lidetanças, e nos tenoos 
dos §§ 4" e 5' do art. 2' da Resoluçio n• 1189-CN, fica assim oons. 
tímida a Q=mjsslo Mista inrumbida de emitir piueoer Sóbte a ma
téria: 

Titulara 

RamezTebc:< 
Ney Suassuna. 

Supleutea • 

PMDB 
Flaviano Melo 
Nabo< Júnim: 

Joio Rocha 
l'mncelino Pereira 

Bcni Veru 

Junia Marise 

Eduaido Suplicy 

Tltularea 

Rubem Medina 
JOS<! Jorge 

Roberto Valadio 

A11hur Virgllio Neto 

Luciano Castro 

Nilson Gibson 

AldoRebelo 

PFL 
Joef do Hollanda 
José Alves 

PSDB 

Lúcio Alc4ntara 

PDT 
Darcy Ribeiro 

PT 
Lauro Campos 

Deputados 

Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Maudcio Najar 
José M6cio Momciro 

PMDB 
Züa Bezotra 

PSDB 
Jovair Armtes 

PPR 
Maria Vala& 

BL (PSB-PMN) 
Raquel Capiberibe 

PCdoB 
Haroldo Lima 

De aOOJ:tlo com a Resoluçio n"l,de 1989-CN, fiCA estabe-
lecido o seguinte calendário pua a lmmilaçio da matéria: 

Dia 04105195 - dosiguaçio da Comissio Mista. 
Dia 04105195 - instalação da Comissão Mista. 
A~ ()4105195 -pnzo para recebimento do e111011das e para a 

q,missio Mista emitir o-sobre a admóssibil~ 
A~ 13/05195 - pnzo final da Comissão Mista. 
A~ 28/05195 - pnzo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (;Júlio Campos) - O Senha Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 983, do 28 de 
abril de 1995, que '\:ria a Gntilicaçlo de Desempenho de Ativida
de de FISC&!izaçio, a Grati.fiCOçio de Desempenho do Atividade do 
Proteçi.o ao voo. c cU wrras provid&cias"-

De acO<do com as indicações das lidennças, e noo termos 
doo §§ 4' e 5' do 1111. 2' da Resoluçio n• 1189-CN, fJCa assim oonsti
tuida a Comissilo Mista incumbida do emitir pouecer sobre a matéria: 

Titulara 

Gilberto Miranda 
l'laviano Melo 

Jcm Alvea 
Ediaon Lobio 

PcdroPiva 

RomeuTuma 

Marluce Pirto 

Senadores 

Suplentes 
PMDB 

Ccutinho Jorge 
Nabo< Júuior 

PI'L 

PSDB 

PL 

PTB 

Guilhetme Palmeira 
RomeroJuct 

Lúdio Ccelho 

Emflia l'emandea 

Deputados 

Titul....,. Supleutea 
Bloco (PI'L-PTB) 
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Antônio dos Santos 
Alb6rico Cordeiro 

Zafre Rezende 

Joio Leio 

Fausto Martello 

Sé:gio Arouca 

Fernando Gabeim 

Mauricio Najar 
Roberto Bnnt 

PMDB . 
Euler Ribeiro 

PSDB 
Eduardo Barbosa 

FFR 
Jair BolsoDil'O 

PPS 
Augulllo Carvalho 

PV 

De aOOido com a Rcooluçio n•!, de 1989-CN. fica estabe-
lecido o seguinte calelldirio pua a ttamilaçio da matma: 

Dia 04105195 - designaçio da Comissio Misra. 
Dia 04/05/95 - jnstalaçin da Comissio Mista. 
Ali 04/0S/95 -prazo para recebimeniO de emondas c para a 

Comissio Mista emitir o parecer sob!e a admissibilidade. 
Ati 13/0S/95- prazo final da Comissio Milla. 
Alh 28105195- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jillio Campos)- O Senhor Presi

dente da Repolblica editou a Medida Provisória n• 984, de 28 de 
abril de 1995~ que "dispõe sobre os quadrai de cargos do Gru
po-Direçio e Assessoramento Superiores - DAS da Advocacia
Geral da Uni!o, do Minis!J.rio da Fazenda, e di outtas provi-
...Jtt--· " ~,..-

De acordo com as indicações das liderançu, c nos .....00. 
dos §§ 4• e s• do art- 2" da Resoluçio n• 1/89-CN. f""' assim coos
titu{da a Canis.do Mista incumbida de emitir puecer sobre a ma
téria: 

Titulares 

Nabor Júnior 
Ney Suassuna 

Carlos Patroclnio 
Vtlson Kleinübing 

Carlos Wilson 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Titulares 

Senadores 

Suplentes 
PMDB 

. Uilberto Mimnda 
Jos6Fogaça 

PFL 
Joel de Hollanda 
Waldecli: Omelu 

PSDB 
Gemido Melo 

PSB 

PPS 

Deputados 

Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

NeyLopes 
Paulo Gouvea 

Alberto Goldman 

ZulaieCobm 

Luciano Castro 

Adhemar de llaiios Filho 

Jaques Wagner 

Antônio dos Santos 
Mauro Lopes 

PMDB 
Mauri Sé:gio 

PSDB 
Vicente Anuda 

PPR 
Joio Pizzolatti 

PRP 

PT 
Arlindo Cbinaglia 

De acordo com a Resoluçio n• I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte caJeodário para a tramitaçio da matéria: 

Dia 04105195 - designaçio da Comissio Misra. 
Dia 04105195 - imlalaçio da Comissio Mista. 

- Ali 04/0S/95 -prazo para recebimento de emendas e para a 
· Comíssio Mista emitir o parecer solm: a admissibilidade. 

Ali 13/0S/95- prazo fmal da Comissio Milla. 
Alh 28/0S/95- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Jólio Campos) - O Senha Presi
dente da Repóblica editou a Medida Provisória n• 985, de 28 de 
abril de 1995, que "di nova redaçio a dispositivos da Lei n° 8. 742. 
de 7 de dezembro de 1993, que dispec sobre a organizaçfo da As
sist~cia Social; e dá outtU providencias". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e 5° do art. ?da Resolu.çio D0 1/89-CN, flCa assim cms
titnida a Comisslo Mis&a incumbida de emitir puu:er sobre a. ma-
~~ -

Titulares 

Coutinho Jorge 
Nabor Júnior 

Odacir Soales 
JOiliS Pinheiro 

Artur da Tá v ola 

Suplentes 
PMDB 

Flaviano Meio 
Ney Suassuna 

PFL 
Jocl de Hollanda 
Vilson Kleinübing 

PSDB 
Carlos Wilson : 

PP 
Jos6 RobertaAmlda Antonio Carlos VaiadaiOs 

PPR 
Eoperidillo Amin . Lcvy Dias . 

Deputados 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Fátima Pelaes Jairo Azi 
Dullio Pisaneschi Jos6 Coimbm 

PMDB 
Niltoo. Bsiano Zaire Rczende 

PSDB 
Cipriano Co=ia Robério Anuljo 

PPR 
Amaldo Faria de Sá 0\lia Mendes 

Jofran F"'jal 

PP 
Laura Carneiro 

PDT 
Miro Teixeira Giovanni Queiroz 

De acordo com • Rcsoluçio n•!, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calend!rio para a ttamilaçio da ma!J.ria: 

Dia 04105195 - designaçio da Comissio Misra. 
Dia 04105195 - iDst•l•çio da Comissio Mista. 
Ati 04/0S/95 -prazo pua recebimento de emondas e para a 

Comissio Mista emitir o pliOCOr solm: a admissibilidade. 
Ati 13/0S/95- prazo fmal da Comissio MiJta. 
Ali 28/0S/95- pua no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - sO!m: a mesa, ,_ 

querimento que sed lido polo Sr. 1 o Secrethio em exerc{cio, Sena
dor Joel de Hollanda. 

É lido e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N•lili8, DE 1995 vende; e fibricu - estas sim, maquilado!u - podetio se iDstalar 
nos poises do MezroouL visando o mercado b!uileiro. 

Seuhor Presidenlc, 
Nos 1cm1os do padgrafo 1• do art. 13 do Resimento Interno 

do Senado Federal. requeiro sejam consideradas oomo licença m· 
toriada minha au*cia dos tmbalhos desta Casa. nos dias 3, 17 e 
28 de abril de 1995, quando me encontn.va em Roraima tratando 
de assuntos partidários. . 

Sala das Sessões., 4 de maio de 1995.- Senado!' Romero 
Juai. 

O SENHOR PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado o 
requ~ento. fica concedida a licença solicitada. 

Sobte a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário em exercicio, Senador Ioel ~ Hollanda. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERWENTO N" 66!1, DE 1~ 

Senhor Presidenlc, 
Requeiro, na forma do§ 1" do arL 13 do Regimeor.o lntemo 

do Sen:ad.Q_f~._ que seja con.sidetado como licença autoriDda 
minha au~ncia desta Casa no petfndo de 17/4195 a 19/4/95. , 

Neste lermOS pede deferimento 
Sala das Sessões. 4 de maio de 1995.- Senador VllsoD 

Kleinübingu. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re

querimento, fica onncedida a licença solicitada. 
Volta-se à lista de oradores. 
O SR- BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, peço a 

palavra como Lfder. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala

vra, como Uder, ao nobre Senador Bernatdo Cabnl. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Como L!der. 

pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora.dol')- Sr. Pn:si
denlc. Srs. Seuadores. ainda há pouco, o Senador Pedro Simon 
ocupou a tn'buna para fazer a defesa do que OOOII'C em seu Estado. 

Quero agora. Sr. Presidente, como seqd~ do que foi fei
to ontem pelo meu companheiro de Bancada. Senador Jefferson 
Péres, dizer que o Govem.o acaba de editar o Decn::to n° 1.475, que 
ftxa limite anual de hnportações pon. a Zona Franca de 1\IODaiis. É 
a volta da terrivel prática de contingenciamento das importações 
da Zona Franca de Manawc 

A medida objetiva claraÕ:lente impedir que as importações 
da Zona Franca disparem e comprometam o equilíbrio da balança 
comerciaL 

Há uma diferença importante entxe a situaçio presente e a. 
experiência de contingeociamento vivida ptla Zooa Fnnca de Ma
naus entre 1976 e 1990~ Naquela ocasião, o Brasil estava fed::lado 
de fato para o comércio exterior. Havia lista negativa de milhares 
de produtos para os quais nem sequer se podia obter guia de im
portação; as aliquotas de hnportaçio eram superiores a 70%; o dó
lar paralelo estava sempre muito acima do oficial, varia.Ddo entre 
50 e 100%, funcionando como forte inibidor do contrabaDdo. 

Atual.mente, as importaçi3cs sio controladas de forma IDlito 
mais flexível: aio há lista negativa; o Meit:OOUl pode funciooar 
como importanlc canal de entrada de produtos no Brasil; o Para
guai substitui o comérciO de MaD8Us DO que diz respeito ao supri
mento de importados de custo mais baixo: e os Correios permitem 
às pessoas lisicas importar pegando impostos ,.lativamcDle baisoo. · 

Contingenciada & Zona Franca. as demais fontes de supri
mento de produtos similares aos ali fabricados serio altamellle es
tiiiDlladas: o contmbando, dada a favorável porldade real/d61ar. de
verá crescer muito; o Paraguai vai vender muito mais do que j:i 

· Ao !Omar conhecimento dessa circunsUncia, que eu diria 
altamente inoportuna - inclusive porque nlo foram consultados 
nem o Governo do Estado, nem a BIIDCIIda Fedenl, seja na Câma· 
n. seja no Senado-. o Govemador Am•zoojno Mendes telefonou
me, D& terça-feira, à noite. Entrei em contaiO can o ~sidente da 
Repolblica. que. vendo a gravidade do J:rob1ema, delemúoou que o 
Miniltro da Fazenda e o Ministro do Planejamento se reunissem 
oom os ~s Senadores que compõem a Bancada do Amazonas: Se. 
nador Gilberto Miranda, Senador Jefferson P~ e eu. 

Naquela opottunidade, na presença do Govenwkr. Amazo. 
nino Mendes, mantivemos uma conversa allamente proveitosa. até 
porque fatos emergiram. situações foram apooladu e provavel
meme soluções seria encontudu de fonna convergente. 

· Se ocupo a llibuna na qualidade de L!der. Sr. Presidenlc. t 
po< cauu da gravidade desae fato para o Estado do Amazonas, que 
poderi até Jev,.(o 1 fal~ncia. se se conl.inuar a agir dessa forma, 
desorientada. 

Hoje_llalde, exatamente ls 16h, haverá nova ~un.ilo com 
os Ministros Pedro Mdan c J"" Sem., os Senldores e o Governa
dor de Estado. Pravavelmonle.daremoo uma ooluçlo fmall mat&ia. 

O Objetivo desse ~gistto, Sr. Presidente. 6 mostmr que, se 
nlo tn.tarmos do assunto emociooalmente, poderemos chegar a 
uma. coocluslo mais comu.. Por&n, devo consignar- e o faço em 
nome do meu companheiro Jefferson P&es. qUe assim me autori
zou -que, se. em verdade, a Zona FraDCa for definitivamente mu
tilada, t<:mn0a que nos oolocarem ·~de oposiçio oo Governo. 

Quero registrar tambtm que, hoje, ls 18h30min, anlcs da 
viasem do Senhor Presideme da Repolblica A lnglatemt, leremos 
um encontro a f1m de que haja defmitivamente uma Solução pa.ra o 
problema sem a necessidade de prorrog.oçio. 

En. .elaçio ao problema da distribuiçlo da quota global, Sr. 
Pmsidente. ~ extmmameDle dificil. no regime de contingenciamen
to; alcnder exlla!Dellle ls necessidades das empresas indiviclual
meme. Por mais bem-intencionados que sejam os critérios. não 
cooseguem substituir a liVM açio do mercado. que faz com que 
cada ~sa :realize exatamc:nte o mootante de importações de 
que necessita. A insatisfaçio 6 inevitável e conduz ao aparecimen
to de denúncias nem sempre justificadas, mas tendentes a prejudi
car coo.correotes. 

Tal processo, historicamente, desgastoU o Governo Federal 
e empresúios envolvidos,· criando clima de falta de credibilidade 
para a Zona Franca. Assim. 110 processo de distribuiçio. algumas 
empresas recebem mais do que precisam e ootras, menos. 

QuerO agradecer ao eminente Senador Joel de Hollanda e a 
v. Ex· pelo lcmpo concedido. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

ao oobre Senador Joel de Hollanda, que disp<-nl de vinte minutos. 
O SR- JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o se

guinte discurso)-SrPresidente,Sn e Srs.Senadotu, o Brasil in
gressa num novo ciclo civilizat.ório e adota para seus habitantes o 
""Jtlétipn do cidadio como modelo de oompo<tamento nacional. 
Para tanto, a fonnaçio e a p..servaçio ftsico-peicológica desse 
mesmo cidadio ~er atençio, preparaç1o e aJidados que somen
te uma estrurura m&iica avançada pode prover. Como prioridade 
absoluta elllre as pollticu ptlblicas que o Governo Fedenl prome
lc abraçar, a Saúde deve ocupar hoje lugar de destaque na pauta de 
discussões desta Casa. 

Como Representante do Estado de Pernambuco, nio me 
posso furtar a debater assunloS cuja natureza toca tio de perto as 
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prioridades de desenvolvimento da regiio Nordeste. Sio do co
nhecimento de todos os brasileiros as dificuldades ~_que a te~ 
giio, na falta de uma infra-estrutura urbana e rural adequada, en~ 
frenta os problemas de ordem sócio-econômica. 

Sem recursos suficientes para ateoder à demanda mínima 
por melhores condições de saúde, o Nordeste padece de um isola
mento inadmissível no âmbito nacional das politicas públicas ~la
tivas ao setor de Saóde. Em comparação com as regiões Sul e. Su
deste, a ptUariedade se toma ainda mais agravante. na medida em 
que a realidade nordestina deixa muito a desejar quanto ao acom
panhamento dos avanços tecnológicos que a ciência oferece, em 
ritmo fren6tico, aos grandes centros urbanos. 

Tenho, no entanto, a obrigação de expcr o problema da saú
de de maneira realista e res{X)nsável. Não pertenço a esse grupo de 
homens públicos que, pua denunciar, são muito veementes; po
rém, para pupor altr:mativas, comportam-se como verdadeiros 
agentes do silêncio. indigentes da omissio públicL 

·Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadmes. nesse momento espe
cial de liberdade democrática e de eferveso!ocia política que o 
País atravessa. cabe a nós, Senadores, acompanhar as reiviridica
ções do povo brasileiro e traD~ormá-las _cm projeto concreto de 
intervenção na tt:alidade. Com esse espirita, deve o parlaJ;DeD.tar 
nio s6 estar Sintonizado com os apelos populares, mas tamb6m es
w disposto a alelldt-los da fonna mais exeqüivel. 

Por isso, justifico a minha presença nesta tribuna. Pernam
buco nio dorme na mendicância das idéias, nem se ~jeita pà.Ssiva
mente à inação cosmmeim das políticas sociais. Longe de uma 
postura de eterna dependência das instincias federativas supe
riores. meu Estado não se presta a rastejar por colaboração e auxí
lio como uma entidade indigente. 

Para o problema da Saúde, Pemamb.Ico já apontou à socie
dade uma alternativa à alb.lra de sua histórica co.êncfa àdmi
nistrativa. E. dessa vez, é com muito orgulho que meus conf.errâ.
neos apresentam um projeto de desenvolvimento social e tecnoló
gico cuja alta competéncia deve ser modelo para todo o Pais. , 

Trnta-se da implantação e ampliaçao do Pólo Médico de 
Pernambuco. Planejado para suprir as deficiências da região no 
que concerne ao processo avançado e seguro de cura e prevenção 
de doenças. o P61o pode ser entendido como um projeto maduro, 
de auto-sustentação, que visa a resgatar o papel histórico do pensa
mento técnico-cienlÍfico pernambucano no contexlO da pesquisa e 
da clínica médica. 

Mais do que isso, o P6io reaCende a auto-estima do meu Es
tado, que precisava ser regada para amadurecer noVos movimentos 
de autonomia. Dotado de u~ _QQ$ªºi~ __ iJl,calculável, sua ambição 
cresce à proporção que explica por onde deve ser estimada a capa
cidade de o Nordeste propor alternativas para seus própriOs pro
blemas de subdesenvolvimento. · 

Com sede no Recife, o P61o paulatinamente vem ganhando 
força e substância ao longo dos últiinos anos.' Mais ·do que conven
cidos pela iniciativa, "tarifo ã esfera privada quanto o Setor público· 
não besitaram em atrituí-bt dimensão excepcionalrb.eDle dilatada. 

E. com razão, o Pólo merece o destaque que tem largamente 
recebido. Pioneiro em todo o vasto tenitório que cobre as regiões 
Norte e Nordeste do País. Recife já abriga o mãior complex.o de 
medicina do Brasil setenuional. Sem dúvida. a capital pemambu
cana reúne todas as condições históricas e culttJEais para alojar um 
gia.Dde centro nacional de excelência para atendimento médico. · 

Para. os que desconhecem a exata definição do conceito, es
ç~o ~_e_ ~_pQl~ rof..djcos se caracterizam como ce~tros disse
minadores de conhecimento científico, de lecnologia e avanços no 
campo da assistência e do tratamento médico. ComO expus anlê
rionnente, ao lado da execução da tarefa suprema de prestar aten-

dimcnto aos enfermps, os p61Ds cumpi"em a estratégica função po
litica de alavancar projetas de autonomia regional e locaL 

Sua im.portãncia para o bem-estar da pop.dação é inegável. 
pois os ganhos adviodos de seus efeitos multiplicadores revestem 

- a região de riqueza e satisfaÇão. A dinâmica dos efeitos multiplica
dores pode ser ai<Stada pela imediata geraçllo de empn:gos quaJifi. 
cados que os p6los estimulam para selar uma melbor integração 
entre universidades, laboratórios, indústrias e hospitais. 

Em Pemamt.Jco, o Pólo Médico promove, per intermédio 
de uma cadeia de trabalhos sistematizados, uma integraçio eficaz 
eotre procilção de conhecimento e prestação de serviço. Em outras 
palaVID.s, as diversas instituições envolvidas, que se estendem des
de as universidades - os centros de pesquisa, os laboratórios de 
análises clínicas, os co"nsultórios de atendimento médico - até as 
indústrias fannadutica· e de equipamento médico, são articuladas 
® ,sortç_ a fQriP31'. uma ~a de intemçio operacional em busca de 
exceiência médica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade, bá algum tempo 
que o meti Estado se sente incomodado com a progressiva defasa
gem de apropriação tecnológica com que o Brasil vai demarcando 
suas. diferenças regiooais. Pernambuco sente-se prejudicado por
que não se esquece de que. em passado nem tio distante assim, já. 
foi cohsiderado modelo nacional de desenvolvimento e progresso. 

V ale lembrar que as raizes do Brasil não foram fmcadas no 
último século, como alguns brasileiros mal-informados tendem a 

-m.sii:J.uat. A tradição médica brasileira deve muito ao meu· Estado e 
vou explicar o porquê. 

Foi em Pernambuco que se fundoo o primeiro hospital do 
continente americano. Em 1540, a Santa Casa de Olinda inaugura
va a primeira instib.lição médica em solo brasileiro. Mais ainda. foi 
um cooleirâneopemambucano. o Dr. J~ Coma PicaOço. quem fim
dou, em 1808. em Salvador, o primeiro curso de Medicina no Brasil. 

Na seqüência. a Faculdade de Medicina de Recife teve seu 
projeto de criaçio aprovado em 1895. Portanto, embora seu fun
cionamento s6 tivesse sido concretizado em 1915. a Faculdade co
memora neste ano o centenário de sua fundação. Integrada, hoje, à 
Universidade Federal de Pernambuco, ela continua a responder 
por gr.mde parte da competente formação dos médicos de toda a 
Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Além disso. Recife abriga atualmente a maior concentração 
de centros ·de formaçlo universitária das regiões Norte e Nordeste 
do País. Na capital. funcionam quatro universidades e vinte e nove 
estabelecimentos isolados de ensino e pesquisa. Diante disso. seria 

·descabido meu Estado vir a ser acusado de relapso quando o obje
to em discussão são os estabelecimentos universitários de ensino. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores., se, do lado da fotma
çãO ·e do conhecimento, Pernambuco atende satisfatoriainente às 
demandas do Pólo Médico, do lado das instituições hospitalares o 
quadro é laJnbém alvissattiro. Do ponto de vista numérico, há 85 
hospitais em funcionamento no Estado. com capacidade ~ 7.630 
leitos. Desse total, 53 já estão integrados ao Sistema Unico de 
Saúde-SUS. 

Sem dúvida, a rede pública ostenta posição de destaque en
tre os hospitais de Pemambuco.·Ao lado do Hospital Genílio V ar· 
gas e do Hospital das Clínicas, O Hospital da Restauração da Fun
dação de Saúde Amaury de Medeiros - FUSAM representa mode· 
lo de prestígio e excelência para o BrasiL Conhecido xmo Hospi
tal da Restauração, o FUSAM merece elogio pelas técnicas empre
gadas na recuperação ortopédica e estética, especialmente em ca
sos _extremos de queimadura. 

Paralelamente, a iniCiativ-a privada periiarilbucanã merece 
ainda maior reconhecimenlO. Aliás, é giaçás aOs esforços dos em
presários de Pernambuco que o projeto do Pólo Médico vem à luz 
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e adquire legitimidade na pauta de prioridades da sociedade locaL. 
Com satisfação, recordo que a realiuçio-do I. Fórum.~ ,Q ~ 
senvolvimento do Pólo M6dico CiéiitUico de Alta~Tecnologia ·ae 
Pernambuco, em 1993, Dão se CoD.CraiiiJU senãO coiD. as contribui
ções valorosas: da Federação das Indústrias do Estado de Pernam
buco. do Clube dos DiretOJ:OS Lojistas e da Associação Cometcial 
de Pernambuco. -

Naquela ocasião, com o apoio do B~o do Es~dO de Per
nambuco - BANDEPE. os membros da sociedade en::qncsarial 
pernambucana não tergiversaram diante do desafio que est.a:V.il por 
vir. Por unanimidade, não s6 consideraram a igiciativã.-dOPólo de 
uma pertinência formidável mas, também. empenharam seu apoio 
para a continuidade e expansão do projeto. 

Como prova de disposição, subscreveram a imtigante "Car
ta do Recife" com o propósito de selarem· ali o compromisso da 
implementação do Pólo Médico de Pernambuc_o. Se o bito do 
projeto dependesse apenas do setor privado, tenho a convicçi.o de 
que elê nada deixaria a acver,,pois seu interesse tem sido manifes
tado muito mais em ações concretas do que cm promessas abstraias. 

Sr. Presidente, o resultado 6 que Pernambuco pei'COll'C o ca
minho da modernidade a passos largos. O complexo hospitalar 
Santa Joana. com sede em Recüe. r6 a mais emblemática Uustta
ção. Inaugurado há quinze anos, o Santa Joan,o. pão se cOnfunde 
com nada que pode sugerir acomodaçio. contemplação e inércia. 
Pelo contrário, com tio pouco tempo em a,tividade, acaba. _de am
pliar o seu raio de intervenção no comba~ à$ ~~!fermi~ à . 
morte prematura. 

Trata-se do Santa 108llll Djagnósiia). Topimagem-Oilab 
Medicina Nuclear, que foi erguido em tempo recorde sobre um 
terreno de 1.700 metros quadrados, ao lado do hospital principal 
da rede. Como o nome sugere, o novo centro consiste na maior 
rede de diagnóstico por imagem de toda a região. 

Dotado de médicos, tknicos e equipamentos da mais avan
çada linha, o Santa Joana Diagnóstico oferece serviços de tomo
grafia COmpltadorizada, ultra-sonograf1a. endoscopia digestiva, de 
medicina nuclear e ressonância magnética, entzc outroS. -

Ao rivalizar com os cenlros de exceléocia do Sul e Sudeste 
do Brasil, o complexo Santa Joana se fii1Il3. conlo o expoente mais 
dinâmico e· significativo do Pólo Médico de Pernambuco. Seu en
gajamento é tão sincero, que s·eus dirigentes não pouper:u:m esfQ['
ços para levantar o Centro de Estudos Módicos Monsenhor Ma
noel Vieira. O Centro destina-se a propcm::ionar espaço de leitum, 
estudo e pesquisa para a comunidade m6dica. 

Portanlo, preocupada simultaneamente com a medicina cu
rativa e preventiva. o complexo hospitalar Santa Joana lidera a 
corrida em favor do resgate da competência de Pernambuco no 
atendimento aos serviços médicos especializados. Com isso. desa
foga o congestionado fluxo de pacientes do Norte e do Nordeste 
que, notmahnente. se dirige para o eixo Rio-São Paulo em busca 
de~serviçonnédicos.-~~ ~ ~~~--- ~ 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, dentro desse mesmo 
espírito, Pemamb.lco clama maior apoio das autoridades públicas 
para a mais rápida instalação do InstituiO do Coração. As obras. 
que foram iniciadas ao final do ano passado a partir da confmna
ção da doação do terreno pelo ex~govemador Joaquim Francisco, 
devem ser concluídas em ptaZD não muito longo se se mantiver o 
mesmo ritmo de colaboraçào do Poder Executivo. -- - -

Com ceno alívio' devo registmr que o vice-Ptesidente da 
República. Senador Man::o Maciel. tem manifestado apoio e já de
clarou que parte do investimento necessário está contemplado no 
Orçamento da União de 1995. 

O Instituto do Coração, cujo projeto arquitetôofco prevê a 
construçãõ de nove prédios interligados, consumirá cerca de qua:.. 

torz.e milhões de dólales, DlOilfaDte esse que deve ser buscado tam~ 
bém }mto aos fmanciadores in~macionais. como é o caso da 'Jan
co Intemmericano de DesenvolvimeDlO, o BID. 

Na mesma linha, a implantação do Hemopólo de Pemam
, buco, que é Uma reívindicaçio legitima do povo de minha terra. 
deve ser a~ndida em breve com a aprovação do projeto do Sena
dor Ma= 'Maciel, que dispõe sobre o assunto. O Hemop6lo se 
justifica sobretudo pelo orgulho que os pemambucanos e os bmsi
le~ sentem diante do sucesso que é a Fundação de Hematologia 

-e Hemoterapia de Pemamblco, a HEMOPE. Vale lembrar que a 
instituiÇão conquistou recentemente o tírulo de Centro de Refer&
cia Nacional para implantação da rede de bemocentros p.íblicos 

~ pelo Minisl&io da Saúde. 
A última, mas nem. por isso·com menor peso, das unidades 

hospitalares de Pemambuco que merece cilaçio é. certamente, o 
Hospital do Câncer. Pel_os relevantes serviços que vem prestando à 
comunidade, a instituição filantrópica., que se rrlárit6m sobretudo 
por meio de donativos. é considerada ponto de excelência no pa
norama nacional. Seu passo mais ousado nos llltimos anos consis
tiu na cria.çio do Instituto de Medicina e Cirurgia, o IMEC. que 
goza de vasta reputação no Brasil. 

Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, enfliil, visto todo o ár
dp.o trabalho com _que Pernambuco honra seu compromisso de le
var adiante o seu Pólo Módico. devo confessar que muito ainda 
res_~ a fazer para que o nome do projeto conesponda de fato A rea
lidade local. Para tanto, é necessário que o Governo Federal se 
sénsíblliZé com iDiciativaS dessa natureza e providenCie de seus 
agentes políticas públicas consorciadas com os interesses específi
cos dos, Estados da Naçilo. 

E urgente que se identifiquem novas linhas de crédito que 
estimulem e fmanciem a aquisição de equipamentOs, construção 
de hospitais e até implantação de inõistria dos ramos farmacêuti
cOs e de equipamentos cüúrgioos.. Além disso. o Governo deve fa
cilitar a importação de medicamentos quando nio houver similares 
rulcionais. Devemos incenlivar investimentos dos Fundos Públicos 
de Pensão em hospitais dos pólos médicos. 

Sr. Presidente. Sr-& e Srs. SenaQores, não bastam apenas 
criatividade e competência Ioca.l para que Pernambuco recupere de 
vez_o seu lugar no tão restrito ciclo da excelSncia módica do País. 
MaiS-ã.fuda. não bo.stam apenas criatividade e competência técnica 
para reduzir a mortalidade infantil e expandir a expectativa de vida 
da P"P'!Iação pemambuc:ana-

E necessário, acima de tudo, cooperação e apoio da Federa
ção para que a iniciativa do Pólo Médico de Pernambuco não se 
esgote antes do seu amadurecimento. Conto com a solidariedade 
de todos os senhores porque estou convencido de que a iminente 
prosperidade do Pólo vai servir, seguramente, de estímulo aos Es
tados mais pobres da Federação, àqueles que mais lutam pela desi
gualdade. rumo à v~rdadeira. conquista da soberania. 
- -- ---Em-o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Há expediente a 

ser lido. · 
Sobre a mesa, projetas de lei que seria lidos pelo Sr. 1° Se

crelárló em exercício, Senador Valmir Campelo. 

Siio lidos os seguinle.s 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 145, DE 1995 

Veda as operações de emissão e veada a termo 
de Letras do Banco Central do Brasil às instituições 
financeiras estaduais. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. {0 Ficam vedadas as operaçõe!i de emis~o.e venda a 
tenno de Letras FinanceiriS do Banco Central do Brasil a bancos 
comerciaiS estaduais e a instituições fmanceiras estaduais, detento
ras de carteira comercial, de que trata a Resolução n° 2.081_._ de 24 
de junho de 1994, do Conselho Monetário Nacional. _ _ __ . 

Parágrafo único. A.s operaÇõeS-de venda a tenno realizadas 
no amparo da resolução referida no caput deste artigo serão liqui
dadas quando do vencimento do respectivo contrato frrmado entre 
o Banco Central do Brasil e a instituição fmanceira credeilclada. 

Art. 2° Ficam vedadas todas e quaisquer operações do Ban
co Centtal do Brasil, com títulos de sua responsabilidade ou do 
Tesouro Nacional. e que tenham JX>f finalidade o fmanciamento ou 
troca de títulos públicos estaduais. 

Art. 3° O_ d_es_curnprimento do estabelecido nesta Lei será 
considerado infração grave para fms das penalidades previstas no 
artigo 44 da Lei n• 4595, de31 de dezembro de 1964. 

Art. 4° O Banco Centrai do Brasil adotará as providências e 
baix_ará. as normas necessáiUis à execução desta Lei. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação._ 
Art. 6° Revogam-se as d1Sp:>sições em contrário. 

Justiftcação 

Constirui tema. central das discussões levadas a ~feito sobre 
a economia brasileira., a questão relativa a uma maior autonomia 
do Banco Central na condução da política. monetária, variã:vel ln
dispensável para a conduçào do abJal programa de estabilização 
econõmica. 

A despeito dos esforços e dos resultados alcançados com as 
políticas que visam a tomar o- Banco Cen1Ial do Brasil uma insti
tuição primordialmente voltada para o controle do poder de com
pra da moeda nacional, ainda persistem toda uma série de funções 
por ele desempenhada e que restringe a adequada condução de sua 
política monetária. 

Assim. num passado recente, era a atuação dQ Banco Cen
tral comprometido com o fmanciarnento do crédito rural e indus
trial. com a cobertura dos constantes déficits do setor público e 
com a assistência fmanceira às instituições fmanceiras, que, na 
maioria das situações, implicavam expansão não programada da 
base monetária. e seus conseqüentes impactos no processo infla
cionário. 

Na busca dessa autonomia. vários desequiHbrios ainda per
sistem; e. sem dúvida. os recorrentes auxílios às instituições fman
ceiras estaduais, e a seus próprios governos. constitui elemento 
ab.lal que muito contribuiu para o afastamento do Banco Central 
de sua função primordial. 

O atual mecanismo de troca de títulOs estaduais por tíb.Ilos 
de responsabilidade do Banco Central. objetivando aliviar os cus
tos da rolagem da dívida mobiliãria estadual, se insere nesse con-
texto. O mec!IWlismo deímido pela Resolução n° 2.081/94, que ''au
toriza o Banco Central do Brasil a emitir títulos de sua responsabi
lidade e vendê-los a termo a instituições fmanceiras e"staduais11

, 

pode vir a constituir-se num foco de pressão ao descontrole da 
base monetária e. em coõseqüência, do tão necessário aj.lste mo
netário, variável estratégica para a estabilização econômica. 

Mais ainda. esse mecanismo, a despeito da vedação consti
tucional à emissão de novos títulos estaduais, homologJ a natureza 
de moeda desses ativos. postergando os ajlstes que se fazem n_e.. 

cessários em nível das fmanças públicas estaduais. o atual. descon
trole das dívidas estaduais está a exigir uma maior aUsteridade dos 
gastos públicos, e conseqüente ordenamenlO de seu endividamen
to, o que não é compatível com aquela modalidade de auxilio im
plementada atualmente pelo Banco Central. 

É nesse contexto, e com o objetivo de contribuir para a con
secução da autonomia do Banco Central na condução da p::tlítica 
monetária. que apresentamos este Projeto de Lei. 

Sala das Sessêies. 4 de maio de 1995.- Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

LEGISUÇÃO CffADA 

RESOLUÇÃO N• 2.081, DE 24 DE JUNHO DE 1994 

Autoriza o Banco Central do Brasil a emitir ti· 
tulos_ de sua responsabWdade e vendê-los a termo a 
instituições financeiras estaduais. 

LEI N" 4595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a Politica e as Instituições Mone. 
tárlas, Banalrlas e Credltíclas, cria o Conselho Mo
net6rio Nacional e dá outras providências. 

Art. 44. As infrações aOS dispositivos desta lei sujeitam as 
instituições fmanceíms.; seus- dmtores,- i:nembros de conselhos ad
ministrativos, fiscais e semelhante-s. e gerentes às seguintes penali
dades, sem prejuízO de outras estabelecidas na legislaçào vigenle: 

I- advertência; 
II- multa pecuniária variável; 
I_IT :- suspensão do exercício de cargos; 
IV- inabilitação temporária ou permanente para o eXerdeio 

de cargOs de direçãO na administração ou gerência em instituições 
financeiras; 

V- cassação da autorização de funcionamentO das institui-
çõeS fmanceiras públicas, exceto as federais ou privadas; 

VI- detenção. nos tennos do § 7' deste artigo; 
vn- reclusão, nos termos dos arts. 34 e 38 desta lei. 
§ I_ I) A pena de advertência será aplicada pela inobservância 

das disposições constantes da legislação em vigor, ressalvadas as 
sanções nela previstas, sendo cabível também nos casos de fome
cimento de informações inexatas, de escrituração mantida em atra
so ou processada em desacordo com as normas expedidas de con
formidade com o art. 4°, inciso xn. desta lei. 

§ z• As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) vezes o 
maior salário mínimo vigente no País, sempre que a$'' instituições 
ímanci:iras, por negligência ou dolo: · c:' • 

a) advertidas por irregularidades que tenham si.dO pratica
das, deixarem de saná-las no prazo que lhes for assinalado pelo 
Banco Central da República do Brasil; 

b) infringirem as disposições desta lei relativas ao capital, 
fundos de reserva, encaixe, recolhimentos compulsórios, taxa de 
fiscalizãçaõ, seiViços e Open.ções, não atendimento ao disposto 
nos arts. 27 e 33, inclusive as vedadas oos arts. 34 (incisos II a V), 
35 a 40 desta lei, e abusos de concortÔncia (art. 18. § 2"); 

c) opuserem embaraço à fiscalização do Banco Central da 
República do Brasil. 

§ 3° As multas cominadas neste artigo serão pagas mediante 
recolhimento ao Banco Central da República do Brasil, dentro do 
prazo de IS (quinze) dias contados do recebimento da respectiva 
notificação, ressalvado o disposto oo § 5° deste artigo e serão co
bradas judicialmente com o acréscimo da mora de i% (um por 
cento) ao mês, cootada da data da. aplicação-da multa quando não 
forem liquidadas naquele prazo. 

§ 4° As penas referidas nos incisos Ill e IV deste artigo se
rão aplicadas quando forem verificadas infrações graves na condu
ção dos interesses da instituição financeira ou quando da reinei-
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dência específica devidamente caracterizada em transgressões an
teriormente punidas com multa. · _ 

§ so As penas referidas nos incisos IL lll e IV deste artigo 
s~o aplicadas pelo Banco Central da República do Brasil admiti· 
do recurso com efeito suspensivo ao Conselho Monetário· Nacio
nat, interposto dentro de 15 dias. contados do recebimento da noti
ficação. 

§ 6° É vedada qualquer participação em multas, as quais se
rão rec_olhidas integralmente ao Banco Central da República do 
Brasil. 

§ 7° Quaisquer pessoas físicas ou juídicas que atuem como 
instituição financeira sem estar devidamente autorizadas pelo Ban
co Central da República do Brasil ficam sujeitas a mUlta referida 
neste artigo e detenção de 1 a 2 anos, ficando a esta sujeitos quan~-
do pessoa juridica seus diretores e adminístmdores. 

§ 8° No exercício da fiscalização rrevista no art. 1 O, inciso 
VIll desta lei. o Banco Central da República do Brasil poderá exi
gir das. instituições fmanceiras ou das pessoas fisicas ou juridicas. 
inclusive as referidas no parágrafo anterior, a exibição a funcioná
rios seus expressamente credenciados, de docume.n~~ papéis e li
vros de escrituração considerando-se a negativa de atenclímento 
como embaraço à fiscalização, sujeito 8 peilli. de niUlta, previi\a DO 

§ 2° deste artigo, sem prejUízo de outras medidas e sanções cabí-
veis. --

§ 9° A pena de cassação referida no iriciso -v-deste artigo 
será aplicada pelo Conselho Monetário Nacional. por proposta do 
Banco Central da República do Brasil, nos casos de reincidência 
específica de infraçães anteriormente punidas com as perdas pre
vistas nos incisos Ill e IV deste artigo. 

(À Comíssão de Assuntos Econômicos- deciSão 
renninariva) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 146, DE 1995 

Institui o Conselho Curador dos Rcc:u.rsos das 
Cadernetas de Poupança e dá outras providênáas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no âm

bito do Ministério da Fazenda. o Conselho Curador dos Recursos 
da Caderneta de Poupança. 

Art. 2° O Conselho Curador dos Recursos das Cadernetas 
de Poupança, terá a seguinte composição:- . 

I - Ministro da Fazenda; 
II- Ministro do Plane jamento e Otçamento; 
!ll- Ministro do Trabalho; 
IV- Presidente da Caixa Econômi_ca_:ped.Cral;-
V- um representante da Associação Brasileira das Entida

des de Crédito Imobiliário e Poupança- ABECIP: 
VI- um representante das entidades nacionais ligadas a In

dústria da Construção Civil; 
VII - um representante das entidades nacionais repre

sentativas dos interesses dos investidores em cadernetas de pou
pança; 

vm - dois representantes de entidades nacionais dos bene-
ficiários de fmancíamentos com recursos da caderneta de poupmça; 

IX- um representante dos Governos Estaduais; 
X - um representante dos Governos MunicipaiS; 
§ 1° Os membros do Conselho, titulares e suplentes, serão 

nomeados pelo Presidente da República. para mandato de 02 
(dois) anos. podendo ser reconduzidos para o exercício de mais 
um mandato, sucessivo ou não, obseiVado, no que couber, o dis
posto no parágrafo seguinte; 

§ 2° As representações com assento no Conselho, relaciona
das nos incisos, V. VI e VD desse artigo, serão escolhidas pelo 
Presidente da República. mediante lista tríplice encaminhada em 
conj.Jnto cu separadamente pelas entidades respectivas e, sêxtupla. 
no caso do inciso VID: 

§ 3° As deliberações do Conselho serão tomadas com a pre· 
seoça mínima, de 7 (sete) de seus membros, tendo o Presidente o 
voto de qualidade; 

§ 4<• O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, bimestr.a.bnen
ie, pm-- COr:i.Vocação de seu Presidente. Esgotado esse perlodo sem 
caovocaÇão. qualquer de seus membros poderá fazê-la no prazo de 
10 (dez) dias. Em caso de necessidade, reuniões extrn.ordinárias 
poderão ser convocadas, desde que requeridas por pelo menos 
doís fuembros, na forma a ser regulamentada pelo Conselho Oua
dor; 

§ 5° A Presidência do Coriselho Curador será exercida pelo 
Ministro da Fazenda. oo na sua ausência ou lmpedimento. pelos 
Miriistros do Planejamento e Orçamento. e do Traballio. respecti
vamente. A suplência de Ministro de Esla.do será exercida pelo 
respectivo Secretário Executivo: 

§ 6° As despesas porventura exigidas para o comparecimen
to às reuniões do Conselho constituirão ônus das respectivas- enti
dades representadas; 

---'~§ 7° As ausências ao trabalho dos representantes das entida
des riiO- govemametuais, decorrentes das atividades desse órgão. 
serão abonadas, computando--se como jornada efetivamCnte traba
lhada para tçdos os fins e efeitos legais; 

§ 8° E assegurada estabilidade no emprego aos membros do 
Conselho Curador, representantes de entidades não goyemamen
tais, efetivos e suplentes, até um ano após o término do mandato 
de represenra.ção. salvo por motivo de falta grave, ilpós processo 
judicial que a comprove; 

§ 9" Competirá ao Ministério da Fazenda propotcionar ao 
Conselho Curador os meios necessários ao exen:ício de sua com
petência, para o que constituirá uma Secretaria Executiva. 

Art. 3° Compete ao Conselho Curador dos. Recursos das 
Cadernetas de Poupança: 

I - atuar como órgão deliberativo da política de aplicação 
dos recursos oriundos da captação através das cadernetas de-pou
pança. defmindo inclusive, critérios de distribuição dos recursos 
disponíveis em consonância com a política nacional de habitação. 
ObseiVada a legislação pertinente ao Sistema Financeiro da Habi
tação; 

II - avaliar e fisCalizar o cumprimento, pelos agentes do 
Sistema Financeiro de Habitação. das normas do Sistema Finan
ceiro de Habitação- SFH e de suas Reso~ções, relativas à aplica
ção dos :recursos captados através das cadernetas de poupança. 
aôbtando as providências cabíveis nos casos de comprovada irre
gularidade; 

fi - representar às autoridades competentes COntia a abla
ção dos agentes financeiros e demais órgãos integrantes do SFH, a 
partir de ates ou fatos que prejudiquem o desempenho e o cumpri
mento a que se destinam os recursos da caderneta de poopança; 

IV- divulgar, no Diário Oficial da Uriião, todas as decis~ 
es proferidas pelo Conselho, bem como relatórios sobre a aplica
ção dos recursos oriundos da caderneta de p:x1pança e o cumpri-
mento da politica nac1onal de habitação; · 

V - estabelecer llinites para. a concessão de empréstimos e 
fmanciamentos Habitacionais c_om recursos da caderneta de pou
pança; 

VI- sugerir ao P.resideDte da República o encaminhamento 
de projeto de lei ao Congresso Nacional sobre matéria relacionada 
com sua competência; 
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vn- acompanhar e fiscalizar, de fonna concorrente. a apli
cação dos recursos da caderneta de pJUpança em fmanciamentos 
habitacionais; 

vm - dirimir dúvidas e deliberar sobre os casos omissos. 
no âmbito de sua competência: 

IX - elaborar e aprovar seu regimento interno; 
X- deh"betar sobre outro< assuntos de iDlo=sc do Coosclho; 
Art. 4° O Conselho. em suas reuniões. poderá coo.vidar ou 

convocar qualquer cidadão ou autoridade para prestar esclareci
mentos e informações sobre a captação, utilizaçio e aplicação dos 
recursos da caderneta de pcupança. 

Art. 5° O Banco Central do Brasil prestaní assessommento 
aos membros do Conselho no cumprimento de suas atp.Ouições e 
compe~ncias. 

Art. 6° O Conselho Curador. após diagnóstiCo que indique 
irregularidades na aplicação e destinação dos recursos da. Cadcme
ta de ~oupança poderá ~erer ao Banco Central do Brasil inter
venção na instituição financeira respctiva. 

Art. 7" O Poder El<ecutivo, no prazo de 30 (lrinla) dias con
tados da publicação desta lei, regulamentari os dispositivos perti
nentes à composição bem como os processos de indicação e no
meação dos membros do ConselhO Curador dos Recursos da Ca
derneta de Poupança. 

Art. go O Conselho Curador dos Recursos da Caderneta de 
Poupança será instalado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 
publicação desta lei. 

Art. 9° Esta lei entra. em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justilicoção 

Em entrevista publicada no jornal O Globo, de 2S de julho 
de 1993, -o presidente da AssociaçãO- dos Dirigentes-das Empresas 
do Mer<:ado ImobilWio - ADEM!, do Estado do Rio de Janeiro, 
Fernando Wrobel defende a criação de um Conselho Cumdor das 
Cadernetas de Poupança. visando, principalmenle, à elevação do 
volume dos fmanciamenr.os destinados A construçio habitacional. 
"Seria um órgão com a representação de todos os segmentos inte
ressados na produção de momdias, onde os números da cademeta 
de poupança seriam analisados com vistas à correçio dos rumos e 
de distorções dos objetivos pretendidos com a captação desses re~ 
cursos", argumenta o dirigente cm favor da tese. 

Na origem da proposta, está certamei:lf.e a pouca fluSncia. 
que se tem obsezvado nos últimos anos, dos rea.~rsos captados pe~ 
las cadernetas de poupança para o fmanciamento da prodnção e da 
comercialização de habitações. De fato, a despeito das normas fi~ 
xadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central 
que exigem a destinação mínima de 70% dOs depósitos para fman~ 
ciamentos habitacionais, a retmção -promOVida pelos agentes fi~ 
nanceiros atinge significativo montante, que deveria estar destina~ 
do à coostrução de !110r.1dias, ao invés de migrar pail1 aplicações fi
nancei= eslr.lnhas à destinação primeira das codemetas de pouponça. 

A explicação cotm.IIDente oferecida ao público pelos agen
les fmanceiros para talatimde, fundava-se na falta de defmição de 
regras para o cálculo de prestaÇCSes que permitissem. igualmente, 
ao muruário, a mamtençio de níveis suportáveis de comprometi
meblo de renda ao longo de todo o contraiO e. aos agentes fman
ceiros, a efetiva amortização dos financiamentos, devidamente re
munerados. A sanção da Lei n° 8.692/93, ao defmir ~tCrios para 
o reajuste das mensalidades dos fmanci8.mentos no âmbito do Sis
tema FinAnceiro da Habitação, parece oferecer condições para o 
retomo dos agentes privados ao fomento da produção imobiliária -
destinada à parcela da classe média ainda capaz de aicar com tais 
encargos. 

A possível volta a uma aparente oormalidade. contudo, não 
deve necessariamente inibir a aprovação do presente projeto de lei 
que institui o Cooselho Curador dos Recursos da Caderneta de 
Poupança. Ainda que as cadernetas de poupança não constituam 
propriamente um fundo social. como o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço-FGTS? regido per normas e diretrizes estabele-
cidas por um Conselho Curador-, é evidente o interesse da socie
dade coni relação ao destino dos IeCUrsos caprados pelas empresas 
de poupança. A solvSn.cia e a eficácia do Sistema FinanCeiro de 
Habitação- que envolve tanto os recursos do FGI'S quanto os do 
chamadoSBPE-Sislema Bmsileirode Poupança e Empr6;timo-, 
constituem matéria de elevado -conteúdo social, vez que a questio 
habitacional diz respeito diretamente aos quase 120 milhões de 
brasileiros, tr€s quartos da popul.açio do Pais, que vivem boje em 
núcleos urbanos. 

O sistema de pcupança deve, ao mesmo tempo, remunerar 
adequadamente os aplicadores e permitir aos tomadores de em
préstin:iõs cOndições de pagamento compatíveis com salários per
manenlemente aviltados. Por igual. as cadernetas de poupança de
vem prover os recursos reclamados pelo mercado imobiliãrio en
quanto convivem com a procrastinaçio de questões essenciais 
como o rombo do Fundo de Compensação de Variações Salariais 
-FCVS. 

Desse modo. um Conse1bo Curador - integrado poc repre
sentantes-do poder pública. do empresariado dos selares imobiliá
rio e fmanceiro; e de pequenos aplicadores e mublários - poderá 
ensejar profunda e determinada análise de todos os fatores interve-

--mentes no sistema. O revigora.mento dessa fonte ~indível de 
fe;CllrS()Sy ao lado do saneamento que se espera seja promovido no 
âmbito do FGTS, certamente coostituirá contribuição valiosa para 
o atendimento da enorme, e <=te, demanda social Por habitações. 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. - Senador Jú6o 
Camps. 

LEGISUÇÃO CITADA -

LEI N" 8.692, DE 28 DE JULHO DE 1993 

Defme planos de reajustamento dÕs encaigos mensais e dos 
saldos devedores nos CODlm10S de fmanciamentos ha~ no 
âmbito do Si,.ema FIIWlCeiro de habitação, e dá ouu.s providências. 

(À Comissão de Assun10s Económicos) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os projetos lidos 
serão publicados e remetidos 1 comissão competente. 

Sobre a nr.sa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário eir} exercício. Senador V aimir Campelo. 

E lido o seguinle 

REQUERIMENTO N' 670, JlE 1!1!15 

Senhor Presidente, 
Nos teimos do art. 50, § 2', da Con,.imçio Federal. combi

nado com o art. 216 do Regimento Interno, solicito sejam requeri~ 
das ao Senhor Ministro das Minas Energia infonnações que con
fmnCm ou inf'"lriilem o· alegado no anexo artigo "Crime de lesa-pá~ 
tria",!"'blicado noJomal de Brouílla, de 7 de abril de 1995, pelo 
Sr. José Machado Sobrinho, enlão diretor da Petrobrás. 
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S~a das S.,.sões, 4 de maio de 1995. - Senado< Robcrtn 
Rcquião. 

Jornal de Brasí6a, em 7-4-95 

CRIME DE UlSA·PÁ'IRIA · 

José Machado Sobrinbo 

Na qualidade de diretor da Petrohiás, de ex-cbefe de gabi
nete dos ministros Gabriel Passos, João Manga beira. Eliezer Batis
ta e assessor especial de Aureliano Chaves, todos do Minis~rio 
das Minas e Energia; e, ainda. como ex-deputado federal por qua
tro legislaturas, nas quais preSidi. dent~ outras, a Comissio de 
Minas e Energiat e. por' fun. como membro do PSDP desejo con
denar a maneira leviana, criminosa. suspeita e. princípalmente. in
juridica pela qual a privatização da Petrobnls e de outms emp=as 
do me<mo porte. de significação insubstitnivel para o Brasil e os 
brasileiros- Eletrobds, Vale do Rio Doce. Telebrás- vem sendo 
realizada. até mesmo com a participação ou a omissão de muitos 
de seus dirigentes. 

O meu repúdio decorre da fll"Ole convicçlo de que tanto a 
Petrobrás quanlO as-demais empiesas sociais só foram criadas ''por 
imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coleti
vo'~ conforme reu o art. 173 da Constituição. E em momento al
gum da discussão do assumo no Congresso ficcu comprovado que 
nio mais se justiftcam. eSses imperativos, que continuam inteira
mente válidos e em vigor. Além disso, convmt recordar que, na 
fama do padgrafo 1° do mesmo artigo, as sociedades de econo
mii. mista que exploram atividade cconômica estio sujeitas ao re-
güne próprio das empresas privadas. inclusive quanto às obrigaçõ
es trabalhistas e tnõutárias. Logo. elas são tão privadas quanto 
aqoelas que não têm participação da União. dos Estados e dos Mu· 
nicípios. 

Dessa forma. fica claro que as eventuais dificuldades oo 
mesmo a perspectiva de insolvência de empresas estatais deve-se 
exclusivamente ao despreocupado, todavia abusivo exercício do 
acionista conttolador, no caso a União, a qual não só escollie a 
maioria de seus dirigentes sem nenhum compromisso cOm essas 
em.presas; e mais, para beneficiar socieda.des privadas nacionais e 
estrangeiras, conrumente determina às estatais, fora. de suas assem
bléias gerais. portanlO irregulannente, que sacrifiquem o seu obje
to, os direitos dos acionistas minotitários, dos seus empregados e a 
economia naCional, agredindo o próprio estado de direito demo.. 
crático C. poi" cOnsequência.. a soberania, a cidadania, a dignidade 
da pesSOB. humana. os valon:s sociais do trabalho c da livre inicia
tiva, favorecendo umas empresas em detrimento de outras. 

A Petrobrás:, é bom que se acentue, é uma empresa próspera 
e vitoriosa em todas as suas atividades ecOOômicas. técnicas e ad- • 
ministtativas, e muito mais respeitada no exterior por suas qualifi
cações do que junto a gra.n~ parcelas de autoridades governa
mentais de todos os escalões. E uma empresa internaciõnalmente 
respeitada. em condições de levantar fmanciamentos· exterilos com 
menos dificuldades que o Tesooro Nacional. É tecnologicamente 
detentora de todo o conhecimento de uma empresa petrolífera. 
além de ocupar a vanguarda na exploração de petróleo na platafor
ma submarina (ofl'shore). 

Em 41 anos de existência, a Petrobrás, sozinha. já investiu 
cerca de US$83 bilhões, enquanto todas as multinacionais, soma~ 
das. não ultrapassam US$73 bilhões de investimentos totais no 
País desde que aqui chegaram. E. diferentemente do que afll1lUU11 
seus detratores, há 21 anos a União não faz aporte de um centavo 
para a empresa que, ao contrário, é credora de cerca de US$4 bi~ 
lhões originários da "conta petróleo" e o do álcool. "A Petrobrás 
contribui com cerca de 4.5% do PIB brasileiro. enquanto 244 ban- _ 

cos- nacionais e estmngeiros, sOmado~. participam com 14%. Não 
obstante~ ·a estataL sozinha. está teeaihendo aos coftes plblicos 
cerca de US$6 bilhões de tributQS por ano, e1;1quanto esses 244 
bancos não alcançam os US$3 bilhões de recolhimento aos mes
mos cofres. E sem falar dos USS 190 bilhões que a Pelrobrás já 
economizou em divisas para o Brasil. 

Por que entãa privatizá-la? A lavagem cerebral a que está 
sendo submetida a opinião pública procura impedir a cidadania de 
ver com clareza. os grandes perigos que vão abalando -os alicerces 
do Estado nacional, getando prejuízos à economia e aos interesses 
vitaíS do povo. Por tudo isso, o Congresso não pede aceitar assu~ 
mira responsabilidade de aprovar matérias de tão grande relevân
cia sem exame mais detido e aprofundado que, pelas alterações es
lnlturais a serem produzidas, somente ao povo diretamente caberia 
decidir por meio de amplo debate plebiscitário: 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento 
lido será remetido à Mesa para decisio. 

.... Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 1: 

Discussio, em turno único, do_ Projeto de DecretO 
LegislativO n° 30, de 1993 (no 218/92, na Cimara dos 
Deputados), que aproVd o texto da COnvenção Interame
ricana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Letras de 
CâmbiO. NOtas Promi.Ss61ias e -Fatúnis. 00ncluída na Ci
dade do Panamá. em 30 de janeiro de 19';75. durante a I 
Conferência Especializada Interamericana ·de Direito ln~ 
temacional Privado, tendo 

Parecercontririo, sob n° 80, de 1995, da Comissão 

-de Relações Exterio,... e Der.,.. NacionaL 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de 
06 de abril passado. quando teve a su~ discussão adiada para hoje. 

Em discussão o projeto, em turno único.(Pausa) 
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidenle. peço a 

palavra, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Bernardo Cabral. para discutir a matéria. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para discutir. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. fui o Relator desta maté~ 
ria na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e, la
mentavelmente. tive que dar parecer contrário, porque o nosso 
País adota o mesmo texto da Convenção de Genebra. oferecido 
pela Liga das Nações, em 1930. 

Ora. o art. 2° desta matéria. Sr. Presidente, declara texblal
mente: "a capacidade de uma pessoa para se obrigar por Letra de 
Cimbio oo Nota Promissória é regulada pela respectiva lei nacio-
_nal". E só isso basta para nos demonstrar a diversidade de pontos. 
de _partida entre o texto de Genebr.\_ e o do Panamá. 

-Por isso, ficariã. dificil adota.rmos uma posição que seria ter
rível no campo jurídico. 

Por essas razão, Sr. Presidente, a Co~ssão de Constituição. 
Justiça e Cidadania entendeu conveniente- i"ecusar- aprovação à 
ConvenÇão lnteramericana de modo que. a pretexto de tentar re
solver conflitos de leis, não venhamos a criar um verdadeiro e cla
ro conflito de convenções no espaço. 

Por essa razão. opinamos pela rejeição do projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A matéria conti· 

nUa em discussão. (Pausa) 
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O SR HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente. peço a pola-
vra, pam di$(."Utir. • 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a polavrn 
ao nol>re Senador Hugo Napolcã~ _!iiscutir, • ..• . ~ -

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PI!t-l'i .. PUa iliscutír."·Sem 
revisão do otador'.) - Sr. Pre$idcntc, Íla. discussio desta niatéria, 
creio que após o ~ da Comissio de Relações Bxteliorc$ c. 
Defesa Naciona~ da lavra do eminen!e Lide< do PP. Senador Ber
nardo Cabral, não nos testa muito a dizer. 

Aduziria e pinçaria do pom;er de S, Ex' as observações fei
tas a respeito do Profes501" Haroldo Valladlo, em CUJa obra alguns 
dos entendimentos intemacionais foram mantidas. Gostaria, inclu
sive, de dizer que S. s· foi meu Prorcssor de Direito Internacional 
Privado, na FaOJldade de Direito da Pootificia Universidade Cató
lica do Rio de Janeiro, porquanto brilhante jurista do ComM de 
Jurisconsullos Americanos. 

Mas- os fundamentos pa:rs xejeiçlo do exaramente o qUe_ as
severava a Convenção sóbre letra de clmbi!' e nota promiss6ria de 
Genebra, de 1930. da antiga Liga das Nações, subscrita pelo nosso 
Pais. acrescida do texto em vigor do OccretQ n~~' 57.663, de 24 de_ 
janeiro de 1966, qUe adotou as providSncias daquele dipl<?ma in-
temaciona.l ~ 

Também devo esclarecer que tive informações de que a 
Procuradoria Judicial da Fazenda NaciCIP4l opinou sobn: a matéria 
no sentido de ni.o haver oposiçio i\ aprovação, mu Dio o reco
mendando expressamente. 

Então, acredito que a matma deva ser rejeitada, adotando-
se o ~cer da Comissão. -

O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Sr. Presidente, peço 
a palavra, para discutir. - -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palaVra 
ao nobre Senador Ronaldo Cunha Lima. ~ 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB·PB. Para diS
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S"N e Srs. Senado
re:;, ap6s ouvir o eminente Senador Bernardo Calxal, Relator da 
matéria, é evidente que não poderia deixar de aplaudir S. Ex • pelo 
brilhante parecer que orerece. E se permitisse V. Ex•. aduziria ape
nas que o Brasil, tendo adotado a Convenção de Genebm, quere
monta ao ano de 1930. tem aplicado constantemeote, até os dias de 
boje, as disposições da Convenção de Genebra som: letras de 
câmbio e promissórias, inclusive com manifestações jurispruden
ciais e doutrinárias a respeito dessa Coavençio. 

Lembro-me de que na êpoca em que advogava. no Rio de 
Janeiro, V. Ex•e eu tivemos op:>rtunidade de abordar, no mesmo 
processo, a validade e a importá.ncia do que foi ajustado na Con
venção de Genebra. -E estando o texto da Convenção de Genebra 
em vigor. já respaldado por manifestações jurisprudenciais, seria 
uma temeridade adotar um novo texto de uma nova convenção, 
principalmente agora., como salienta o Relator, no instante em que 
o Brasil entra no MERCOSUL e deve padronizar a parte jurídica, 
especialmente sobre letras de câmbio e notas promissáias. 

Por essa razão. estou de acordo com o voto do eminente Re
lator, Senador Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE IJúlio Campos)- Não havendo mais 
quem peça a palavra. encerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pezma.necer sen~ 

tados.(Pausa) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao ..Arquivo. 
Será feita a devida comunicação à Câmar.t dos Depu lados. 

É o segui"nte o projero rejeitado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 30, DE 1993 

(N• 21M2, na 'Cimara doo Deputados) 

Aprova o texto da Conveação Intcramericana 
sObre Conflitos de Leis em matéria de Letras de 
Cimblo, Notas Promlooórias e faturas, a>ndulcla na 
cidade do Panauiá, em 30 de janeiro de 1975, dunm .. 
te a I Conferinda Espcdallzacla Interameri<:ona de 
Dlrdlo lnterna<:lonal Privado. 

O Congresso Nacional decma: 
Art. 1° FiCa aprovado o texto da Convençlo Intemmericma 

sobre Cool1itos de Leis em matéria de Letms de CAmbio, Notas 
Promissóriu e ratuns, coocluída na cidade do Panamá. em 30 de 
janeiro de 1975, dut110te.a I Coafe~ Espei::ializada lnterameri· 
cada de Direito lntem&cional Privado. ~ 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciaçlo do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisio da referi
da Convenção, bem como quaisquer aj.Jstes complementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da Coosllbiiçio Federal, acarre
tem encargos ou oompromissos gravosos ao po.trimônio nacional 

Art. 2° Este decrdo legislativo cnl.m em vigor na data de 
sua publicaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 2: 
Disrussio, em blmo úoico, do Projeto de Decreto Legislali. 

vo n• 53, de 1993 (n• 117191, na Câmara dos Deputados), que 
apeava o teXto da Convençio n• 170, da Otglloização lntenulcional 
do Trabalho, relativa à segurança na utilizaçio de produtos quimi· 
coo no uabalbo, adotada pela 77' reuoiio da Cooferência !nlema· 
cional do Trabalho. em Genebnt, em 1990, tendo 

P= favonlve~ sob n• 249, de 1995. da Comissão 
-de Rdações Exteriores e Der ... NacionaL 
Em discussão o projeto, em turno úni.co.(Pausa) 

· Não havendo quem peça a palavra, enceiiO a discussão. 
Emvoraçio. 
Os S:rs. Senadores que o aprovam queímm petmaneeer sen

tados.(Paosa) 
Aprovado. • 
Aprovado o projeto. a matéria vai à Comissio Dimora para 

a redaçio fmal 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 3: 
Disrussão, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislati

vo n• 59, de 1994 (n• 329/93, na Câmara dos Deputados), que 
apeava o texto do Acordo sobre SetviÇo Móvel Celular entre o 

· Governo da República Federativa do Brasil. o Govemo da Repú
blica Argentina, o Govemo da Rep6:blica do Paraguai e o Governo 
da República Oriental do Uruguai, celebrado em Las Lonas. em 27 
de jmbo de 1992. tendo 

P=favonlveL sobn"250,de 1995,daComissio 
- de Rdações Exteriora, e Defesa NacionaL 
Em discussão o projeto, em turno único.(Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em voração. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna.necer sen

lados.(Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, a matéria vai ...,omissão Direton. para 

a redaçio fmal. 
O SR. PRESIDE!'. TE (Júlio Campos) -Item 4: 
DiScussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati

vo n• 83, de 1994 (n• 223/92, na Câmara dos Deputados), que 
aprova os textos do Accxdo-Quadro de Cooperação e de seu Ane-
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xo, celehrados entre .o Governo~ da República JO:ederativa do Brasil 
c a Comunidade Económica. Européia. em l992, tendo . 

a Comunidade Económica _Européia, concretizado na Declaração 
de Roma, de 20 de dezembro de 1990. ~ ~ ·· ~ ·~ 

Parecer favorável, sob n°2Sí, de 1995, da Comissio 
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 
Em discussão o projeto. em turno único.(Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. _ _ 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre

táno em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguin/e 

REQUERIMENTO N' 671, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alinca b. do Regimento Iotemo, re

queiro destaque, para votação em separado. do artigo 13 do texto 
do Acordo-Quadro de Cooperação entre_ a Repáblica Federativa 
do Brasil e a COmunidade EcoflQmici. Européia. -

Sala das Sessões, 4 de maio de 1995. -Senador Eduardo 
Matarazzo SupUcy, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (,1>\lio Campos)- Solicita mahlfes
tação das Lideranças partidárias com relação a este assunto. 

Em votação o requerimento. 
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente. peço a 

palavra. pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a palavra o 

Senador Humberto Lucena. 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB·PB. Pela ordeDL 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presjdente, estou com uma dúvida e 
gostaria que a Mesa esclarecesse. 

Em se tratando de um Acordo Intemacional, pode haver 
destaque para votação em separado de parte dessa matéria? A mim 
me parece que não. Creio que cabe- ao Senaâo Federal aprovar ou 
não o Acordo. 

Gostaria que V. Ex• lançasse luzes sobre o assunto, do pon
to de vista regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Dbírio do Con. 
gresso Nacional, edição de novembro de 1989, registra que. atra
vés de emenda, em 1989. o Decreto Legislativo D0 30 teve supri
mido um trecho, provisoriamente, nas suas disposições finais, que 
era um Acordo de Cooperação' Econômica., a partir da data da sua 
assinatura. Reahnente, já houve nesta Casa. Mas, em segui~ após 
essa modificação que o Senado Federal fez, ao voltar para a Câ
mara dos Deputados, foi rejeitada essa emenda. 

O nosso famoso e inesquecível jurista, Pontes de Miranda, 
entende que, in comentário: 

A Constituição de 46 se· manifesta do seguinte 
modo sobre o assunto: a regra é aprovar ou nio, e que a 
apresentação de emendas, pelo Legislativo. deve ser in
terpretada como tratado, não tendo conseguido aprova
ção, e entabulará o Executivo ru não, a seu juízo, as ne
gocia~s. 

Está bem esclarecido esse assunto. 
O SR. HUMBERTO LUCENA - Exatameme. Sr. Presí· 

dente. e é por isso que eu coloquei a questão. A mím me parece que 
uma emenda significará justamente a Dão-aprovação do Tratado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presideme. peço a pa· 
lavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
a V. Ex•. para um esclarecimeD1o. 

O SR. EDUARDO SUPLICY CPT·SP. Para esclarecer. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, considerO importante 
esse acordo que estabelece relações de cooperação entre o Brasil e 

A priori, os domínios da cooperação econômica não ex
cluem qualquer setm, mas eslabelecem em especial a seguinte 
abrangência: indóslria., utilização de recursos nanu:ais. propriedade 
inleledwU. rogulamen!açio sanilária, turismo. transportes. i!lfonnáli. 
ca. elett&ica. telocoonmicações e utilizaçilo de técnicas espâcia;s. 

- Para Cada um desses setoms sãQ defmidos objetivos e meios 
de coocretizar as ações que incluem aMm das áreas já cita.dJls as 

_ _ ações relativas à modernizaçio da achninistmção pública. luta contra 
drogas. assisl!ncia tócnica, visando .l melhoria dos serviços sociais. 

Obviamente. constitui-se num avanço entte aS relações bila
terais. mas haveria o problema da inconstitucionalidade -no que diZ 
respeito à cooperaçio no setor de mineração, pois o an. 13 estabe
lece a.ções conjmtas que t~m por objetivo incentivar as empresas 
das duas parte a participarem da ptospocção, exploração, extração 
e comercializaçio dos respectivos recursos minerais. 

O texto precisaria ser comparado com o art. 176 da Consti
tuição, que restringe a pesquisa e a lavra de recursos oab.lrais a 
brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional. 

Todavia, Sr. Presidente. não é a intenÇão deste Senador im
pedir a· consecução do artigo no seu âmbito maior. 

Por essa razio, retiro a solicitação de destaque supressivo 
ao art.13. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Retirado o desta· 
que. prossegue-se à votaçio da matéria. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pauoa) 
Aprovado. . 
Aprovado o projeto. a maréria vai à Comissão Diretora paia 

a redação rmaJ. ~ ~ - - - ~· ~ 

~ O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 5: 

Discussão. em tuino único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 88. de 1994 (n' 7:79193. na Cinwa dos 
Deputadps), que aprova o texto do Acordo de Coopeta· 
ção Da A.rea do Meio Ambiente, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Bm.sil e o Governo 
dos Estados Unidos Mexicanos, em Bmsília, em 10 de 
outnbro de 1990, tendo 

Pam:er favodivel, sob n' 252, de 1995. da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

Em discussão o projeto, em turno úniCo.(Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprov-ado o projeto, a Inatéria vai à Comissão Diretcmr para 

a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item'' 

Discussão, em tumo único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 5, de 1995 (n' 220/92, na Câman dos [)c. 
putados), que aprova o texto do Acordo Intemacional 
sobre a Utilizaçio de Estações Te=as de Bottlo da lN· 
MARSAT em Águas Territoriais e em Portos. concluido 
em Loodres. em 16 de outnbrode 1985, e assinado pelo 
Brasil, em 29 de janeiro de 1987, tendo 

Pam:er favodiveL sobn'253.de 1995, da Comissão 

- de Relações Exterior.:. e Defesa NacionaL 
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Em discussão o piojeto, em ti.lmo único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a. discussão. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 

tadoo. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto. a matéria vai à Comissão Diretora para: 

a rodação fmal. 
O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos)- Item 7: 

Discussio. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n°6, de 1995 (n° 284193. na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Acordo sobre Coopera
ção em Mat~ria Ambiental, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Oriental dQ Uruguai. em Montevidb.J., em 28 de de
zembro de 1992, tendo 

Parecer favooíveL sob n• 254. de 1995, da Comissão 

- de Rdações Exteriores e Defesa NacionaL 

Em discussão o projeto, em turno 11nico. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

<adoo. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a rodação fmal. 
O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos)- Item 8: 

Discussão, em b.lmo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 9. de 1995 (n" 433/94, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Acordos~ Previdên
cia Social entre o Goveino -da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Repúblic:a do Cbile, assinado em 
Santiago, em 16 de outubro de 1993, tendo 

Parecer favooíveL sob n• 255, de 1995, da Comissão 

-de Rdaçõcs Exteriores e Defesa NacionaL 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encetl'O a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

ladoo. (Pausa) 
Aprovado. 
o projeto vai à Comissão Dimtora para a n:daçio rmal. 
O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos)- Item 9: 
Discussão, em tumo óoico, do PareCer n° 89, de 1995, da 

Comissão -de Constituição, Justiça e Cidadania. sobre o Div~os 
n• 22. de 1995, e seu adendo (Representação n•, 1), concluindo 
pela admissibilidade de instAuração de processo parlamentar para 
ap~rar os fatos atribufdos ao Senador Emandes Amorim, com base 
nas IOJll"sentações formuladas pelo Partido doo Txabolhadores, e 
nos dados de prova ji colhidos ou que vierem a ser obtidos. 

A Illll16ria eonstou da Ordem do Dia da sessio otdinária de 
27 de abril passado, quando teve sua discussio adiada para boje. 

Em discussão o parecer, em turno óoico. 
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA -Sr. l'!esidente. peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos)- Tem V. Ex• a pa

lavrão-
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Diante do que foi 

aprovado, deveríamos ouvir o nobre Senador Romeu "Tu ma. indi
cado para se pronunciar a respeito do assunto. 

Na última vez em que esse parecer foi colocado em vora. 
ção, numa deferência ao Senador Romeu Tuma. ficoU decidida a 
transferência da vo~ção para a data de hoje. quando S. fu•.já esta· 
ria de volta, para que pudéssemos ouvir a oplnião de S. Ex •. assim 
como a do nobre Senador Ramez T ebet. 

O _SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa comunica 
a V. Ex• que não solicii.OO nenhuma inscrição do Senador Romeu 
Toma, sendo que S. Ex• apenas neste momento chegou ao plcnâ· 
rio. A pauta da sessão estava em discussão para. em seguida. ser 
colcx:.ada_em votação. 

Consulto o nobre Senador Romeu TumB. se deseja pedir a 
palavra para discutir a matériã.. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente. peço desculpas. 
pois não conheço bem o Regimento. Este é o primeiro fato em que 
a Corregedoria tem partiCipaÇão direta.. 

Vi.J;n a este plenário pai'a ínstiUir~me sobre o procedimento 
correto, visto que não houve tempo hábil para que eu exarasse um 
pateeer a: respeito do assunto. Assim sendo, teria que usar verbal
mente da palavra para tenta.r esclarecer que a matéria foi aprovada 
na ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania, mediante pare
cer do ilustre Senador Josaphat Marinho. O Senador José Fogaça 
solicitou que-se procurãSse, através dos órgãos competentes. infor
mações a respeito do assunto, para mellior esclarecer ao Plenário. 
a fim de que este ?Jdesse votar com mais segurança. 

Portanto, entendo ser minha obrigação moral tentar expor o 
que obtive através dos órgãos competentes, para não <:aracterizar 
uma omissão oo que eu tenha viajado para iSentai-me do resultado 
dessa decisão. 

Co:mtlniqiJei o fato e ped.í um prãzO maiOr pata qúe pudesse, 
inclusive, fornecer um trabalho mais elaborado. e distribuir um pa
recer com a formalidade que o assunto requer. Peço desculpas aos 
Srs. Senadores potqoe não houve tempo para isso. 

Peço encarecidamente que me seja pennítido, ao menos. de
monstrar o que foi feifo pela Corregedoria. 

, O SR. PRESIDENfE (Júllo Campos) - A Presidência 
concede a V. Ex• 20 minutos para discutir a matéria. ocupando a 
tribuna da Casa. 

O SR. ROMEU TUMA (PL-SP. Para discutir. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, agradeço a concessão de V. Ex.-. Ten
tarei, dentro do prazo que me foi concedido, fornecer explicações 
a V. Ex&s sobre a ~éria que me foi dada a esclarecer. 

Poderia iniciar a explicação tentando responder aos ofício~ 
e representações - como bem nominou o Senador Josaphat Mari · 
nho. Com todo o reSpeito ao parecer de S. Ex•, não há nada a se 
contrapor às representações. 

Tentarei responder aos oficies. Inclusive, Sr. Presidente. o 
processo veio às minhas mãos neste minuto. até por respeito ã 
Mesa, que não poderia colocá-lo na Ordem do Dia se ficasse co
migo - emprestaram-me ontem. à noite, para que eu, ao menos, 
pudesse rever as peças que seriam importantes para o esclarect
meoto ao Plenário. 

Apesar da minha experiência de policial, estou um pouqui· 
nho afobado. visto que o Senador Roberto Freire disse-me que eu 
nãri era mais um policial e. sim. um Senador. Portanto, aqui não 
poderia agir como policial, mas conforme o que me foi imposto, 
até porque a Correg~ está limitada ao espaço físico do Sena
do. Ela não pode extrapolar e nem tem o poder de políciã de inves
tigar nenhum fato fom daquilo que ocorrer dentro deste recinto. 
Desse modo, se alguma coisa deixou de ser fdta. poderei ser per
~. pois não boove omissão. mas impossibilidade da prática de 
determinados atos que pudessem melhor elucidar esse problema. 

Requeri informações à Procuradoria de Justiça - ao Dr. 
Aristides Junqueira, pessoalmente, com quem tive uma amigável 
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conversa e a quem expus ~s nossas preocupações. S. EX.• Compro
metcu-se a informar, por oficiO, b.Jdo aquilo que p.1desse interessar 
a este Plenário para decidir sobrt: as acusações contra o nobre Se
nador Ernandes Amorim. 

Em resposta, esse oficio veio à Mesa e foi lido aos Srs. Se
na.dores. quando o ilustre Senador Ramez Tebet respondia pela 
Corregedoria. 

O oficio fiCOU sobre a minha mesa, pois estava sendo preJ)a
rado um cronograma. Penso que fui atrope1aâo pelos acontecimen
tos. mas vou tentar usar da memória. Nesse ofício~ há um fãtõ -inte
ressante. Pelas notas taquigráfica.s. nio vi a citação que consta no 
parecer do ilus"" Procurador Cláudio Fonteles. designado para 
apm:iar determinados processos, ações penais do Trioonal de Jus· 
liça de Rondônia. Os processos referem-se a inegularidades achni
nistratiVas. em concorrências públicas. O parecer do Dr. Cláudio 
Fonteles, no dia 22 de março. forneceu um detalhe importante. 
quando af1I"D10U Dio ter condições de aceitar como fato verdadeiro 
a acuSação do Tribunal coolra o Senador Ernandes Amorim. Com 
isto, propunha que fossem abertos, através da Procuradoria Fede
ral de Rondônia. inquéritos p)liciais para investigar os fatos dela
tados na açã.o penal do Tribunal de Justiça de Rondônia. Entio, 
riem a_ Procuradoria aceitava, em princípio, comO -venladeims as 
acusações que eram administrativa:J. Vinte e três processos foram 
abertos no dia 22 d~ março. Estou citando as datas para que V. 
Ex"'s entendam que os fatos começaram a SU:tgir e evoluir deJXris 
das denúncias que chegamm ao conhecimento desta CasL 

Os dois oficias. do PT e do PSDB, tiveram o objetivo de le
vantar a queg,ão e demonstrar que esta Casa bitoloo e inõstrou. pu
blicamente. a que veio e que aquele que tiver responsabilidade pa
gará e não terá direito a assento neste Parlamento. 

Mas a verdade n:al sempre tem que prevalecer. Eu poderia 
vir aqui tentar fazer uma média com a ~nsa e distorcCr os fa
tos. a.tmvés de devaneios e cruzamentos de informações. e procu
rar enredar o Senador Emandes Amorim. Não estoo fazeodo maté
ria de defesa, estoo apenas condicionando o meu comportamento. 
Se cheguei a esta Casa dep.)is de 40 anos de vida policial foi por
que sempre busquei a veniade real; jamais me servi do meu cargo 
para impingir a alguém qualquer inverdade, qualquer calúnia. 
qualquer injúria pelo poder de policia. 

Ent.io. essas são preliminares que gostaria que V. Exts sou
bessem. Esses 23 processos se referem a problemas administrati
vos em tese, segundo a posição que me foi apresentada boje em 
uma minuta enviada pelo Senador Ernandes Amorim. através de 
sua assessoria; trata-se de matérias discutíveis. Se processado e 
condenado. S. Exa será imediatamente afastado por este Plenário 
em razão de condenação por improbidade administrativa,- o que já 
está sendo apurado pela Procuradoria. 

Ontem, o ilustre Senador Eduardo Suplicy me pergunta
va sobre o depoimento da ex-esposa do Senador Emandes 
Amorim e acusadora. D. Hélia. Informei ao Senador Suplicy 
que, apesar de ter enviado oficio ao Ministro da Justiça, através 
da Presidência desta Casa. não tinha obtido ainda nenhum re
sultado dos meus pedidos. Inclusive, ontem eu procurei almo~ 
çar com o delegado que está respondendo pelo DPF e insisti 
muito nesse documento. 

Sei que o parecer do Senador Josapbat Marinho esclarece 
bem a temporalidade do ato hediondo do provável narcotráfico, 
mas nada tem a ver com a materialidade do crime. Só que. como o 
Plenário aprovou que se buscasse a vinculação do crime com o 
processo, que poderá ser aberto se essa for a decisão da Casa, fui 
investigar se havia materialidade do crime. Eu precisava saber. até 
por um convencimenlO de ordem pessoal. já que vou- voltar à mi
nha cadeira para votar juntamente com V. Ex"s. 

Entretanf.o, fui surpreendido, boje, com muita tristeza: nin
guém se deu ao tmb&Iho de ouvir a D. Hélia no presídio da Papu
da. Hoje é que estamos tomando essa provid~ncia instado pelo no
bre Senador Eduardo Suplicy. porque achávamos que era uma 
peça importante, já que o narcotráflCO 6 o delito mais grave. em 
tese. de que está sendo acusado o nolxe Sçnador. _ 

Procurei conversar com assessores da Câmara dos Deputa
dos que acompanharam a CPI do Narcottáfico. na qual baseiam-se 
as acusações veiculadas pela impzensa. Não quis falar com ne
nhum dos Deputados, até porque o meu filho foi participante dessa 
CPI e eu nào queria me condicionar nem me tomar suspeito ao fa
zer o levantamento. 

Vou tentar montar as circunstâncias em que se desenvolveu 
o depoimento, até para ver se chegamos ao porquê da acusação de 
narcotráfico. 

Segundo os funcionários. no dia dõ dep.Jimento realizado 
no hotel de Boa Vista. a Comissão chegou protegida pela Polícia 
Federal juntamente com a assessoria; de$CUlpe-me, Senador Er
nanc;les Amorim. quero apenas trazer os fatos à luz do que os meus 
ouvidos ouviram. Logo após, chegou o Senador Eroandes Amorim 
com vários. acredito eu. garimpeiros. embora tenham me dito que 
enun-capangas. Como alguns deles estavam annados, foram desar
mados pela Policia Federal. 

Nio estou acusando o Senador, estou mostrando as circuns
tâncias que podem ter levado a um confronto com a ÇQill.Íssão e, 
pela incontinência verbal do Senador, podem ter trazido algumas 
deduções que. talvez. não sejam reais. 

- Quando do depoimento. perguntou-se ao Senador sobre 
uma estrada aberta pelo Prefeito de Costa Marques dentro do terri
tório boliviano. Nesse ponlo, há confusões. pois o Senador Ernan
des Amorim foi acusado de ter aberto a estrada. IssO não é verda
de. quem a abriu foi o Prefeito de Costa Marques e. infelizmente, 
o fllbo desse Prefeito foi preso transPortando éter e acetona naque
la região. 

· Há uns dois, três anos, Yayo Rodriguez. que era considera-
dõ o mã.ior traficante da Bolívia. disse que bavia permanentemenle 
troca de produtos. como gado. cassiterita por cocaína. Então. per
guntado ao Senaâor Emandes Amorim se também era favorável à 
aberturn. da estrada. S. Ex• respOndeu que abriria dez. vinte. Argu
mentaram que a estrada estava facilitando o transporte de cocaína, 
ao que o Senador respondeu que não tinha nada com isso. que Dão 
era polícia. não era nada. que queria buscar uma solução para o 
transporte da produção de cassiterita. Daí deve ter surgido a supo
sição de que S. Exa estava protegendo o narcotráflcO, buscando 
meios para facilitá-lo. 

Estou tentando achar o motivo que se chegou a essa acusa
ção, porque oão encontrei em lugar nenhum. nem por indícios. fa. 
tos que indicam que o Senador Emandes Amorim tem vinculação 
com o narcotráfico. Estou qu~ndo explicar o oficio do PSDB. 
porque, teodo em vista as denúncias levadas ao conhecimento da
quele partido. este requereu sobre o oarcotráfioo e outras acUsaçõ
es. mais especificamente sobre o narcotráf~eo. 

O PT fala sobre- crimes do meio a~b1ente e outros artigos 
do Código PenaL como desacato. apologia ao crime, exploração 
de minério sem licença federal. ofensas às autoridades estaduais e 
federais. Anteontem, houve um debate na Comissão Parlamentar 
dC Inquérito sobre a Mineração no Brasil, cujo Presidente é o Se
nador Ramez Tebe~ entre o ex-din:IOr do DNPM, Prata Salomão, 
e o Senador Emandes Amorim sobre a questão de quem cbegoo 
primeiro (se foi o garimpeiro ou a empresa) e se era legal ou ilegal 
a eXPloração pelo garimpCirõ do garimpo de Bom Futuro. cuja 
cooperativa, COGARL foi constituída. preliminarmente, pelo Se
nador Emandes Amorim. 
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Dizem que houve falsidade ideológica, creio que em tese, 
porque a ata se conige no mesmO dia. no mesmo documento. En
tãO. não foi a apresentaçãO-de Uf!l d~mento. s~ eu estiVer errado, 
o Senador Emandes Aniorim podetá me ajudar no esclarecimento. 
Mas penso que corrigiu, porque havia uma pdi-exigência. pom a 
autorização da garimpa.gem, a condição de garimpeiro, que não 
constava oa primeira ata de coo.stituiçio da cooperativa., da 00-
GARI. E af houve esse debate ontem. que depois o Senador Ra
mezTebet poderá explicar melhor. 

Eu trouxe. para entregar ao PT. alguma coisa sobre a legis
lação da época. quando havia. realmente, um plano muito bem en
gendrado por alguns exploradates do decreto de lavta. Eles fica
vam procurando lugares onde havia a possibilidade de garimpa
gem e comunicavam imediatamente a BPl$Ília, 9Dde alguém já en
ttava com o pedido. Então. a Validade do decreto de lavra ou da 
autorização primária de exploração se dava pela anterioridade, 
quer dizer, era de quem chegasse primeiro. E normalmente era. 
muito ina.is dif'1eil chegar primeiro a informação solicitada pelo ga
rimpeiro do que a de quem tinha uma boa estrutura. 

Quanto ao desacato, houve essa discussão entre o Senador e 
a Comissão. em que S. Ex• dizia que não respeitava a lei. somente 
o que era importante para ele: o que consta dos autos. Mas quem 
conhece o garimpo- o Senador Jader Barba.lho, que foi Governa
dor. sabe o que é o garimpo. o· SeMdor Edison Lobão conhece o 
garimpo do seu Estado - sabe que ali o cidadão perde a identidade 
pessoal. passa a ter um apelido. Há algumas referências, no pro
cesso da Comissão, a, por exemplo, Zé da Gasolina, a Coquinho. 
Nãõ bá a identidade das pessoas, porque is:;o é o que acontece no 
garimpo. Portanto, se lá ninguém respeita a lei é porque o Estado 
ainda não a levou lá. Não foi o cidadão que deixoo de ~speitá-la. 

Estou tentando apresentar um quadro. para ver se consigo 
explicar o que acontece. Quando fui Diretor da Polícia Federal, eu 
presidi algumas operações relacionadas ao garimJX). O nobre Se
nador sabe o quanto sofremos na sua região. E lá eu sempre dizia à 
imprensa. e tenho coragem de repetir: o garimpeiro não é Um ban
dido, ele é alguém que não conseguiu oportunidade em sua terra e 
foi se avenw.rar. na esperança de descobrir alguma coisa que o en
riquecesse. Mas não sem trabalho. pxque a promiscuidade e o so
frimento em que o garimpeiro vive deveriam serv~ de exemplo 
para as pessoas buscarem um pouco de humildade. E claro que al
gumas lideranças se destacam e conseguem o _comando da região. 
mas é um sentimento regional. alguma coisa diferente da que sen
timos nos centros urbap.os. 

Sr. Presidente. não sei se respondi os oficios do PT e do 
PSDB. e ao próprio Senador Ney Suassuna, que, também preocu
pado com a imagem do Senado, apresentou um requerimento no • 
mesmo sentido. 

Sebastião Alves Teixeira é o nome do Prefeito de Costa 
Marques. cujo filho era ligado ao boliviano Yayo Rodrigues, e foi 
preso tl]l-DSportando cocaína._ 

E importante ser analisado o parecer do Subprocurador 
Cláudio Lemos Fonteles, que abriu 21 ações no dia 22 porque as 
peças originárias do Tn'bunal de Justiça de Rondônia o conven- -
ciam de que o Senador teria praticado um cnme. 

Sr. Presidente. tenho ainda algum tempo? 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex'dispõe de 1 

minuto. mas a Mesa concede a V. Ex• mais 5 minutos, em caráter 
ex.cepcional. 

O SR. ROMEU TUMA- Tenho aqui uma relação que me 
foi mandada, da Justiça de Ariquemes. que fala em delitos que te
riam sido praticados hã mais de lO anos, em 82. em ~- São coisas 
bem antigas. Tenho aqui as alaS da composição da CGGARI e OU· 

tros detalhes que foram elencados __ que talvez não haja tempo de 

e~Plicar. Mas penso que se a Justiça sC preocupa ·com as acusações 
levantadas contra Ernandes Amórini. ela teve tanto tempo hábil 
quanto nós para .:equerer a impugnação da candidatura de S.Ex'. 
Se oio teve tempo de impugnar, poderia ter se manifestado contra 
a diplomação. Mas ninguém fez nenhuma manifestação. 

O que me traz uma grande preocupação é ·continuannos 
com este andor s~ sabermos em que igreja entregar. É difícil 
para este Plenário. pAr& este Senado arCar com uma íêsponsabili
dade que. em tese, teria qUe ter sido -tõrnada pelas autoridades 
competenr.s. 

Mesmo o Presidente Samey tomou -providências imediatas 
tio logo teve conhecimento do que., em tese, seria a notitia crimi· 
nis. com.unicando ao Supremo Tnbunal Federal. A providência 
que o Supremo tomou e nio cumpriu até hoje seria ouvir a esposa 
e a acusadora do Senador. 

Estoo falando-com fatoS. NãO posso chegar aqui e: dizer que 
houve um delito sem aJmsentar o corpo de delito. Não há crime 
Setr.;!.O corpo de delito. Não adianta eu chegar e dizer que matei al
guém, que assaltei uma casa. e depois não saber ex.plicar onde está. 

_o c;orpo e por onde eu entrei na casa. O crime só se consubstancia, 
só tem embasamento para apuração e responsabilidades se se en
~ontra o corpo de delito. 

Não estou me contrapondo à tese levantada pelo ilustre Se· 
nadar Josa.pbat Marinho,- porque ele explica que para se a?IJrar a 
falta de decoro não é precisõ haver a materialidade do crime. Mas 
como se ti'ala de um crime grave e hediondo. o oarcol.ráfico, creio 
que seria imp.:mante. se fosse necessário, que se buscasse a mate· 
rialidade do crime. O próprio Senador Josaphat ~o. no u-aba· 
lho que entregou aos Srs. Senadores. conclui, os assessores con· 
cluem. que, se comprovada a criminalidade, este Plenário terâ a 
obrigação. independentemente de qualquer outra forina, de conceM 
der a licença para processar o Senador- Emandes Amorim e. se ne
ces~. afastá..- lo deste plenârio. 

Eu realmente busquei, no pouco espaço de tempo que tive. 
todas as fontes que pudessem dar-me informações. que é a única 
coisa que a COtTegedoria PQ4e fazer, de acordo com a Instrução 
Normativa n° 17. Não tenho poder de polícia. a não ser para atos 
praticados dentro do ambitmte do Senado. repito. Dizem que os 
bons advogados repetem sempre os argumentos para convencer os 
juízes. Mas eu estoo apenas querendo expor. 

Estoo à disposição do Srs. Senadores, se a Presidência per· 
mitir, p8.ra iisJXXlder a algum questionamento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex' encerrou? 
O SR. ROMEU TUMA - Estou à disposição dos Srs. Se

nadores se quiserem fazer algum questionamento. Acho que é um 
assunto gJ:ave e talvez o tempo possa ser extrapolado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa esclarece 
a V. E:t• que não pode haver debate neste instante entre o Plenário 
e o n<_?bre Corregedor. t-..1as no decorrer da discussão da matéria, V. 
Ex• poderá intervir a qualqUer instante para prestar ós esclareci
mentos devidos. 

V. Ex• encerrou por completo o seu esclarecimento como 
Corregedor? 

O SR. ROMEU TUMA- Sim. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Cumprida a pauta 

do Sr. Corregedor. Senador Romeu Tuma. passamos à discussão 
da matéria. 

O primeiro inscrito C o eminente Senador Epitacio Cafetei· 
ra. S. Ex• dispõe de 1 Omínutos para discutir a matéria. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para discutir. 
Sem revisão do on.dor.)- Sr. Presidente, Sr-se _Srs. Senadores, já 
prestei depoimento aqui sobre o que são as notícias da imprensa a 
respeito dos políticos. Na ocasião, deixei claro que este não é o 
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foro para denúncias. Não tcm.por que haver uma comissão que co. Este tem que ser o comportanl:eDlo do Senado, o Senado 
meça um inquérito d}sfarçado do investigaçlo se, cõ:mo disse. o para o qual concorri a uma•cadeira. Este é o Senado a que quero 
nosso Colega Com:gedor Romeu;ruma..S~.~-~ condições pertencer, um Senado·-que esteja·.voltado· Dl1lis para a letiSlaçio 
de conseguir respostas em parte alguma. Mas, mesmo qrie'\ivisse, deste País e menos para o medo peiiDa.llente que há da imprensa. 
não seria apenas com base em notfcias de jornais que nós iriamos · Esta Casa tem livro de ponto. Eu nunca vi, em nenhum par-
transfommr o Senado da República num tribunal. lamento no mundo, senador assinar o ponto. Nós assinamos. Pela 

Em abril do ano passado, duranle a campanha para as elei- manbi, uAo assinamos nosso nane, mas apertamos um botio para 
ções.. fui acusado por uma "imprensa" que me colocava oomo bo- constar no painel a nossa presença. como se estivéssemos numa 
mem que se enriqueceu ilicitamente no governo. A maior 8lltori- escola ou numa repartiçio pu"blica. Aqui, estio homens encaneci
dade para apurar, o Procurador-Geral da República, mandoo abrir dos, a serviço da Pátria. Aqui, estão homens que 1&1 uma vida de
investigação a respeito daquela nc:dcia. Um ano depois, em abril clicada a este País e que, de repente, sio submetidos a esse proce
deste ano, mandou arquivar o processo, porque nlo havia provas. dimenlo. 
Mas aquels declaraç!D, aquels nodcia era polltica, cõmo fói poHti- Eu, depois, quero fazer uma questão de ordem à Mesa. Se 
ca a notícia de que seqüestrei, assassiiiei e fiZ deSaparecer 6 cadá~ nos dias DOl'JD&ÍS, o Livro de Pomo abre ãs 9 homs da manhã, 
ver de um cidadão que atropelou o meu sogro. Novamente a Pro- quando a sessão 6 às 14 horas e 30 minutos, .. às sextas-feiras, em 
curadoria da República mandou &J:Urar, e, a Polícia Federal cncon- que a sessio 6 às.9 botaS, o Livro de Ponto nio pcxleria abrir mais 
trou o pretenso morto, que falou e disse que estava vivo. Quem me cedo, Sr. Presidente? 
denunCiou. que seria um irmlo dele. não existe. Foi rim fantasma - É isso que temos que reconhecer. Temos que ter ootro com
criado pua gerar confusão politica a uma semana do pleito. porta.mento, um comportamento que diga: ao povo deste País: ''Nós 

Sr. Presidente, reconlieço o esforço do nobre Sena4or Ro- nos respeitamos, porque nós somos ~sentantes do povo bmsi
meu TuiDL O que existe cootni o nosso colega Senador? Um Pro- lciro." 
curador da Justiça de Rondônia acredita que ele é responsAv.el por Em o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
delitos ootros que Dio este de que é acusado agora. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

Com relaçio à estrada, o próprio Senador Rom.eu Tumã dis- ao nobre Senador José Igoácio Ferreira, segundo orador inscrito, 
se que ela foi aberta pelo prefeito e oio pelo Senador Ernandes para discutir. 
Amorim. Na Comissio da Cimara sobre o narcotrlfico, falou--se S. Ex• dispõç. de 10 mimltos. · 
que a abertura daquels estrada teria facilitado o narcotnifico. O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Pronun-

fico pensando que amanhi vão dizer que Santos Dwnont cia o seguinte discuno. Sem R:visio do orador.) - Sr. Presidente, 
tambml facilitou o narcottáfico, porque a descoberta da aviação Sr"s. e Srs. Senadores, esclareço logo que pelo que li a respeito do 
facilitcu essa prática. assunto, e tive oportunidade de perpassá~lo desde o seu começo, 

Pergunto aos Srs. Senadores: será que a honra desta Casa qu~n:do no día da nossa posse aqui, vou votar contraiiamente à ins
está em tal declínio, será que a honra desta Casa precisa ser la- tauração de processo parlamentar contm o Senador Emandes 
vada a qualquer custo, que por uma acusação na imprensa se A.morim. E explico porquê. No dia da posse, nós tomamos uma 
pega um Senador e se faz como se fazia antes? Todos botam a atitude, em função de um acervo de peças que nos chegou às 
mio na cabeça do bode, transfere os seus pecados para o bode e mãos, folhas de jomais, ~ xerocópia de uma página da Enciclo
depois corta' a cabeça do bode_. Não, nio pode haver um bode p&lia BritAníca. e informações de que as televisões tinham veicu
expiatório no Senado. .. _ _ lado alguma coisa a respeito de suspeitas contra. o Senador Ernan-

Eu nio entendo assim. Votarei a favor da licença para pro- des Amorim, por fatos absolutamente ,pretéritos e muito pretiritos 
cess:ar qualquer um dos Srs. Senadores. E se for pedido licença em relação àquele dia em que S.Ex• tomava JX>SSC aqui como Se-
para me processar, eu mesmo vou votar a favor. nador e como "'llCIIlbro da Mesa. 

Agora, transformar este Senado num tribunal. permita-me, Naquela ocasião, nós, do PSDB, nos reunimos, e este assunto 
Sr. Presidente, eu não tenho como concord,af com isso. Teõbo que foi até m~ito dariftcado quando de um aparte que dei ao próprio Se
lutar pua que não seja aberto o pm::edente, porque, depois de oador Emandes Amorim. que falava aqui e:m.- ocasião anterior~ e n6$ 
aberto o precedente. não sabemos aonde vamos parar. coacluímosque não podíamos flCIIcomaquilona mio sem. uma coo-

O conhecimento que tenho com o Senador Emandes Amo- seqüéncia.. Provavelmente foi isso que fez o PT também. 
rim foi depois de sua fX>SSC. Não tenho nenhuma relaçio de amiza- Remetemos à Mesa do Senado aquele ~ervo de peças, ten-
de com S. Ex•, mas entendo que houve alguma frustração com a do a cautela de dizer que a Mesa tomasse as providências que con-
soa eleição para a 41 S~taria do Senado. siderasse adequadas. 

Foi a partir dessa eleição que, de mpente, as nuvens se ar- De princípio, logo vimos que aquilo não gerava e não in'a-
mai3.m sobre sua cabeça e os raios caíram. ··diava conseqllências para produção de um processo de natureza 

Eu diria que devemos uma satisfação e até um pedido de parlamentar. Mas mandamos à Mesa e tomamos o cuidado de pc
desculpas a um colega nosso. e um pedido de desculpas ao povo dir ao Senador Teoronio Vdela Filho que suscitasse junto à Mesa 
de Rondônia. porque estamos contestando a sua escolha para um uma questão mais ou menos assemelhada ao segredo de justiça, 
seo.J representante nesta Casa. um segredo parlamentar, ou seja, que se formasse o juízo de co-

Votando contra o parecer nio esta.Iemos, evidentemente~ nbecimento sobre aquelas poças sem que tal decisão se tomasse 
dando um atestado de idoneidade ao Senador Emandcs Amorim. _pública, pois isso não era -interessante nem parà o Senador nem 
Mas não podemos manter um atestado de desconflllllça, não pode- para o Senado. · 
mos manter essa situação que está oconendo desde o dia da sua Pois bem. o Senador Teotonio Vúela, no seu parecer, diz: 
posse, desde o dia em..que foi eleito 4° S~tário. com os votos ''Quanto A questão de fundo, as "suspeitas" veiculadas pela 
dos Srs. Senadores e com o meu, inclusive. Não _pode~s ~tir ___ imprensa terio que se respaldar em demonstrativos aceitáveis, ein 
essa situação que o atinge e à·sua família. razio da coniiS~ncia." 

As autoridades constituídas que procurem pesquisar e ba- O Senador Teotonio Vllela, entio, entendeu que nio havia 
tam à porta desta Casa pata pedir licença. como dar conseqllé!ncia maior àquele acervo de peças. E nós, afi-
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nal de c:ontas, já tínhamos refletido assim também. Tínhamos che- tão doloroso quanto a própria pena. Há muitos criminosos que, 
gado àquela mesma conclusão. culpados, anseiam pelo tmnino da apuraçio para viver a tealidade 

O que temos boje aqui'? Pemnte o Plenário. há um relatório, da pena, pois recebe a primeira pena com o processo e a segunda 
cujo subscritor, Senador Josapbat Marinho.~ digno de nossas per- com a punição. 
manentes homenagens, que conclui pelo cabimento da instauraçio Entendo que não bi razio para deixarmos isso piõsseguir. 
de um processo parlamentar. Está claro o camínho que o Senado deve seguir: rechaçar essa pos-

O que é um processo parlamentar? É o processo que se ins- Sibilidade. Nio há qualquer CODdiçio de demonstrar que isso 6 
taura para apurar a falta de decoro do Parlamentar. O próprio Re- contemporâneo ao exercício do mandato parlamentar. Podemos, 
lator deixou claro que. para que haja falta de decoro, há de existir entio, votar conlra a instauraçio desse processo e ficar, como pre-
contemporaneidade entre a falta do Senador, que é imputada como tendo, de bem com a. nossa conscil!ncia. 
falta de decoro, e o exercício efetivo do seu mandato. Nio coohcço o Senador Ernandes Amorim profundamente. 

Esses fatos deitam raizes em épocas bem remotas em rela- O nosso tempo de convivência nio soma talvez uma hora. mas nlo 
ção ao dia em que S. Ex• tomou posse. E n6s sabemos, pelas infor~ vou votar coo.tra a minha ~ncia. Por iSso, voto pua que esse 
mações que temos. que nem sequer inquérito policial foi instaura~ processo nio seja instaurado. Se, amanbl. inqu&itO policial chegar 
do. Sr. Presidente. A Polícia Federal encam.iDhou expediente ao à conclusão de que houve prática de ilicitos que pem1itam a ins
Senador Emandes Amorim, o qual li agora e que está aqui trans~ taumçio de açio criminal será outra coisa. porque nem meSmo o 
cnto. Ele termina afumando que ''restou evidenciado que nio Senador Emandes Amorim pode disp:n' da imunidade que tem. De 
constà registro de V. Ex• com "o narcotrá1ico". Isso sigirifica que (plalquer maneira. se isso ocorrer. a qtiestio sed submetida a esta 
não consta inquérito "nenhum para apurar narcotráfico em que o in- casa. e. Calmamente, decidiremos o que vamos f8zer. -
dicia.do fosse o eminente Senador Emandes Amorim. Não consta Muito obrigado. 

~~u~:.para apUrar falta outra alguma que llie pudesse ter sido 0 Sr. Júlio Campo~. 2 , Vice-Pre~idente, deixà a 

Ora. Sr. Presidente. alé para o inquérito policial precisamos -cadeira da pr<sidência, que 6 ocupada pelo Sr. levy 
Dias. 3" Secretário. de um mínimo de provas,'sem as quais o inquérito pOde ser tranca-

do com habeas <Orpus. Alé pOID o inqu6rito policial, que 6 uma O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço a palavta 
peça inquisitorial. em que não há contraditório, precisamos ter um para discutir. 
mínimo de provas. O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao 

O que é um indício? Indício é o que é Decessário pa.i'a que Senador Romero Jud. para disa;tir. -
se instaure um inqu~to. é uma circunstância provada, em função O SR. ROMERO JUCA (PfL-RR. Para discutir. Sem ro
da qual fazemos infen!ncias de que tenl oconido uma conduta tlpi- visio domador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, para dis
ca atribuída ao indiciado. O indicio é um silogismo: h6 que ter cutir esta questio. gostaria apenas de prestar um C$C)a:recimento A 
uma conduta provada como base. Por exemplo: Pedro atirou em Casa. 
Antônio; Pedro nega que atirai, mas h6. o exame de balística, há Foi instalada a CPI da Min.emçio para averiguar o CODtta-
testemunhas. Entio, há um mínimo de indfcios paia -começar um bando de minério, bem como o envolvúrieiltO -de minerada:es c:om 
inquérito policial. Se esse inquérito for instaurado contm Paulo, o' naiCOtiá.fico e outros problemas COirelalOs com a mineraçio no 
não tenho por que aceitar isso e posso entrar com um habau cor· Brasil. 
pus para trancar o inquérito policial, pois não há o mínimo de in- Sou o Relator dessa CPI. Já ouvimo!; o Presidente da FU~ 
dícios para instaurá-lo. NAI. o Diretor-Geral do DNPM. o Presidente da CPRM e o Oiro-

No caso, precisariamos ter o inquérito policial, quer dizer, o tor-Geral da Polícia Federal. Dr. Vicente Chellote. Por uma ques
início da persecutio e. depois, uma ação penal. para cuja instaura- tio de consciência. tenho de dar este depoimento: a todos esses 
ção precisaríamos de autorização do Senado. O que o Supremo homens responsáveis pelos citados organismos públicos foderais 
TriOOnal Federal fez foi autorizar a abertura de inquérito policial foi perguntado se havia alguma dem1ncia. alguma investigação, al-
O Supremo tomou conhecimento dos fatos e agiu como Pilatos: guma questão que levantasse suspeição do envolvimento do Sena-
mandou que se instaurasse inquérito policiaL Ora, ele nem precisa- dor Emandes Amorim com qualquer um desses problemas. As res
va fazer isso, porque para instaurar inquérito JXIlicial contra um postas dos dirigentes dessas entidades sempre foram negativas. 
Senador ou contra quem quer que seja não é necessário aUtOriza- Perguntei especialmente sobre essa questão ao or; Vicente Chello
ção do Supremo. ~ te , que disse texb.Jalmente - está. gravado nos Anais da CPI pam 

A essa-alrura., o que se vê é que não houve. nunca, apuração qualquer um que queira verificar- que não havia., m aqUele mo
de ilícito algum; não houve sequer comprovação que pudesse en- mente. nenhuma investigaçlo e uenhuma acusaçio COiltrl. o Sena
sejar um inquérito policial e a persecução criminal contra o Sena- dor Emandes Amorim por tráfico de drogas ou pll" contrabando de 
dor Ernandes Amorim, antes de S. Ex• ser eleito. minério. 

Hoje, o que exíste aqui é a. necessidade de ~açar um pro- Por conta disso, quero de<::Iarar meu voto, que 6 COiltra a 
cesso parlamentar contra alguém que defmitivamente - seria a instalaçio da investigaçio e acmdito---que- todo o Senado deve 
maior da heresias conclu.innos o contrário- não praticou falta de acompanhar esse voto. Muito obrigado. 
decoro parlamentar. Não h4 como atribuir a S. Ex• esse_.crime. em
bora se irradie. em conseqiiência. o passado sobre o presente. Mas. 
para ap.1rar violação de decoro parlamentar, o fato pm:isa ser con
tempcrineo ao exen::fcio do mandato. Se os fatos são anteriores, 

O Sr. Levy Dias, 3" &crelário, deixa a CIUÚ:ira da 
presidincia, que é ocupada pe[Q Sr. Júüo Campos, 2° 
Vice-Pruidenu. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Cootinu• em dis-não há sequer como começar a instauração de um processo parla
mentar. 

Desejo levantar essas questões. Sr. Presideme, porque, 
cussão. (Pausa) _ 

com.o dizia o doutrinador penal, de rujo nome oilo me lembro no são. 
momento, o processo criminal ou o próprio i.cqcérito criminal já é 

Nlo havendo mais quem peça a palavra, encerro a discos-

Em votação. 
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O SR. SÉRGIO MACHADO- Sr. Presidenle. peço a pa· denle. S's e Srs. Sena~. quero congratular-me nesle iDslallle 
lavra para encaminhar a votação. com praticamente a unanimidade da Casa e, ao mesmo tempo. la· 

O SR. PRESIDE;NTE (Júlio Campos)~ Tem V. Ex' a pa· meDiar que tenhamos debatido por tanto lempo um assunto desne-
lavra. cessário, tendo em vista- não vai nisso nenhuma critica aos nos· 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para encami- soo Colegas do PSDB, mas uma advertl!ncia a todos os que fazem 
nhar a votação. Sem_ revisió do orador.) - Sr. Presidente, Sr's. e denún~ias nio baseadas em fatos - que não se deve perder tempo 
Srs. Senadores, a Bancada do PSDB havia solicitado ao Presidente nem recursos do povo com denúncias infundadas. Quando não há 
José SamCY qUe apurãsse os fatos sobre as deo.úDCiaS oon-trao Se- provas concretas, nãó se deve apresentar denúncias. Mobilizou-se 
nador Ernandes Amorim. a opinião pública conln!. o Senador, mobilizou-se o próprio Senado 

O Presidente José Samey, inicialmente, encaminhou o pedi.. da República. fizeram-se pucceres. discutiu-se esse assunto por 
do A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, posterior- vúias sessões. O Senador Emandes Amorim foi .B.CuSado aqui e 
mente, ao Corregedor, Senador Romeu Tuma. No depoimento fei- fora. daqui, e boje os própriOs autores da denúncia desistem - j.i 
to pelo Com::gedor ficou claro que, Wrantc esse perlodo, nio se agora oom ato de sensatez- das acusações que fizeram. Seria mui· 
conseguiu apurar nenhum fato sobre as. denóncias contra o Sena- to mais sensato se nio a tivessem feito, porque teriam poupado o 
dor Ernandes Amorim. Senado da República desse trisle espet&:ulo de, duranle todo esse 

. O objetivo do PSDB não em condenar o Senador- Emandes tempo, termos vivido essa situação de suspeita sobre nossos cole
Amorim, mas apurar os fatos. Sendo assim. como neDhum fato foi gas e sobre a Casa tamb6m. 
apurãdo até o presente momento~ Dão podemos condená-lo. Por- Votmemos evidentemente a favor da situaçio da não-puni
tanto, vamos encaminhar a noosa votação no sentido de que nlo bilidade. portanto, da abwlviçio preliminar do Senador Emandes 
seja aberta a comissão. tendo em vista o depoimeoto conclusivo do Amorim. Eu ia mesmo pedir para sobrestar o processo at~ a deci
Senador Romeu Tu ma. sio do S1F, póis o Presidente da Casa, baseado na denúncia feita 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem a palavra o pelo PSDB. mandoo-o para o Supremo Tribunal Federal. que o 
Senador Edua.ttlo Suplicy, para encaminhar a votaçlo. - mandou ·pars o Procurador, que fez a denúncia e estA apurando. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para encaminhar a Mas esta Casa, hoje, v! que a denúneia não t verdadeita. Como 
votação. Sem revisão do omdor.) -Sr. Presidente, sn e Srs. Se- tal penso também que deve mandar um expediente para o Supre
nadores. diante das inf011ll11Ções que surgirani no iiifcfo dCf:ffi'aôa- mo Tribunal com o lUUltado desta sessão. E deve fazê-.lõ porque a 
lhos legislativos, também avaliamos que seria importante a apura- Mesa.. que foi pressurosa em informar, deve também dizer que 
ção dos fatos que não conhedamos em profundidade. boje o Plenário decidiu que nio há nenhuma culpa com base no 

Sendo assim, na mesma linha de raciocínio do PSDB, nós, que apurou em relação ao Senador Emandes A.morim. · 
do Partido dos Trabalhadores, coocluímos que, em defesa da insti- · Era o que tinha a ·dizer. . 
tuição, seria impcrtant.e que aqueles indfcios e falOs pudessem ser O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a palavra o 
averiguados. Senador Romeu Tuma para encaminhar a votação. 

O Senador Romeu Tuma fez aquí uma exposição solre tudo - O SR. ROMEU TUMA (PL-SP. Para encaminhar. Sem ro-
que esrá sendo apurado e averiguado. Até o presente momento, visão do orador.) - Sr. Pn:sidente., Sr*s e Srs. Senadores. ativc-me 
não há imputã.ção de fato grave de crime que porventura tenha aOs pronunciamentos, ouvindo-os em silêncio, mas querfa: alertar a 
sido cometido pelo Senador Emandes Amorim. PrccisarúlriiOs de-·· Casa. seja qual for a decisio, que os processos, confonne exposi
informações as mais completas possíveis. - ção do nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, continuarão em 

Ainda boje. Sr. Presidente, telefonei à direçio do Partido andamento na esfera competente_. Não I§ a decisão desta Casa que 
dos Trabalhadores em Rondônia pei'guntando se havia algÕ.m fato vai impedir o andameDto:-Caso hajã:m- OS Procedimentos já sob in
grave que, com toda evidência, pudesse ser imputado ao Senador vestigação. 
Emandes Amorim. A informação que obtive é a de que, em J:Cla- Eu aproveitaria até o fmal o memorial da assessoria do Se
ção à questão do narcotráfico, nio há. pelo menos por hora. por nador Ernandes Amorim para esclarecer que "os fatos constatados 
parte das pessoas que ali integram o Partido dos Trabalhadores e que derem origem a procedimento Mgular da competência do Mi
sua própria· direção. coobecímento de fato grave que se possa nistério Público. que eventualmente poderio ensejar aurorização 
constituir em crime. Informaram-me de que há uma disputa entre deste Senado, mediante requerimento ao processo, após o qual. 
grupos económicos ligados à remuneração e de como isso. muitas "julgado, sofrendo o Senador sentença defmitiva, poderá. ensejar 
vezes, suscitou denúncias ou formas de atuação relativamente a representação para perda de mandato, com fulcro no art. 32, inc. 
procedimentos do Senador enquanto prefeito e enquanto político. VI do Regimento Interno." 
E há também os assuntoS mencionados pelo Senador Romeu Essa é. portanto, a situação atuaL Penso que qualquer deci
Tuma.. no que diz respeito .l apuração sobre a questão relativa à são não imped.irá., no futuro, que providências sejam tomadas com 
probidade administrativa. ainda nio concluída, tendo-se iniciado base em fatos que realmente dBem a esta Casa sustentação para so-
esse inquérito. lucionar essa quest.io de forma mais clam. 

Sr. Presidente, no caso de haver algum falO grave que deva A imprensa fez as denúncias, e este~ o seu papeL Tomamos 
ser objelO de investigação e que esteja detivamente mostrado por medidas no sentido de mostrar publicamente o desejo atual desta 
evidência e por inqutrito da Policia Federal, dever-so-á. obvia- Casa, que 6 o de procutlU' apumr os fatos, garimpar todos os selo
mente. abrir a devida instauração pelo Senado FederaL No presen- res da atividade de Justiça. trazer o que realmente consta. dos autos 
te momento~ não temos conhecimento desse falo, por isso concor- e o que esses órgios deixaram a desejar quanto às providências lo
damos com a opinião expressa at~ agora, inclusive pelo Senador madas. 
José Ignácio Ferreira~·- Com ÍS$0, a nossa decisão deved ser tmnqdila e soberana. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Carupos) - Coocodo a palavra Penso que a imprensa 1em muito mais respeito por quem bnSc& a 
ao Senador Alltonio amos Magalhães, pora encaminhar a votação. verdade do que por quem distorce os fatos apenas pora ocupar a 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. mldia num lempo muito curto. A verdade, a dignidade de cada um 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi- e a tranqüilidade do espírito valem muito mais para n6s. Somos 
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muito mais n::Speitados peÍa imprensa séria dessa fotma do que se 
distorcêssemos os fatos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

~~~ MARISE- Sr. Ptesiden"'- poço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- CoD<:cdo a palavra 
a V.Ex.•. 

A SR' JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para ercaminhar. Sem 
revisão da oradora.)- Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, diante 
da manifesta pooiçio aqui abordada pelo Senador Romai Timia. 
tivemos a oportunidade de apensar a seguinte frase do pronuncia~ 
menta de S. Ex-: 

''Níio encontrei fato algum e nenhum indício ~ qUalquer li~ 
gação do Senador Emandes Amorim com o narcotri.f'loo". 

Diante ~ das manifesUÇões das demais Lideranças 
desta Casa. a Udera.nça do PDT encaminha a votação no sentido 
do mqÕivamcnto desse procesSo. -

Em o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
Muito obrigada. - _ . . 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente. peço a palavra 

para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE- Concedo a palavra a V. Ex'. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar. 

Sem ~visão do orador.) --Sr. Presidente. acredito que estamos 
vivendo um momento importante. Esta Casa. que vive sendo 
acusada de que nela não se apuram fatos, antecipou~se. Com 
toda sinceridade. penso que sua açio foi correta. Tenho insisti
do muito em que temos que fazer uma análise no sentido de 
que as coisas não aconteçam como acontecem. A imprensa pu
blica, toma-se notícia de primeira página, dizem o que bem en
tendem de um cidadão, de um presidente, de um govemador. de 
um senador, de um deputado, de um prefeito ou de um verea
dor, que fulano 6 ladrio. é vigarista, é oio sei mais o qué!; a 
verdade e a mentira não são identificadas. Por isso - repito -
Iiivela-se a classe política por baixo. 

Volto a insistir, Sr. Presidente, que a mim parece que deve
ríamos ter um tratamento especial com relação à acusação contra 
alguém que tem mandato eletivo. Nio falo em criar a Justiça dos 
Eleitos como existe a Justiça do Trabalho, mas criar um fórum pri
vilegiado oode o processo tramite e o julgamento aconteça e no 
qual possamos salvar o que há de verdadeiro e o que há de falso. 
Se é vi~ deve ser condenado, ir para a cadeia: se não o é, a 
imprensa tem por obrigação n:cuperar a imagem. o P"'stigio do ci
dadão. O que não pode é deixar o fato impune. 

Esse debate proposto pelo Senado Federal terminou sendo 
positivo, aberto. O Presidente do Senado bateu à porta do Supre
mo Tribunal Federal. à porta da Procumdorla da República, o Cor
regedor saiu à procura dos fatos e decidiu que eles não existem. 
Não há processo, denúncia ou condenação. No entanto, o cidadão, 
na Encyclopaedia Britannica, apareceu como o maior dos margi
nais; como se pudesse considerar o maior escándalo da vida o fato 
de ele ter sido eleito Senador. 

Ora. Sr. Presidente. esse fato, de certa forma. teve essa 
chanoe. Quando se abriu o inquérito. analisei a pooiçio correta do 
nobre Senador JosaPJ.at Marinho, que pediu fosse feito o debate 
em homenagem ao Senador acusado~ eu disse que tomava essa po
sição em favor do acusado, pam que ele tivesse a chance de ver as 
coisas acontecerem. 

Reparem como foi positivo esse trabalho, porque, se tivés
semos arquivado o processo pura e simplesmente, haveria de ter 
uma manchete da imprensa afmnando que o Senado o arquivara 
sem apurar. 

Ficamos em aberto durante pmticamente um m~.- .. , ie 
que o Senador Josapb.at Marinho apresentou o fato e ~iu que se 
criasse a comissão, para que o Corregedor investigasse. Foi-se ao 
Supremo Tn'bunal Federal. à Procuradoria da República e ao Ter
ritório; pediu-se que viessem as provas, e elas não vieram. 

Diz bem o ~gedor: não estamos pedindo que arquivem 
o processo. que deve continuar. seguir adiante, mas que procurem 
as provas e as tmgam a nós aqui. 

No qt.SO. tivemos condições de verificar. de certa forma, 
que as questões foram levantadas e as acusações apresentadas. Se 
nio sãO- verdadeiras. vamos arquivar o processo. 

Sr. Presidente, e no futuro'? Volto a dizer que a dedslo to
mada pelo Presidente da Câmara dos Deputados vale ••nota dez". 
Aquela Casa criOU um setor, que iii. acompanhar o que a Imprensa 
publicar de mal sobre a institnição oiJ sobre o Parlamentar, para 
fazer a investigação interna. Se noticiarem mal a respeito da Câ
mara dos Deputados pelos seus gastos, ou se falarem mal do Parla
mentar, irão fazer uma análise a respeito. O Presidente da Câmara 
dos Deputados detenninou que o próprio 6rgio fará o debate da 
instifuiçãó.-

Sr. Presidente, o mesmo deve ser feito aqui no Senado Fe
deral. Se falaxem mal do Pedro Simon, e ele não disser nada em 
sua defesa, o Senado Federal deverá apumr os fatos. A partir do 
momento em que agiimos dessa forma. e for publicado na Impren
sa nOticia. que venha denegrir O Poder ou um dos Senadores. e for 
separado o "joio do trigo", os fatos irão mudar. Os políticos serão 
julgaOOs como todo o mundo: há o bom médico e o profissional 
vigariSta; há o empresário sério e o trapaceiro; há o jogador de fu
tebol considerado Pelé e o atleta perna-de-pau. Na minha opinião. 
existem os políticos ·que, na maioria. são sérios. responsáveis, de
dicam-se à vida públi.ca; alguns sio considerados Vigaristas. Por 
que identificar a classe política por baixo e não cada um com o seu 
peso e o seu valor? 

Hc: · vivemos um momento importante. Felicito o Senado 
Fc<leml pela oportunidade do debate, e o Corregedor por ter ido 
até a porta do Supremo Tribunal Federal. O Serador Antônio Car
los Magalhães tem toda razão: perdemos um mês nessa questão. 
nesse debate. No fubJro, não ~remos petder um mês para cada 
acusação que se ftzer a cada Senador. 

Baseados nesse fato, mfuha pergunta é a seguinte: que lição 
temos que tirar daqui para o fubJro'? Esta é uma nova legislawra. 
dois terços dos Senadores vão ficar aqui por oito anOs. O que fare
mos em termos de fulllro? A proposta que deixo à Mesa, Sr. Presi
dente. ~ no sentido de debatermos e analisarmos exatamente isso. 
Temos liberdade de imprensa. A imprensa diz, debate. acusa. estã 
coneto. Nada melhor que isso. Somos homens públicos e nossos 
nomes estão na vitrine "permanentemente. E é mais fácil debater 
como homens públicos porque há mais atenção por parte da socie
dade. Temos que expor nossos nomes, não o cidadão anónimo. No 
momento em que aceitamos entrar para a vida pública, essa é uma 
das Conseqüências negativas. Nossos nomes. os de nossas mulhe
res. os de nossos fdhos. aquilo que represen•'UD.os está permanen
temente exposto, muitas vezes, às injustiças, à maldade, à inven· 
ç:ão e à crueldade por parte de adversários nossos. Tudo isso acon
tece. Mas o que temos que fazer, Sr. Presidente. ao lado do que vi· 
mos fazendo, ao lado deste início de legislatura, que me parece ex
cepcional pela presença. pelo trabalho, pelo dinamismo, se quiser
mos valorizar este Poder, é dizer exatamente isso: vamos levar a 
sério o Congtesso Nacional. vamos trabalhar, vamos terminar com 
a semana de três dias, vamos fazer mil coisas. Mas temos que sa
ber, Sr. Presidente, também. em termos da credibilidade do poder, 
as nossas respostas às acusações que saírem de lá. É verdade? É 
verdade. Não pode o sujeito que roubou, que é cafajeste ficar livre. 
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expondo ridiculamente uma classe, permitindo que o povo diga: O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA'. Pant encaminhar a 
ladrlo de galinha vai para a cadeia; se rouboo muito e. é poUtico votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Se-
não acontece nada. nadores. entendo que perdemos muito tempo com essa questão. 

Sr. Presidente, volto a sugerir que a Mesa do Senado faça Nio avalio como o Senador Pedro Simon. Cteio que foi desgas
como a C1mara: crie. seja lá como fcr, IUl forma que achar mais tante. Poderlamos CStar diScutindo outros assuntos muito mais im
im.portante, um órgio para acompanhar o que se fala do Senado e portantes em vez dessa questão cujo resullado já era esperado. _ 
dos Senadores, para averiguar e dar respostas e tmJitas vezes exigir Creio que o erro nlo partiu nem do PT nem da Liderança 
a resposta no mesmo local. Dizia-me o Senador do Maranhio, o do PSDB. Esses Partidos, com as responsabilidades que têm. ques
ilustre ex-Governador. que foi il trihJna, gritou. mandcu carta, e o tionaram a Mesa Diretora da Casa pedindo providencias sobre o 
máximo que conseguiu, depois de muito protesto. fora.m quall'O li- assunto. Caberia. talvez. à Mesa Diretora ter-se encaminhado aos 
nhas na Coluna do Leitor em resposta a uma manchete que ele ba- órgios competentes para saber o que era verdade entre as acusaçõ
via recebido praticamente de l»-gina inteira. Assim nio ~ possiveL es publicadas na imprensL Entretanto, a Mesa decidiu mandar a 
Como flCI.? Na hora de dizer que o Senador pegou uma montanha questão para a Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. 
de dinheiro no Banco do Brasil e é dos devedores. manchete de Esta. eqtiiVocaâameote. aprovou O- parecer do Senador Josapbat 
página inreira! V ai para a tribuna e responde. Vem o Uder do Go- Marinho. _Naquela ocasião. fui o único Parlamentar que votoo coo
vemo e diz que nio é verdade. E na hora da resposta. cxnsegue trariamente ao parecer do referido Senador, porque entendia que 
quatro línbas na Coluna do Leitor. nio tinha cabimento o próprio Senado abrir uma Comissão proces-

'Essas questões nio sio para ser ~t~spondidas poc um Sena- sanlt quando não pesava nenhuma denúncia ccnsistente contra o 
dor sozinho. A Mesa analisaiá. Se é verdade, é verdade. Barbari- Senador Emandes Amorim. 
dade! O Senador não pagoo? Entio, vamos exigir que- pagUe; que Ell'OS dessa espécie não podeQJ. ser repetidos nesta Casa. O 
vá para a cadeia ou para o inferno. Mas se é nientira. Cpfe seja es- resültado Dio poderia ser oturo senão este que estamos a ver aqui 
clm:cida a verdade. Que seja esclarecida a verdade! Isso me. pare- boje. Devemos todos votar contra, ~io eu, o parecer do eminente 
ce fuodamentaL - SCW\,_dor losaJi!at Marinho. potqUC na verdade não se coo.cretizou 

Sr. Presidente. estio levando na brincadeira. mas estou tra- absohltamente nenhuma ligação do Senador Emandes Amorim 
tando de uma coisa muito séria, que é a honra, a dignidade e ares- com o IWt:otrá.fico. Não há por que se criar uma comissão proces
ponsabilidade do poder de cada um de nós. É exatamente deixan- sante nesta Casa para apurar o que não existe. 
do ·que essas coisas aconteçam. que essas manchetes se repitam e Ficou acertado - e isso é claro - que todos nós daremos li
em virtude da impossibilidade que cada um de nós tem. isolada- cença. para processar qualquer Senador que cometa um crime co
meote. de fazer a sua defesa que essas coisas se mu]tiplicam. mum em qualquer lugar deste Pais. Este não é, na verdade, o caso~ 

Por isso. Sr. Presidente. voto também de acordo com a su- pOrtanto. vamos votar contra esse parecer. 
gestão do ilustre Relator da matéria. mas ao mesmo tempo deixo Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. sr; Presidente. 
mais uma vez na Mesa do Senado a perguDla: o que VlllllOS fazer O SR. ROBERTO FREIRE - Peço a palavra para enca. 
daqui para o futuro com relação a esse tipo de matéria? miDhar a vctação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A P=idência es- OSR. PRESIDENTE (J~lio Campos)- Pantencaminhara 
cl.arece a. V. Exa, Senador Pedro Simon. que na próxiiilã tWriiio da vOtação a matéria. tem a palavta S. Ex•, o.Senadoc Roberto Freire. 
Mesa Diretora levaiemOs em cõDsideração a sugestio de V. Ex a. O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para encaminhar a 

O SR~ ROMEU TIJMA - Sr. Presidente. peço a palavra votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sô e Sri. Se-
para encaminhar a votação. nadares. o Senado agiu_ corretamenle quando decidiu entregar à 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem a palavm o Comgedoria matéria que lintia provocado clamor público. 
Corregedor. Senador Romeu Tu ma. . E não foi por acaso que dois Partidos solicitaxam que foSse 

O SR. ROMEU TUMA (PL-SP. Para encaminhar a vota- anali_sada essa denúncia. Não houve nenhuma perda de tempo. 
ção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado-- Aliás. -um fato positivo resullou disSO: forçoo-se a instalação da 
res. gostaria de esclarecer ao Senador Pedro Simon sobre a preo- Corregedoria. Tem-se a perspectiva de criar o mecanismo do Cor
cupação que tem. regedor, e. com isso. qualquer denúncia que OCOll'et em relação ao 

Com a reorga.ni.z.ação do Depa.rtamemo de Difusão do Sena- ·Parlamentar poderá ser apurada. Avançou-se no processo de maior 
do Federal. recebi bis recortes de jornal. Um deles, com a colabo- transparência da atividade pública. lão verdadeiro é esse avanço 
ração da Assessoria Juridica da Mesa. já o 'enviamos à Procurado- que a COrregedoria teve a capacidade de. num relatório, indicar 
ria para processar a difusão de falsa notíciaque-denegria·a-imagem. que não" caberia a esta Casa instaurar um processo pam cassação 
do Senado. Outras duas estão sob estudo. de mandato por fal~ de decoro. 

Por enquanto. não temos -uma Comgedoria organizada. Seu Não estamos absolvendo nem condenando ninguém - que 
eu comigo mesmo. Então. há uma cena dificuldade. fique bem claro. Não temos que dar satisfaçào a nenhum outro Po-

Estcu procumndo, em contato com o PresideDle José Sar- der. por se tratar de- uma questão meramente interna. O que esta
ney. estruturar um pouco mais a Corregedoria e. assim. podermos mos doei<! indo é se cabe ou não um processo disciplinar pelo Con
dar fun a essa preocupação do Senador Pedro Simon. qiie é a preo- selho de Etica. visto que não se apurw - e a Com::godoria disse
cupaçio de todos os Srs. Senadores. ''fato delituoso que implicasse punições disciplinaJes''. Isso é o que es--

Ternos que caminhar com a cabeça erguida e dizer que vie- tamos decidindo. Não estamos nem absolvendo, nem condenando. 
mos a esta Casa pelo voto popular e que temos dignidade e preci- Acredito que são as melbores soluções que se possa dar ao 
sam.os do respeito da ~lação para levar avante nossa missão caso: a Corregedoria. esse debate e a possibilidade concreta de a 
nesta Casa. ·opinião pública saber que o próprio Poder começa a ter processos 

O SR~ AD EMIR ANDRADE - Peço a palavra para enca- de apuração interna da atividade dos seus membros. Isso não é 
minhar a votação. perda de tempo. Ganhamos, e muito. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a palavra o O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Prosidenle, peço a palavra 
Senador Ademir Andrade. para encaminhar a votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - T~ a pala.,..· a prosperou piiill mim o depoimet!IO.dado no jomill pela sua• ox-om-
V. Ex". Iber, porque quem tem a eXperiBncia de vida advocaticia sabe 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enCaminhar a cano são colocados esses epis(xlios. 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Se. Lembro-me de um depoimento id&ltico~ na CPI do Orça
nadores. estamos vivendo um momento muito precioso na vida do mento, em que uma cidadã falava cootra o marido de uma maneira. 
nosso Legislativo. Após uma série de eventos que alcançaram re- acrimonia&a, intitulando-se a defensora da cidadania brasileira. 
percussão nacional e provocaram do Pais uma reaçio em favor da Logo em seguida. 1 cu 2 ano5 depois, tiVemos um triste retrato da-
ética e da moralidade no trato da coisa pública, teiDOS oportunida.- quele depOfuiento pelos fatos que sucederam. 
de hoje, cooiorme disse o Senador Roberto Freire. sem entrar DO QUero ficar agora adstrito aos fatos. porque neste momento, 
mérito da. questão, de examinar uma preliminar que é de funda- em que estamos tomando esta decisio, devemos ter a certeza de 
memal importância. que ela terá repera~ssão na opinião pública. E a mldia brasileira. 

Obviamente, com as opiniões aqui expendida.s. avançamos com a honestidade de sempre, b{ de rettatar a vetdade que nos vai 
um pouco no mérito, e o parecer do Senador JOsap&at Marinho, levar ao veredicto de~. 
denb.o da 6tica da questão, como foi vorad,a na Comissão de Coos~ Faço questio de registrar que o Senador Romeu Tuma, para. 
tib.Jiçio. Justiça e Cidadania. poderia ter uma sustentação jurídica mim. é o paradigma de um homem com:to. Hoje. S. Ex• represenu. 
e até regimental. o Estado de Sio Paulo e tem a convicção de que foi a sua vida 

&r. Presidente, eminentes Colegas, tiv~ oportunidade, oes- honrada de policial que o fez Senador' da República. porque teve o 
ses quatro anos de mandato, de viver alguns episódios que me respeito 00 povo paulista, que é altamente esclarecido. E que nin
marcaram nuito. Presidi a comissão que processou o impeach· guém tenha dúvida de que o Senador Romeu Tuma enca:rw, ao 
ment do ex-Presidente Fernando Collor de Mello. Participei da longo da sua vida PJlicial. uma figura incon:uptivel e honrada. n.
CPI que apurou fatos ligados ao Sr. Paulo César Farias e tive tima zio pela qual, boje, é um dos nossos Pares, com muita alegria para. 
participação intensa em uma outra comissão. que marcou, de,uma. todos nós. 
forma delmitiva", a minha vida parlamentar, que foi a CPI do Orça- S. Ex• co;yaminou os fatos e, antes deste jllgmnento, relatou-me 
menlo. que. em DCDbuma fase do procodimetllo da Con-egodoria. CI>XJillrru 

Naqueles momentos tio conrurbados. em que a mfdia sem- qualquer poÇa que p.1desse fam de Emandes Amorim o i:odiciado de 
pre presente, dentro desse ângulo de moralidade, buscava nom.es e ~~SO·_rujaadmissibilidadeestásendodiscutidaago[a. 
fatos. o Congresso viveu um período que eu queria registrar com A Palavra do Senador Romeu Tuma é muito importante. jã. 
toda autenticidade. Às vezes, fahou essa isenção que deve haver que S. Ex• assumiu. com a dignidade de SCJDf.ire, a responsabilida
agora. quando estamos examinando o caso d.o Senador ~s_ _ de d~ _uma ~~çio que tem que ser muito esclan:cida. para que 
Amorim. não perdure, an:W:mã. nenhuma dúvida na decisão que o Senado 

Governadores, pessoas outras e parlamentares foram trazi- vai tomar. · 
dos ao julgamento de uma comissão e, sem qualquer culpa fon:na- Aliada à palavra do Senador Romeu Tuma e à convicçio 
da. logo se fazia uma sentença e a opinião pública começava a Co-- pessoal que tenho, Sr. Presidente, não titubeio em afmnar que, 
locar os dedos da reprovação popular. pela absoluta falta de prov~ não posso admitir, de maneira algo-

Lembro-me de um episódio sobre o qual desejo fazer um ma', um procedimento contra um Colega apenas na presunção de 
registro. em razão de um sentimento intimo que tive-e qUe me v a- noticias outr.as p1bl.icadas pela imptensa. brasileira. 
leu, na ocasião, reprimendas de alguns brasileiros que me escreve- Portanto. nessa minha declaraçio pessoal que é a antecipa-
ram cartas profundamente indignados. ção do meu veto, solidarizo-me com o nosso Comgedor Ro-

Um parlamentar produziu um dos discursos mais importan- meu Tuma com a maior vênia. Lamento nio acompanhar o en· 
tes do Parlamento brasileiro, no estentor de um manda1o que se es- tendimento do Senador Josapbat Marinho na Comissão de 
v aí a, sem ter qualquer tipo de acústica oo direito de oUvir a. sUa pa- Constituição, Justiça e Cidadania, na certeza de que estamos 
lavra. Esse parlamentar é um gaúcho chamado Ibsen Pinheiro. Ib- marcando uma posição que, amanhi, se repetida com qualquer 
sen Pinheiro. que teve uma participaÇão tão grande na bisrbria do um de nós. estará inteiramente alicerçada nas melhores normas 
Legislativo brasileiro, de repente era um ídolo de barro perante a de direito. 
opinião pública brasileira. colocado numa posiçãO muito desfavo-- É o meu procedimento, Sr. Presidenlc. 
rável. A mim, não me convenceu o julgamento a respeito de Ibsen 0 SR. NEY SUASSUNA _ sr. Presidente, peço a palavra 
Pinheiro. Busco esse exemplo. para encaminhar a votação. 

Existem outras pessoas também, arroladas naquele processo 
terrível. que boje amarguram faltas e que, por certo, dentro de um O SR. PRESIDENTE (Jólio Campos)- V. Ex• tem a pala-
julgamento criterioso, nos padrões de provas que devem ser res- vra, nobre Senador. 
peitldos. não teriam seu nome marcado pelo opróbrio e pelo labéu O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para encaminhar a 
de um julgamento não calcado na realidade ele provas. Isso ensina votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,. como partici
muito. pante da Mesa do Senado. fui talvez o único a pedir providências 

Sou um advogado, um modesto advogado 00 Espírito San- imediatas para. que fosse encaminhado 0 processo e averiguada 8 
to, ao lado de José Ignãcio FeiTeira e tantos outros colegas. Apren- veracidade para presetvar a imagem do Senado. Na ocasiio, fui 
di a não condenar se não tiver a. convicção da culpa formada. O ap:riado pelo Senador Ernandes Amorim. Aguardamos todo esse 
processo tem de ser o da;nais ampla defesa. e não podemos partir tempo, mas não apa.rcceu sequer uma prova. Sou dos primeiros a 
de vagos indicieis -para dar iníCio a um procedimento em que, às me retratar, poc pensar que foi açodamento ele minha parte solici
vezes. mesmo julgado favorável, a pessoa indiciãda recebe uma tar que fosse apurado, quanOO esta obrigação, segundo 0 nosso 
pena eterna e imonedoura. Conegedor, caberia muito mais às autoridades policiais e ao Mi-

No caso do Senador Ernandes Amorim. tive o q~idado, eles- nistério Público. 
de os primelros momentos, de examinar os recortes--~ jõmais. E O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Ex• está falando em 
permitam-me, porque estamos vivendo um momenlD decisivo, nio nome da Mesa inteíra. Senador? 
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O SR. NEY SUASSUNA - Não, esiou- faJandOem meu 
nome pessoal. porque tenho a.humildade, SeD,ador, de <!ar_ a_ mio à 
palmatória. ql.laJ1do erro. Quando esl.oo --erlo, CODbJdo, VOU até O fan. 

Solicitei a apuração e o encaminhamento aos 6rgios com
petentes por entender ser o correto. Todavia, como nenhuma prova 
surgiu. creio que, em oulras ocasiões, deveremos esperar que apa
reçam pam depois, então, indicannos os encan:tinP:ament~. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. Muito obrigado. 
O SR. ffiiS REZENDE - Sr. Presidente, poço a palavra 

para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 

a V. Ex•. 
O SR. !RIS REZENDE (PMDB-00; Para encaminhar a 

votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e S:rs. Se
nadores. falo mais como Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. uma vez que, levemente, foi a sua decisão 
censurada nesta tarde. Louvo-me nas palavras do Senador Roberto 
Freire. que. com muita inteligênci<a. conseguiu colocar bem essa 
situação. 

A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania recebe da 
Mesa da: Senado duas representaç.:.es: uma por parte do PSDB, ou
tra por parte do PT. 

Cabia à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
apreciar essas representações. mas. paralelamente a estas, havia 
uma petição do Senador Emandes Amorim clamando, com toda a 
veemência. a apuração das denúncias que eram publicadas pela 
imprensa de DOSSO País. 

O parecer do nosso Relator, professor e mestre, Senador Jo
sapbat Marinho, foi amplamente discutido naquela Comissio. Sa
biamente, quase ao fmal da discussão, atendendo a sugeslôes de 
integrantes da ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania, o 
seu Plenário decidiu apreciar o parecer do Relator, acrescentando, 
conUJdo, a proposta de abrir, por 30 dias, espaço parit que se ele
gesse o Corregedor desta Casa e se Wscasse, juntamente a órgãos 
do Governo. elementos para que o Plenário pudesse, aqui, com sa
bedoria. tomar a decisão fmal. 

Assim, discutiam-se duas representações e um requerimen
to do próprio acusado para que o Senado apurasse aqueles fatos, e 
s6 se permitiria apurar alguma coisa com a criação de uma comis
são processante. 

Isto foi o que a-Comissão decidiu com a prudência de abrir 
'J m espaço. como eu dizia, por um período de 30 dias para que se 
pudesse buscar mais elementos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania não mere
ce, permitam-me os Srs. Senadores que ~ afume com -toda voe
mênda, qualquer crítica. Ela agiu bem! 

Posso aqui dizer que entendo tambéin, não cOmo Presidente 
da Comissão de Justiça. mas como integr.ulte do Senado Federal 
qt.~. na verdade, hoje, nesta Casa. o Senado não tem outro cami
nho senão rejeitar qualquer criação de oomissio processante; At6 
que um dia - espero que nunca isso aconteça.- venham fatos pOS
teriores mudar a situaçi.o atual, que, segundo todos ~m conheci
mento. não dispomos de um elemento sequer para instaurar uma 
comissão processante para apurar fatos. que boje não existem. 
contra o Senador Ema.ndes Amorim. 

O SR. JADER BARBA.LHO -Sr. Presidente, poço a !"'la
vra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Jdlio Campos)- Concedo a jíalavra 
ao Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA.. Pela ordom. 
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srls e Sn. Sebadore1. a,n. 
tes que V. Ex .. me conceda a palavra pam. encaminhar sobre o as-

silnio, gostaria que a Mesa esclarecesse o PlenArio _o que vamos 
votar. Depois agradeceria que_V. Ex .. me Côpcedesse.~ ?lia~ 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- Está em discussão 
e votação. neste instante, o parecer n° 89/9S 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- Está em discussão 
e em votação, neste instante, o Parecer n° 89195, da Comissão de 
ConstiiUiçio, Justiça e Cidadania, concluindo pela admissibilidade 
de instauração de processo parlamentar para apurar os fatos atri
buídos ao Senador Emandes Amorim. com base nas repre
sentações formuladas pelo Partido dos Trabalhadores e r~lo 
PSDB. nos termos dados de prova já colhidos ou que vierem a ser 
colhidos. 

_ Esse parecer foi proferido pelo Senador J osaphat Marinho. 
Iremos rejeitá-lo ou aprová-lo daqui a pooco. 

Continua o encaminhamento de votação. 
Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalbo. 
O SR- JADER BAIUIA.LHO (Para encaminhar. Sem revi

silo do orador.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, ao encami
nhar a votação, digo, em primeiro lugar. que não vamos votar a 
mãni(Cstaçio pessoal do Senador Josa!flat Marinho. inas sim a 
manifestaçio da Comisd:o de Constituição, Justiça e Cidadania da 
Casa.· 

LeVanto, Sr. Presidente, uma questão a respeito do assunto. 
Em adenda ao parecer da Comissão de ConstiUJição. Justiça e Ci:.: 
dadania. há uma recomendação da mesma que diz o seguinte: 

"A Comissio de Constituiçio, Justiça e Cidadania recomen
da ao Plenmo que, antes da instalaçào da respectiva Comissão 
pnx:essante, no julgamento do Senador Ernandes Amorim, deter
mine a Mesa Diretora que- a Comissão de Ética requeira-da CotTe
gedoria. no prazo determinado de 30 dias, a realização de todas as 
diligências pertinentes. com a ínvCstigação e apuração dos fatos 
que possam instruir o processo-" 

Parece-me. Sr. fusidente, salvo melli.or juizo, salvo melhor 
juizo, que a Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania que en
Cãm.pou o parecer do ilustre Senador Josa!flat Marinho. estabele
ceu uma prel~ para a admissão desse parecer. Era a audiência 
da Comissão de Etica e Decorro Parlamentar ou da Corregedoria. 

Como Uder do PMDB neste momento, gostaria de delimi
tar esses aspectos. Há um fato novo decorrido entre a manifestação 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que deixou de 
ser uma manifestação pessoal do Senador Josaphat Marinho para 
que o Plenário tivesse- a oportunidade de ouvir a exposição, reco
lhida em termos de parecer, do Corregedor, o ilustre Senador Ro
meuTuma. 

Até, Sr. Presidente, para dirimir algumas questões que fo
ram aqui levantadas. com algumas eu concordo e outras não. Hou
ve uma provocação dos partidos políticos em relação a esse tema. 
houve uma preocupação da Mesa Diretora em relação ao assunto, 
há uma manifestação de natuR:za tknica poi parte da ComisSão de 
ConstiUJição, Justiça e Cidadania da Casa. Houve uma recomenda
çip desta mesma COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
para que a Conegedoria pudesse oferecer, preliminarmente, ao 
plenário. 

Enfio. Sr. Presidente, levanto a seguinte questão neste mo
mento:_ se prevalece o parecer da Comissão de Cocstituição, Justi
ça e Cidadania. ou se há um fatO novo que é a manifestação do 
Colregedor em R:laçio A llpiiliÇ§o dos fatos que medeiam a de
ntlncia, ou u repn>sentações, o a aJ;rOCiaçio por parte da Correge
doria. 

O Sonado< Josaphat Marinho nio precisa da minha solida
riedade pessoal ,.... momonto. Exarado por S. Ex', que 6 '"""" 
nbecldo por todos n6s como uma das figums mais ilustres desta 
Casa. há um traba.Jho intelectual, mas o parecer 6 da ComiSsão de 
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Constituição, Justiça e Cidadania, do Relator da Comissão, depois 
da própria Comissão, que recomendou fosse ouvido o Corregedor. 

Hoje. na verdade. Sr. ~sideote. estamos apreciando aqui, 
inais que o parecer da Comissão de Constituiçio, Justiça e Cidada
nia', o entendimento da recomendação de que a Corregedoria da 
Casa tivesse a oportunidade de aprofundar essa quest3o, antes que 
fosse emitido o processo. É da Comissão processante a instaura
ção, para apurar as denúncias sobre as acusações feitas ao Senador 
Emandes Amorim. 

Levanto essa preliminar, Sr. Presidente, nesta oportunidade, 
porque considero que boove um parecer oral do Senador Romeu 
Tuma. que é uma conseqii8ncia da recomendação da Comissão de 
CoilStituiçio. Justiça e Cidadania da Casa. 

Portanto, o parecer oml do Senador Romeu Ttlala foi feito 
com b~ na apuração dos fatos e daquilo que foi permitido em ra
zão do tempo. Foi o tempo que permitiu amadurecêssemos em re· 
lação a·essa questiio. 

Hoje, evidentemente, o juízo que o Senado Federal faz com 
relaçio a esse assunto é diverso daquele que os Srs. Senad01es po
deriam ter sessenta dias atrás. Portanto, o Senador Romeu Tuma 
teve, neste espaço de tempo, a oportunidade de obter infonn~s 
da Procuradoria-Geral da Replblica de que não existe neDhum 
processo que justifique unJa medida por parte da Casa. do seu SU· 
perintendente da Policia Federal, depondo, espontaneamente, na 
CP! sobte Mineração. 

Quap.to ao mérito_!_ Sr. }>residente, já expus o meu ponto de 
vista. em sessão anterior, OOntiário à admissão da Comissão pro
cessanle em relação às denúncias feitas sobre a possível infraç.ão 
de decoro parlamentar contra o Senador Emandes Amorim. 

Sr. Presidente, levanto esta preliminar no momento em que 
recomendo à Bancada do PMDB no Senado Federal que acolha o 
parecer oral do Senadot Romeu Tuma como conSequência da re· 
comendaçio da Comissão de Constib:liçio, Justiça e Cidadania da 
Casa. Faço-o porque entendo que a manifestação do Senador Ro
meu Tuma é um parecer Oral que não conflita com a recomenda· 
ção da Comissão de Constituição, Justiça e Cid.adauia. com as mi
nhas homenagens. não solicitadas. ao trabalho técnico rea.liz.ado 
pelo Senador Josapbat Matillbo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência es
clarece ao oobre Senador Jader Barbalho que, ao abrir o item 9 da 
pauta, realmente concedeu a palavra ao SenadOr Romeu Tuma. 
Corregedor da Casa:, para que S. Ex• proferisse seu parecer co~ 
relação ao processo do Senador Emandes Amorim. 

O Senador Romeu Tuma ocupou a uibuna. esclareceu e 
concluiu que. nesse periodo de tempo, não havia encontrado qual
quer prova suficiente para que fosse instaurada uma comissão pro
cessante contra o Senador Ernandes Amorim.. 

Portanto, o pw:ecer a ser votado é o da Comissio de Consti· 
tuição. Justiça e Cidadania. e. conseqtlentemenfe, o adendo feito 
pelo Senador Romeu Tu ma. que quer esclarecer fatos ao Plenário. 

O SR. JADER BARBALHO -Parece-""' que não con,.,. 
gui ser compreendido, Sr. Presidente. Creio que o pateeer·-do Se
nador Romeu Tuma não conflita com a recomenda.çio feita pela 
Comissão de Constiruição. Justiça e Cidadania. Houve. na Comis· 
são, parecer exarado pelo Senador Josapbat Marinho- aceitando a 
admissibilidade, mas a Comissão entendeu ser prudente ouvir o 
Cotregedor. Se a Comissão assim considerou, estabeleceu uma. 
cláusula pora aceitar o parecer do Senador Josaphat Marinho: a au
di8ocia. do Cotregedor, que teve mais tempo. evi~temente, para. 
adentrar aos fatos - o que nl.o oconia no caso da Comissão de 
Constituição, Justiça e Odadania, onde a apreciação m meramen
te 1écnica -. aprofundando-se em relação à questão de mérito. 

Então, o que solicito a V. Ex• é que considere a manifesta
ção dO C(l[l'egedor como um parecer da Corregedoria e como con
seqüência de recomendação aprovada pela Comissão de Constitui· 
ção,Justiça e Cidadania da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao Senador Romeu Tuma para ~star o esclarecimento solicitado. 

' Em seguida, concederei a palavra ao Senador Pedro Simon e, em 
seguida. ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. ROMEU TIJMA- Sr. Presidente, entendi que a re· 
comendação feita pela ComiSsão de Constimição. Justiça e Cida· 
dania foi no sentido de que eu levantasse as informações para sub
sidiar o Plenário na aprecí:iÇió do parecer do Senador Josaphat 
Marinho. Ela não teria o poder de conflilar·sc com uma outra defi. 
nição a ser votada. mas de subsidiar o Plenário para que melhor 
decidisse sobre o parecer do ilustre Senador Josapbat Marinho. 

Assim. de posse dos dados, elaborei um trabalho. que não 
seria em tese um parecer, mas um relatório sobre os fatos apurados 
durante os Levantametitos realizados por mim. 

O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem. Sem re
visão do omdor.) - Sr. Presidente, penso que estamos dizendo a 
mesma coisa. Com todo respeito ao meu Uder, actedito que S. Ex• 
quer o que nós queremos, mas está equivocado. O que a Conússão 
de Constituição, Justiça e Cidadania decidiu? Solicitada a criação 
da comissão para processar o Senador Ernandes Amorim, foi su. 
gerido que se criasse a ComisSão, mas concedeu-se um prazo de 
30 dias para que o Concgedor fiZesse um levantamento sobre a 
existência ou não de provas. · 

Então, o Corregedor foi à tnõuna e cumpriu a decisão da 
Comissão de Constib.lição. Justiça e Cidadania: leu o parecer. 
''Quero dizer ao Plenário que. no prazo de tempo que me foi con
cedido, pro::urei o Su~mo. a Prcx:uradoria e nio encontrei pro
vas11. EntãO, agora, vamos ·apreciar o parecer do Senador Josapbat 
Marinho, votando conrm a criação da Comissão, potque o Corre· 
gedor DOS: esclareceu que nio há provas. 

A Comissão poderia tomar duas decisões: ou "vamos criar a 
comissão e pronto"- mas a Comisslo não pediu isso- cu .. no pra· 
zo de 30 dias, com as provas do_ Corregedor, vamos decidir se de· 
vemos ou não criar a comissão". Se o Corregedor vai à. tribuna e 
diz qu~ não devemos criá-la porque não há provas, não vamo!: 
criar. E apenas isso. Agora. vamos votar o parecer da Comissão ~ 
dizer que não deve ser criada a comissão porque entendemos que 
não bá elementos. 

· O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Coueedo a palavra 
ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL p.,. encamiDhar a 
votação. Sem ~visão do orador.) - Sr. Presidente. há exatam.ente 
sete dias, quando da vot.açio do requerimento de adiamento da 
presente matéria. tive oportunidade de ocupar a tribuna para escla· 
recer dois pontos que, aliás, estão sendo abordados na tarde de 
hoje. Primeiro, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
aceitou a admissibilidade do processo com relação ao Senador Er· 
naodes Amorim. Segundo, deveriam ser ouvidas a Comissão de 
Ética cu a COII'Cgedori.a. E a decislo do Plenário, claro que acima 
da Comissio de Constituição, Justiça e Cidadania. foi prorrogar 
por mais sete dias. 

Eu usava como argumento. já naquele dia. que não estava 
presente o nobre Senador Romeu Tuma. razio pela qual se fazia 
necessário o adiamento, não obstante pudesse causar percalços até 
à pessoa do Senador em questão. 
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Após os esclarecimentos prestados pelo eminente Correge
dor desta Casa. está suficientemente claro e creio que todos esteja
mos cientes de que não houve condições da reunir provas para ins
tauração do presente processo. Há, pois. uma manifestação clara 
neste sentido. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A ~sidência es

clarece que o que está em votação é o Parecer n° 89, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A manifestação -do Corregedor. Senador Romeu Thma. foi 
no sentido de esclarecer sobre as diligências aprovadas pelo Plená
rio, ao aprovar o Requerimento D0 426, de 1995. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. ~sidente. peço a pa· 
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
a V. Exa. que dispõe de um minuto. 

_O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de esclarecer um 
ponto referido pelo Senador Antonio Carlos Magalhães. Quando o 
PSDB e o PT solicitarilffi eSClarecimentos e diligênciaS, nós, a Pro
curadoria e o PSDB à Mesa do Senatlo, não foi simplesmente por 
notícias da impieõ.sa. como a relembrada aqui, que tam~Dí ocor
reu na enciclopédia que mencionava, sem detalhar fatos, o nome 
do Senador Ernandes Amorim. 

EstávamO-nos baseando no pnSprio relatório da CPI. publi
cado no Diário do Congresso Nacional de 18 de janeiro de 1992. 
que dizia: "A CPI destaca em Rondônia duas situações poculiares, 
que são da maior gravidade, nos Municlpios de Ariquemes e Costa 
Marques. bavendo provas evidenles do envolvimento de seus Pre
feitos Municipais com o narcotr.ífico. De forma destacada. o De
putado Robson Toma elaborou relatório sobre as duas situações, 
adotando-os este Relator"- no caso, era o Deputado Moroni Tor
gan - , "em face da fidelidade com que se houve o Deputado nas 
questões pertinentes àqueles Municipios e aos respectivos Executi
vos Municipais. Ernandes Santos Amorim, de Ariquemes. e Se
bastião Alves Teixeira. de Costa Marques11

• 

Qlero salientar que o Senador Romeu Toma aqui escla
receu esses pontos, conforme hoje já e"-plicou, tendo inclusive 
a facilidade de dialogar, obviamente, com o seu filho. Robson 
Tu ma. Portanto, o que o Partido dos Trabalhadores solicitou foi 
com fundamento em fato que o próprio Congresso Nacional ha
via apurado. 

Era o que eu gostaria de esclarecer. Muito obrigado, Sr. 
Presidente-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para encercar o 
processo, S- Ex• o Senador Josaphat Marinho, Relator da matéria, 
tem a palavra por 10 minutos. ' 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- O adenda feito ao meu parecer. naCo
missão de Constituição. Justiça e Cidadania. diz o seguin-te: 

''A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania recomen
da ao Plenário que. antes da instalação da respectiva comissão pro
cessante, no julgamento do Senador Eroandes Amcrim., determine 
à Mesa Diretora que zequeira da Comissão de Ética e da Correge
doria. no prazo de 30 dias. as diligências pertinentes ao Caso". 

Indago de V. Ex• qual o parecer da Comissão de Ética, nos 
termos do adenda ao parecer da Comissão. 

O SR. PRESIDEN1E (Júlio Campos) - A Presidência 
esclarece que. após a aprovação ou não do parecer de V. Ex•, 
este será ou seria encaminhado de acordo com a decisão do Pie· 
nário. 

A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadariia recomen
da ao Plenário que "antes da instalação da respectiva comissão 

processante no julgamento do Senador Ernandes Amorim. deter
mine à Mesa Din::tom que requeira. da Comissão de Ética e da Cor
regedoria. oo prazo determinado de 30 dias. que realize todas as 
diligências pertinentes, com ·a investigãção e apuração dos fatos 
que possam instruir o processo". 

Após a a:provaçio desse processo. baseado no Parecer n° 
89, isso irá ocorrer. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Não. V. Ex' me descul
pe. Aqui se vai decidir sobre o parecer da Comissio; se a decisio 
do Plenário for para IW~sá-lo, mom:u a queslilo. Nada mais há 
que fazer. · 

Eotio. pergunto: qual o parecer da Comissão de Ética? QUe 
diligências ela promoveu, nos tennos do adeodo A Comissão de 
Constibliçio, Justiça e Cidadania? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Gostaria de escla
itCtf-~rV. ~·que a Comissão de Ética foi ~leita no dia 19 de~ 
último e ainda não foi devidamente empossada e instalada. Mas, 
no dia 27, de acordo com o requerimento aprovado nesta Casa. 
nos tennos do art. 279, "c", do Regimento Interno e de acordo 
com o Parece> n• 89. de 1995. do dia 27 de abril. "a fiiD de que a 
Comissão de Etica e, na falia desta, o Sr. ~gedor-Geral daria o 
parecei-... " 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Não. Sr. ~sidente. V. 
Ex• me desculpe. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Isso foi o que 
aconteceu e está. aqui o processo, ·· 

O SR. JOSAPHA T l\IARINHO -A Comissão pediu duas 
diligências: da Comissão de Eti_ca e do Corregedor. Para que não 
haja o pa~ecer da Comissão de Etica. é p=iso que o plenário pelo 
meoos rejeite parcialmente o adendo da Comissão. Pois. caso con
trário, regimentalmente- releve V. Ex•- ter-se-ia que suspender a 
apm:iaçio da matéria pam pedir as diligências à Comissão de Éti
ca. Isso é o que está no adendo da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

O S". Ji'RESIDENTE (Júlio Campos) - Na ausência da 
Comissão de Etica, funcionou a Com:gedoria. Todavia, aprovado 
boje o puecer de V. Ex •, encaminh~s esse processo à Comis
são de Etica. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presideoo.. peço a pa
lavra pela cmlem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Pela ordem. está 
inscrito o Senador do Ceará. Uder do PSDB. Tema palavra o Se
nador Sérgio Machado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Pi:esidente, S:f"s Senadoras e Srs. Se
nadores. a Bancada do PSDB, tomando conhecimento de denún
cias contra o Senador Ernandes Amorim. encaminhou à Mesa pe
dido de esclarecimento conforme nosso requerimento. Solicita
mos., pois. os Senadores do PSDB, imediata apuração dos far.os. 
esclarecimentos e providências. 

Existiam fatos que precisavam ser esclare<:idos. O Secado 
tinha de tomar a iniciativa e fez bem. Nio hoove perda de tempo. 
O que o Senado tem de fazer. a partir de agora, é tomar a iniciati
va. esc~ os fatos. Da mesma maneira 4ue temos de apurar 
uma acusaçãO, temos de reconhecer que não existe prova. Nesse 
caso. não há por que se instalar uma comissão para condenar al
gu6m. É essa coragem que temos de ter, é isso que temos de fazer 
e continuaremos faZendo todas as vezes em que houver denúncia. 

Como agora· temos a Com:gedoria, podemos encami
nhar-lhe as denúncias paria. que faça as apurações. Esse é o nos
so papel de Parlamentar. A Bancada do PSDB irá continuar 
agindo dessa forma. pois existiam fatos que precisavam seres-
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clarecidos contra alguém qUe estava acabando de assumir a Mesa 
DiretoradaCasa. 

São esses esclarecimentos, Sr. Presidente, que a Liderança 
do PSDB gostaria de fazer neste momento. Muito obrigado~ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio eampos) - A Mesa queres
clarecer que o Requerimento 0° 426. de 1995. assinado pelo Sena
dor Roberto Requião, em 29 de lllliiÇO de 1995, diz o seguinte: 

''Nos termos do art. 279, "c", do Regimento Inr.emo, requei
ro o adiamento da discussão do Parecer D0 89, de 1995, de 27 de 
abril pois a -Comissão de Ética, e na falla desta. o Corregedor do 
Senado Federal, fará as diligências possíveis". 

O Corregedor jã rez todas as dili#ncias. deu a sua conclu
são, e o Plenário jã. a ouviu. Não há, portanto, mais nada a ser con
testado neste sentido. _ 

Vamos submeter i votação. em seguida; o parecer da Co
missão. Se o parecer for admitido. o assunto vai pua a Comissio 
de Ética para que comecemos a processar o Senador Emandes 
Amorim. Caso contrário. o assunto está encerrado, cabendo ape
nas infot'IIW' ao Supremo Tribunal Federal, conforme foi solicita
do pelo Seuador Antonio Carlos Magalhãe~ 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Carupos)- Tem V. Ex' a pa
lavr.~. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, há de se acatar o adendo 
da Comissão - e tem que haver o parecer da Comissão de Ética
ou V. ex• submete ao Plenário para qUe rejeite parcialmente a par
te fmal do parecer, a funde que seja dispensada a audiência da 
Comissão. Uma de duas bá de ser exata. As duas não podem ser. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Carupos) - A Presidência 
quer esclarecer a V. Ex "s que está em votação o seguinte: 

Discussão, em turno único. do Paxecer n° 89, de 1995. da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. sobm o Diversos 
n° 22. de 1995, e seu adendo (Representação n° I), concluindo 
pela admissibilidade de instauração de processo parlamentar para 
apurar os fatos atribuídos ao Senacjor Emandes .Amorim. com base 
nas representações formuladas pelos partidos do PSDB e do PT, e 
nos dados de provas já colhidos ou que vierem a ser obtidos. 

Se aprovado o parecer e seu adendo1 aí sim. encamfrihare
mos. cumpóndo o _adendo, à Comissão de Etica e à Corregedoria. 
A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania recomenda ao 
Plenário que - antes da instalação da respectiva comisslo Proces· 
sante, depois de aprovado este parecer no julgamento do Senador 
Ernandes Amorim, determina a Mesa Diretora que requeira tl Co
missão de Ética e à Corregedoria. no prazo determinado de trinta 
dias- realize todas as diligências e investigações possíveis. 

Creio que não bá mais que esclarecer a este Plenário. 
O SR. CARLOS PATROC!NIO- Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. Ex' a pa

lavra. 
O SR. CARLOS PATROCiNIO (PFL-TO.Pela ordem.)

Sr. Presidente. apenas gostaria de dizer que o Plenário já-se-encOn
tra suficientemente esclarecido sobre a matéria e gostaria de re
querer a V. Ex• que a colocasse imediatamente em votação. (Pal
mas) 

O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. E>' a pa
lavra. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. ·Pela ordem. 
Sem revisãá do orador.)- Sr. Presidente, se V. E.x• não considera 

· a ma!lifestação do Senador Romeu Tuma como parecer, cumprin
do utna diligência - mesmo porque seri!., de certá' forma, inócuo 
que à ComiSsio aprovasse o-parecer do 'Senador Jos<ipbat Marinho 
-, no-riicilriento em que o Plenário aprovar õ pá.reeer Cio" Senador 
Josa.pbat Marinho, se vier a aprová-lo, estará admitido o processo. 
É preciso que isto fique bem claro. 

Então, a recruMndação de audiência do Corregedor e da 
Comissão de Ética seria uina ~liminar. e não uma conseqüência, 
porque seria impossível, depois de aprovado o parecer. estar ime
diatamente constituída a coinlssio processa:nte. 

Está claro, mas se V. Ex•, Sr. Presidente. não considera a 
manifestação do Senador Romeu Toma como parecer. se o Sena. 
dor- Roi:neu Tu ma não a considera como tal. e S. Ex• acabou de di
-~ _que: _Qeu a~nas esclarecimentos. não será a Liderança do 
PMDB~ que tentou apenas iriterpretar õ Que !ecõmendou a Comís
sio- de Constituição. Justiça e Cidadania - a audiência da Comis
sio de Ética e da Corregedoria- que a considernrá. 

Portanto. não havendo Comissio de Ética inStalada. no pra
zo devido para manifestar-se, e dizendo o Sr. Corregedor que a 
manifêStação que fez não é parecer; não reconhecendo V. Ex• essa 
manifestaçio como parecer, Sr. Presidente, a Liderança do PMDB 
recomenda a rejeição do parecer da Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Reaimente o pare. 
cer do ~enadoi--R.omeu Tuma foi para esclarecer ao Plenário ... 

O SR, JADER BARBALHO (r ora do microfone)~ Não é 
parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Não é parecer. O 
que está em VOf:ação é o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e os seus adendos. 

Para encerrar o processo de votação. o Seriador Jo_saphat 
Marinho tem a palavra. S. Ex& dispõe. em concessão especial. de_ 
10 minutos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBUCA
DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em votação. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP)- Pela ordem. Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex' já encami

nhou a votação, nobre Senador. É a terceira vez que V. Ex& fala 
encaminhando a votação. 

V. &•quer uma questão de ordem? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Desejo ralar pela ordem. 

porque há certas sibJaçeies ... 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex' já encami

rihou, e o Regimento Interno diz__o seguinte ... 
O SR, EDUARDO SUPLICY- {PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.)- Pela ordem. Sr. Presidente, porque pela pri
meira vez, na tarde de hoje. estou pedindo a palavra. segundo o 
art. 14do Regimento Interno. Eu tenho o dire-ito-de falar. 

Desejo observar que. de forma diferente do que é a tradição 
da Casa. pela primeira vez. o Relator por preferência - a Mesa o 
conc_edeu - falou depois de todos oS Srs. Senadores. 

Obviamente, o Relator, ainda mais sendo o Senador Josap
hat Marinho, tem grande poder de esclarecimento pelo seu saber 
jurídico, pela seriedade com que pronuncia o seu parecer. que na
turalmente tem que ser objeto de reflexão por parte de todos nós. 

Quero dizer que, diante _das palavras de S. Ex•, considero 
importante que a Comissão de Etica seja ouvida, segundo a suare
c_omendação. E é nesse sentido que aqui me pronuncio. 

() SR. PRESIDENTE (Júlio CampóS}- ~m votaç-ão a ma-
téria. 
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Os Srs. r ~nadares que aprovam o parecer do Senador Jo
saphat Marinho. ou seja. da Comissão do Constilniçio, Justiça o 
Cidadania. queiram se l~antar. Os que o rejeitam permãneÇam . 
sentados.( Pausa.) "'-. -- _,_, __ .... ~- . .: 

O paro<:eT da Comissão do Constiruiçio, Justiça e CidBiranli 
foi rejeitado. contra os votos dos Senadores Josapbat Marinho. 
Beni V eras, Bcnedita da Silva. Eduardo Suplicy. Jefferson Peres e 
·Em!lia Fernandes. 

A matéria vai aO arquivo. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, poço a 

palavta pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a palavra V. 

Ex' 
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, poço a 

V. Ex• que registre que ma.otive o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Constanl. da Ata a 

solicitação de V. Ex.• 
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, poço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -·Tem apalavra V. 

Ex' 
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) - Sr. Ptesidcnte. gostaria de registrar 
para a contagem de votos que voto favoravelmente ao parecer do 
Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Será registrado o 
votodeV.Ex• · -

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. PreSidente, v: Ex' po
deria registrar os votos dos Parlamentares do Partido dos Traba
lhadores que se levantaram? 

O SR. PRESWENTE (Júlio Campos)- A Taquigmfla re· 
gistrou e constará de ata. · 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso 
Nacional está convocado para uma sc:ssio conjJnta a realizar-se 
boje. às 19 horas, para apreciação de vetos presidenciais e de me-
didas provisórias. - -- _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 10. 
Mensagem n• 145, do 1995 (n• 457195, na origem), pela 

qual o Senhor Presidente da Repúbliea solicita a retirada do Proje
to de Lei da Câmara n• 9, de 1991 (n° 4.787190, na Casa do ori
gem}. de iniciativa do Poder Executivo. que auionza o Instituto de 
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social -
lAPAS a doar ao Governo do Estado do Rio de Janeiro o imóvel 
que especifica. 

Em votação a mensagem. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer SCD· 

tados. (Pausa) 
Aprovado. _ 
O Projeto de Lei da Cânma será defmilivamenie arquivado 

e comunicação será enviada à Presidência da República e à Câma-
ra dos Deputados. __ _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, pa· 
receres orcrecendo as redações fmais que. nos termoS do art.. 320 
do Regimento Interno, se não houver objeçáo do Plenário. serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário, em exercício o Senador Renan Calbeiros. 

São lidos os uguinles 

PARECERN°280,DE 1!195 
(Da ~omissão Diretora} 

Redação fmal do Projero de D~ Legislati
vo n° 9, de 1995 (n° 433, de 1994, na Câmára dos De
putados' 

A Comissão Diretom apresenta a redaçio fmal do Projeto 
do Decreto Legislativo n• 9, do 1995 (n• 433, do 1994, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Previ<L!ncia 
Sooial entre o Govemo da República· FedemtiYa ·do Brasil e a '.]o.. 
vemo da Rep!bliea do O>ile, ..Sinlldo em Santiago, em 16 do ou
rubro do·l993. 

Sala do Reuniões da Comissi!o, 4 de maio do 1995. - Teo
toolo VDda FDho, Presidente - Le>y Dias, Relator - Reaan Ca
lheiros- Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N"280, DE 1995 

Redação flnol do Projeto de D=<f<i LCglslati
vo n° 9, de 1995 (n° 433, de 1994, na Câmara dos De

. putodoo~ 

Faço saber que o COngresso Nacional aprovou. e eu •• Presi
donte do Senado Fedeml. nos '"""""do art. 48, item 28, do Regi
mcnlo lntcmo. prom:dgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ta;to do Acordo sobre Previdência 
Sodal eot,.. o Governo da República Federativa do 
BrasD e o Governo da República do Chile, assinado 
em Santiago, em 16 de outubro de 1993. 

O Con8_!esso Nacional decreta: 
Art. 1° E aprovado o texto do Acordo sobre Previdência So

cial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Goyer
no da República do Chile, assinlldo em Santiago, em 16 de oubJ
bro do 1993. 

Parágrafo único. Slo sujeitos l aprovação qo COngressO 
Nacional quaisquer ales que possam resultar em revisão do referi
do ACOJ:d.Q,_bcml cooio quaisq9:er aju~ complementa.Ies que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constiruição Fodetal acanetem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio naciooal. 

Art.. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N" 281, DE 1995 
(Da Comissão Direlora) 

Redação final do Projeto de Dec...to Legislati
vo o0 6. de 1995 (n° 284, de 1993, na Câmara dos De. 
pulado.~ 

A Comissão Diretora apresenta a redaçio fmal do Projeto 
do Decn:lo Legislativo n•6, do 1995 (n• 284, do 1993, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
em Matéria Ambiental, celebredo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uru
guai, em Montevidéu, em 28 do dezembro do 1992. 

s·a!O do Reuniões da Comissão, 4 de maio do 1995.- Teo
tônio Vllela Filho, Presidente - Levy Dias, Relator- Júlio Cam
pos- Renan Calheqw. 

ANEXO AO PARECER N" 281, DE I !195 

Redação final do Projeto de Dec,..to Legislati
vo ne 6, de 1995 (n° 284, de 1993, na Câmara dos De
putados~ 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo. e eu, Presi
dente do Senado Fedetal, nos termos do art. 48, item 28, do Regi
meDlo Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
em Matéria Ambiental, celebrado entre o Governo 
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da República Fcden~tiva;do Brasil e o. Governo da 
República Oriental do Uruguai, c:m Montevidéu; cio 
28 de dezembro de 1992. 

O Con~ss<> Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação em 

Matéria Ambiental. celebr.J.do entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, 
em Montevidéu. em 28 de dezembro de 1992. 

Parágrafo único. São su]Citos à apreciaçio do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem tevisio do referido Acor
do, bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do art. 49 
da Constituição Federal. acarretem encargos oo compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. zo Este DeCreto Legislãtivo entra em vig"oi na data de 
sua publicação. 

PARECER N" 282, iJE 1995 
(Da Cc:missão Diretora) 

Redação IlDa! do l'nl;eto de Doc:reto Lcglslatl· 
vo n• S, de 1995 (D0 220192, na Câmara dos Deputa
dos). 

A Comissão Diíetota apresenta a redaçio (mal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 5, de 1995 (n° 220192. na Cimara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Intcmacional sobre a 
utilização de Estações Terrena> de Bortlo da INMARSAT em 
Águas Tenitoriais e em Portos, concluído em Londres. cm 16 de 
outubro de 1985, e assinado pelo Brasil em29 de janeiro de 1987. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de maio de !995.- Tco
tônio VBela Füho, Presidente - Lc.y Dias, Relator- Jú&o Cam· 
pos- Renan Calheiros. 

ANEXO AO PARECER N" 282, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e cu, 
Presidente do Senado Foderal, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o teJ:to do Acordo Internaclonal sobre 
a utilização de ~Estações Terrenas de Bordo da JN. 
MARSAT em Aguas Territoriais e em Portos, COO• 

cluído em Londres, em 16 de outubro de 1985, e assi· 
nado pelo Brasil em 29 de jandro de 1987. 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo Internacional sobre a 

utilização de Estações TetiOoas de Botdo da INMARSAT em~ 
Águas Territoriais e em-Portos, concluído em Londres, em 16 de 
outubro de 1985, e assinado pelo Brasil em29 de janeiro de 1987. 

Parágrafo Wtico. São sujeitos à aprovaçio do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referi
do Acordo, bem como quaisquer ajustes complementan:s que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Co0$liblição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacionaL 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N" 283, DE 1995 
(Da Cc:missão Diretora) 

Redação Final do Projeto de Doc:reto Lcglslati· 
vo n° 88, de 1994 (n° 279, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissio Diretom apn:SCD!a a rcdação. fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 88, de 1994 (il" 219, de.l993, IIII..Çima,_ 
ra dps Deputadoo), que aprova o texto do AOOido de Coopençio 
na Area do Meio Ambiente, celebrado entre o Govemo da Repú,

. blica Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Uoidos Mexi~ 
canos. em Brasília, em lO de oublbro de 1990. 

Sala de Reuniões da Comissllo 4 de maio de 1994. - Tco
tonio VDela FBho, Presidente - Lc.y Dias - Relator - JúHo 
Campos- Renan Ca~e~. 

ANEXO AO PARECER N" 283, DE !995 

Redação IlDa! do ProJeto de Doc:n:to Lcgls!atl
vo n° 88, de 1994 (n° 279, de 1993, na Cimara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Naci,ooal Aprovou, e eu, Presi
dente, do Senado FederaL oos tennosdii art. 48, item 28 do Regi

-mento lnJemo, promulgo o seguinte 

DECRETO l.B}JSLA TIVO N" , DE 1994 

~ Aprova o texto do Acordo de Cooperação na 
Area do Melo Ambleat~ c:debrado eutre o Governo 
da RepúbBca Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos Me:dcanos, em Brasilia, em 10 de ou· 
tubro de 1990. 

O Con~sso Nacionaldecn<a' · 
• Art. [• É aprovado o texto do AOOido de Coopomção na 
Area do Meio Ambiente, celebarado enb:e o Govemo da Replbli· 
ca Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexica
nos, em Brasília em lOdeoucubro de 1990. 

Parágrafo único- Silo sujeitos ii apm:iaçilo· do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referi~ 
do Acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49.1 
da Constituição Fedem!, acam:tem encargos ou ~missos 
gravosos ao patrim.ônio nacional 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art.3° Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECERN"284,DE 1995 
(Da Cc:missão Diretora) 

Redação IlDa! do Projeto de Doc:reto Lcgislati· 
VO n° 83, de 1994 (u0 223, de 1992, Da Cimara dos 
Deputados). 

A Comissllo Diretora ap<eSellla a rcdação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 83, de 1994 (n• 223. de 1992, na Câmara 
dos Deputadoo), que aprova os textos do Aootdo-Quadro de eoo. 
J>ei:aÇio e' de seu Anexo, celebrados enlre o Governo da R.epóblica 
Federativa do Brasil e a Comunidade Ecooômica ~ia, em 
1992. . 

Sala de Reuniões da Comissio, 4 de maio de 1994.- Tco
tônlo V Dela FDho, Presidente - Lc.y Dias, Relator- JúHo Cam· 
pos- Renan Calheiros. 

ANEXO AO PARECER N"284, DE !995 

Redação IlDa! do Projeto de Doc:retG Lcglslatl· 
vo n° 83, de 1994 (n° 223, de 1992, oa Câmara dos 
Deputados). · 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu,-
------, Presidente do Senado Federal, nos tennos do 
art. 48, item 28, do Regimento lntemo, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1994 

Aprova os textos do Ao:trdo .. Quadro de Coope
ração e de seu Anexo, celebrados entre o Governo da 
RepúbHc:a Federativa do Brasil e a Comunidade Eco
nômica Europiia, em 1992. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1• Sio aprovados oo textos do J\,oordo-Quadro de Coopo

raçio e de ""J\neXo. celebrados eulie o Govemo da República Fede
rativa do Brasil e a Comunidade EcooômicaEmopéia. em 1992. 

Parágrafo único. Sio sujeitos ii apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer atas que impliquem modificaçio do Acordo e 
de seu Anexo, bem como quaisquer atas que, nos termos do art. 
49, I. da Constituição Federal. acarte tem encargos ou compromis
sos gravosos ao palrimônio nacional. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua pu_blicação. 

PJ\.RF<"ER N" 285, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação lloal do Plojeúl de ~to Legislati
vo ri' 59, de 1994 (o0 329, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diietora apioseuta a redaçio fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo o• 59. de 1994(n•329.de 1993. na Câmara 
dos Deputados). que aprova o texto do J\.cordo sob<e Serviço Mb
vel Celular entre o Governo da República Federativa do Brasil. o 
Governo da República J\.rgeotioa. o Governo da República do Pa
raguai e o Governo da República Oriental do Uruguai. celebmdo 
em Las Leilas. em 27 de junho de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão. 4 de maio de 1995.- Teo
tônio VDcla Filho, Presidente - Levy Dias, Relator - Renan Ca
Jheiros- Júlio Campos. 

ANEXO AO PJ\.RECER N-285. DE 1995 

Redação fiual do Plojeto de Decreto Legislatl· 
vo o0 59, de 1994 (n8 329, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48. item 28, do 
regimeoto Intemo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" DE 1995 

Aprova o texto do Acordo sobm Serviço Móvel Celular en
tre o Governo da República Federativa do Brasil. o Governo da 
República J\.rgentina. o Governo da República do Paraguai e o 
Governo da República Oriental do Uruguai. celebrado em Las Le
ilas. em 27 de junho de 1992. 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo sobr'c Serviço Móvel 

Celular eniio o Governo da República Federativa do Brasil. o Go
verno da República J\.rgenlina, o Governo da República do Para
guai e o Governo da República Oriemal do Uruguai. celebmdo em 
Las Leilas. em 27 de jmho de 1992. 

Parágrafo único. Sio sujeitos ii tJlf"Ciaçio do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do pmsente Acor
do. bem como quaisquer atas que. nos tennos do art. 49. I. da 
Constiblição Federal, acanetem encargos cu compromissos gravo
sos ao patrimôoio naciooal 

Art. 2° Este Dec:teto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publica.çio. 

P J\.RECER N• 286, DE 1995 
(Da ComisSão Diretora)-

Redação !'mal do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 53, de 1993 (n° 117, de 1991, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo o• 53. de 1993 (n°117. de 1991. na Câmara 
®s Peputados), que aprova o texto.da ConveriçãO D.õ 1/0. da Or
ganização Internacional do Trabalho, relativa à segurança na utili
zaçio de produtos qUímiCos no tfabaihO, adotãda pela 7?- Reunião 
da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra. em 1990. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de maio -de 1995. - Teo· 
tonio :VHela FBJJ,o, Presidenle - Lcvy Dias, Relator- Júlio Cam-
pos- ~eDaD Calheiros. -

ANEXO J\.0 PJ\.RECER N" 286,'DE 1995 

Recbição-fiDal dO Projeto de Decreto Legislati
vo n° 53, de 1993 (n° 117,. de 1991, na Câmara dos 

- -Deputados). --

Faço saber que o Congi-esso Nacional aprOvoU. e eu. José 
Sarney", Presidente do Senado Federal, nos termos do art 48. item 
28, do Regimento lutemo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLJ\. TIVO N" • DE 19!).5 

Aprova o texto da Coovenção-.r 170, da Orga
nização lntemadonal do Trabalho, relativa à segu .. 
rança na utilização de produtos químicos no traba
lho, adotada pela 7,. Reunião da Conrerência Inter
nacional do Trabalho, em Genebra, em 1990. 

O Conpsso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado O lCXlO da Convenção 0° 170, da Orgariiw 

zaçio Internacional do Trabalho, relativa à segurança na utilizaçao 
de produtos quimicos no ttabalbo. adotada pela 77' Reunião da 
Confmocia Jntemacional do Trabalho. em Genebra. em 1990. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão da referiw 
da Coovençio, bem como quaisquer aj:lstes complementares que. 
nos termos do art. 49. I, da Constituição FederaL acanetem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacionaL 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campo•)- Os pareceres lidos 
vio ii publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário. Senador Renan Calbeiros. 

I 
É lido e provado o seguinte: 

. ·-REQUERIMENTO N" 672, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno. requeiro dispen

sa de publicaçilo. pom imediata discussão e votação. da redação fmal 
do Projeto de Deaeto Legislativo n• 53. de 1993 (n• 117/91. na Cã
mam dos Deputados). que aprova o texto da Convenção n• 170. da 
Üf88nizaçíto Intemaciona.l do Trabalho. relativa à segurança na utili
lação de produtos químicos no trabalbo. adotada pela 77' reunião da 
Confer:&cia lnlemaciooal do Trabalho. em Genebra. em 1990. 

Sala das Sessões. 4 de maio de 1995.- Osmar Dias. 
• O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - J\.provado o re

querimento, passa-se à imediata apreciação da redação fmal. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo qu3m peça a palavra, encerro a discussão. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permaneCei' sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai il promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa.,... 

qucrimento que será lido pelo Sr. 1° Sccrelário em exercfcio, Sena
dor Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 673, DE 1!195 

Nos teimes do art. 321 do Regimento Interno. requeiro dis
pensa de publicação, para imi:diata discussilo e votação, da t«<a
ção final do Projeto de Decreto Legislativo n• 59, de I !194 (n' 
329/93, na CAmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobn> Serviço Móvel Celular en~ o Govemo ela República Fede
mtiva. do Brasil. o Governo ela República Argentina, o Governo ela 
República do Paraguai c o Governo ela República Oriental do Uru
guai. celebrado em Las Leilas, em"27 dejunbode 1992 

Sala das Sessões, 4 de maio de 199S.- Osmar Dlaa. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re-

querimento, possa-se A imediata ap<eciação ela reclação fmall 
Em discussllo a reclação fmal. (Pausa) ~ - ~ 

Não havendo quem peça a palavra. encetro a discussão. 
Em votação. 
Os ~rs. Senadotes que a aprovam queiram permanecer sem-

lados. (Pauss) ~ -
A matéria vai à. pronmlgaçio. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, re

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena-
dor Reit8Il Calbeiros.. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 674, DE 1!195 

Senhor Presidente, 
Nos teimes do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis

pensa de publicação, para imi:diata discussão e votação, ela t«<a
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 83, de 1994 (n' 
223/92. na C4mara dos Deputados), que aprova os textos do Acor
do-Quadro de Cooperaçio e de seu Anexo, celebrados entre o Qo.. 
vemo da República Federativa do Brasil e a Comunidade Econô
mica Européia, em 1992. 

Sala elas Sessões, 4de maio de 1995.- ValmlrCampelo. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re-

querimeato, passa-se i imediata apreciação da redaçio r mal. 
Em discussão. (PausL) 
Não havendo quem peça a palavra, eb.cer:ro a discus:sio. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadotes: que a aprovam queiram permanecer s:en~ 

tados. (Pausa.) ~ ~ -
Aprovada. 
A matéria vai 1\ promdgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mess. re

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secret.6rio em exercício, Sena
dor Renan Calbeiros. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 675, DE 1!195 

Nos: termos: do art. 321 do RegimeDto Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imi:diata discussão e votação, da t<>da
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 88, de 1994 (n' 
279/93, na CAmara ,dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperaçio na Area do Meio Ambiente, celebrado enlre o Qo. 

vemo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Unidos Mexicanos, em Brasília. em 10 de ootubro de 1990. 

Sala elas Sessões, 4 de maio de 1995.- Osmar Dias. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Camp(>s)- Aprovado o to-

querimento, passa-se A imediata apn>eiação ela t<>dação fmal. 
Em discussão. (PauSL) 
Nio havendo quem peça a palavn., encerro a discusslo. 
Em votação. 
Os: Srs. Se~ que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, re

qUéiiniêD-10 Que seit lido pelo Sr. 1° Secmário -em exercfcio, Sena
dor Renan Ca.lbeiros. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 676, DE 1!193 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis

pensa de publicação. para imediata discussão e votação, ela reda
ção fmal do Projeto de Decteto Legislativo n• 5, de 1995 (n' 
22<1'92, ua CAmaradas Deputados), que aprova o texto do Acordo 
lntemacional sobn>,a Utilizoçio de Estações Terrenas de Bordo ela 
lNMARSAT, em Aguas Territoriais e em Portos, concluído em 
Londres. em 16 de oulubru de 1985, e assinado pelo B,...il em 29 
de janeiro de 1987. 

Saladas Sessões, 4 de maio de 1995.- ValmirCampelo. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re

querimento, possa-se à imediata ap<eciaçio da t<>dação fmal. 
~ Em discussllo. (Pausa) ~ 

Nio havendo quem peça a palavra, encem> a discussão. 
E-votação. 

. Os Srs. Senadores que a aprovam -queiram permanecer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovada. 
A matéria vai ii (X"Omulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa re· 

querimento que seri.lido pelo Sr. 1" Secretário em exen:ício; Sena
dor Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 677, DE 1!195 

Nos teimes do art. 321 do Regimento Interno. requeiro dis
pensa de publicação. para- imediata discussão e votação. da reda
ção fmal do Projeto de Decteto Legislativo n• 6, de 199S (n' 
284193, na Câmara dos Deputados:), que aprova o texto do Acordo 
sobn> Cooperação em Matéria Ambiental aolebruio enlre o Qo. 
vemó da República Fedentiva do Bmsil e o Governo da República 
Oriental do Uruguai, em Moolevidóu, em 28 de deumbro de 1992 

Sais elas Sessões, 4 de maio de 1995.- V almlr Campelo. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re-

querim.enlo, paS$8.-se i imediata apreciação da reda.çio flnal. 
Em discussão. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

.. Os: Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pansa.) ~ 

Aprovada. 
A mat6ria vai i promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa re

querimento que s:ení lido Sr. 1° Secretário em exercíciO~ s-enador 
Renan Calheiros. 
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É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 678, DE 1995 

Nos. termos do arL 321 do Regimenro lnte1no. requeiro dis
pensa de publicaçáo, para imediata discussio e vo!Jlçáo, da roda
çáo fmal do Projeto de Decreto Legislativo o' 9, de 1995 (o' 
433/94, na Cimara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Previdência Social entre o Governo da República Federativa 
do Bmsil e o Govemo da República do Chile. assinadO em -Santia
go, em 16 de oublbro de 1993. 

Saladas Sessões, 4demaio de 1995.- ValmirCampelo. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ~ Aprovado o re-

querimento, possa-se à imediata apreciaçáo da rodaçáo fmal. 
Em discussio. (Pausa) 
Não havendo quem peçs a palavu., cncetTO a discussio. 
Em vO!Jlçáo. 
bs Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A malétia vai à proinulgaçáo. 
O SR. PRESIDENTE (Jlllio Campus)- Volla,se à lista de 

omdores. Dispomos ainda de dezessete mim tos de sessio. 
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. (Pausa) 
COo=lo a palavtaao Senador Ademir ADdrade. (Pausa) 
COncedo a palavra ao Senador Gilberto Miranda. (Pausa) 
COn=lo a polavta ao Senador Antonio Carlos V aladares. 

(Pausa) 
COn=lo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. (Pausa) 
Concedo a palavm ao no~ Senador Edison Lobio:-
0 SR. EDlSON LOBÃO PFL-MA. ProuuDCia o seguinle 

discurso.)- Sr. Presidente, St's e Sn. Senadores, m:ebi com gran
de satisfaçio a noticia. amplamente divulgada pela imprensa. de 
que o Minislério dos TillDSpurtes passaiá a xecebér dos coftoS da 
União, mensalmente, a dotaçáo de 50 milhões de reais. 

Tais recursos serão destinados à conservação das rodovias 
federais. que se encontram em estado deploráv~l em praticamente 
todo o País. 

Os valores a semm liberados - e informa-se que a partir 
deste mês -evidentemente não são sufiCientes pai& atender à nos
sa extensa malha rodoviária. No entanto, parecem ser o quantitati
vo que, nos dias Pftl5e0les, pode despender o Erário. p:cebido com 
aplausos pela opinião pública, mas apeD.a$ como o primeiro passo. 
modesto passo. da grande obra de reformas que se fazem emer: 
genciais. 

As administrações anteriores n1o podiam ter deixado as ro
dovias brasileiras, avaliadas em mais de rso bilhões de dólares. 
atingirem o estado de deterioração que atingiram. Foi lamentável 
que isso ocorresse. A omissão. além de agravar sobremodo o pro
blema. está agora eocare<:endo uma manulenção. para não dizer re
construção. que devia ter sido pennanente. 

Todos conhecemos as dificuldades econômico-fmanceiras 
por que passou e passa o Pais. Mas cabe ao Poder Executivo o de
ver da criatividade para encontrar soluções para os principa.is pro
blemas nacionais. entre os quais desponta com prioridade o das ro
dovias federais. 

O que não se podia permitir erit deixar-se que chegasse a 
um nível intolerável a cooservação das nossas estradas. o instru
menlo essencial para uma economia desenvolvimentista. 

No Manmhão, no período em que o governei, fui obrigado 
a destinar, dos minguados tributos do Estado. m:ursos para inves
timento no asfaltamento e na conservação de determinados trechos 
de rodovias federais. 

Como Governador., precisava assegurar a ligação rodoviária· 
de Itlgi.ões prcdltoras, dela dependentes para o escoamento dos 
frutos do seu trabalho. 

Trecbos da- BR-135, aberta há mais de vinte anos, n.ão pas
savam de simples picadas de tetra batida. intransitáveis nos perto
dos de chuva. Os reclamos do Estado, junto ao governo federaL 
não eram atendida:. e promissoras regiões tinham paralisadas suas 
economias pelo desestimulo das rodovias inconfJ.áveis. 

Em funçáo disso, mandei asfaltar, na BR-135, o trecho Pre
sidente Dutm-Colinas. Na BR-226, o trecho Presidente Dutta-Bar
radoCorda. 

Na Belém-Brasilia, BR-010, repavimentamos e iluminamos 
o trecho da rodovia que, cortando o coraçio de Imperatriz, trans
fonnara·se IDlDlA avenida urbana. Construímos vários viadutos e 
obms de arte na mesma rodovia, desloc~do, 3SSi:I:Q, recursos [lo 

necessários a outras aflições de um Estado pobre para Qbras da 
responsabilidade ds União. 

Como v&m o Sr. Presidente e meus prezados pares, tenho 
motivos pessoais para me congratular com essa esperança, que 
agora surge, de serem socorridas. embora tardiamente, as rodovias 

- brasileiras. 
E esperanças maiores de que o digno Sr. Ministro dos 

TJ\nsportes, a~ mesmo a tibJlo de compensação, socorra com ur
g!ncia as BRs do Maranhão. todas elas. à exceção dos trechos aci-
ma citados, em estado deplorivel de conservaçio. _ 

Nas tenas f6rteis do_ Maranhão. banhadas por rios perenes, 
nascem vários importantes pólos agricolas. Se tiverem OOas rodo
vias para o escoamento de seus produlOs, estejamos todos certos 
que oferecerão importante contribuição ao _desenvolvimento bls
cildo pelo Brasil. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campus)- CODCedo a palavra 

ao nobre Senador Jos~ I~o Ferreiia. 
· O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PSDB-ES. Pronun-

cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a 
História nos tem ensinado que a-convivência pacifica entre o Esta· 
do o indivíduo só se torna possível através da cobnmça justa de 
impostos e posterior devolução desses tribtltos ás comunidades 
através de serviços e beneficias sociais. Muitos impériOs se trans
formaram em poeira na esteira do tempo. p.:>rque, excessivamente 
ganancioso, o Estado extrapoloo a sua função tributária. garro- -
teando o cidadão comum com impostos avilt.mtes. onerando a ter
ra do humilde agricultor ou o comércio da pequena burguesia. O 
delírio Uibulário foi a principal causa da Revolução Francesa. e 
vários ou~ motins populares se formaram e se alimentaram por 
força da insensibilidade fiscal do Estado. 

Hoje, o relacionamento entre a máquina arrecadadora e o 
contribuinte se desenvolve num quadro mais civilizado. mesmo 
porque a figura do imÇK:~sto aparece como parte integrante e indis
pensável de uma política soCial mais justa. LamentavelmenJ.e, po
rém. por mais moderno que seja o conceito fiscal do Estado brasi
leiro, ainda surgem incoerências e distorções que criam um clima 

·de desânimo para quem paga e um sintoma de frenesi tributário 
para quem cobra..O conlribuinte tributado, e o complexo fiscal do 
Governo pnlfere encarar essa reação como uma inadimplência po
liticamente organizada. com a única fma.lidade de tumultuar a ação 
achninistrativa do Poder Público. Em alguns casos, no entanto, 
quem está com a razão é o fiscalizado, não o fiscal. 

Os produtores rurais do meu Estado, o Espirito Santo- e 
acredito que clamor é o mesmo em várias outras unidades da Fe· 
deração ...:. estão protestando contra a tabela emitida pelo INCRA 
para determinação do Valor da Terra Nua, o VTN. Depois de ana-
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lisar cuidadosamente um pleito Q_UC ~~~e _s~tid~ .. me foí ea;viàdo 
pela Federação da Agricultura do Espínto Síinl!'>. Dli'o.IOI!hO'<>Jtra 
alternativa senão a de me solidarizar com os produtmes rurais do 
meu Estado, porque não há dúvida de que os valores arbitrados 
para municípios integrantes da mesma microrregiio são, no míni· 
mo, discrepantes. 

Não conheço os critêfi.Os quelevaram o INCRA a estabelew 
cer incidências triOOtárias distintas para ·os municípios caj)ixabas, 
mas. em alguns casos. os valores detenninados e.:;capam de qualw 
quer explicação plausível. No municipió -de Cachoeiro de Itapemiw 
rim. por exemplo. o Valor da Tem Nua roi fiXado em RS 260.00 
(duzentos e sessenta reaisypor hectare. enquanto que, em Atílio 
Viv-áCqua., distante menos de 20 quilômetros. o mesmo hectare de 
terra foi tributado em RS 1.069,00 (hum mJl e sessenta e nove 
reais). Ora, os dois -rilUWCpios pertencem à mesma me50riegiJo, 
possuem os mesmos acidentes topográficos, sio banhados pelo 
mesmo .rio e são servidos por um sistema yiário comum. O mais 
interessante nisso tudo é qtle at6 há alguns anos atrás o boje muni. 
cípio de '\.tílio Vivácqua figurava na condiçio de distritO de Caw 
choeiro de Itapemirim.. Por que etllio tanta discrepê.ncia tributária 
na mesma região'? - -

Essa extravagância fiScal não se restringe apenas ao Sul do 
meu Estado. Ao contrário, ela. se faz presente, com a costumeira 
insensibilidade, em todo o território capixabL Nio se j.Jstifica que 
se tenham arbitrado aos municípios que compõem as mesorregiões 
Noroeste e Litoral Norte do Estado valores superlotes àquele atriw 
buído ao município de Linhares. No município de Rio Bananal, 
ex-distrito de Linhares, o vrN foi arbitrado em RS 1.040,00 (hum 
mil e quarenta reais) contra apenas RS 520.14 (quinhentos e vinte 
reais e quatorze centavos) desse último. 

Os produtores rurais do meu Estado estão justamente pRO
cupados com os valores conflitantes atnOuidos às suas propriedaw 
des, e a Federação da Agricultura do Es:Pirito Santo, atrav6s de seu 
operoso Pnosidentc Dr. Nyder Barbosa de Menezes. já encaminhou 
expediente à Receita Federal solicilando o pmmnciainento do órw 
gão paia c:Oneção dos extravagantes lançamentos. 

Os agricultores capixabas não se rea.Isam. em absoluto, a 
pagar os impostos correspondentes às terras que possuem.Mas é 
evidente que se sentem desconfortáveis diante da perspectiva de 
serem obrigados a pagar mais do que é devido. 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"32. DE 1991 

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara no 
32. de 1991 (n' 5.953190. na Casa de origtm). que ,.,voga o art. 
106 da Lei n' 5.869. de 13 de janeiro de 1973 -Código de Proces- .· 
so Civil. tendo. 

Parecer favorável, sob n° 216. de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 72, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
72. de 1992 (n' 1.167191. na Casa de origem). de iniciativa do Mi
nistério Público da Uaião, que cria, na 3• região da Justiça do Traw 
balho, em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gemis, no âmbito 
do MlnistériQ Público do Trabalho, cargos: de Procuradores do 
Trabalho de z• categoria, cargos em comissão e dá outras provi-
dências, tendo 

Parecer favorável, sob n° 2l7, de 1995. da ComiSsão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

.... 3 .. -. 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 27, DE 1993 

Discussão, em turno únioo. do Projeto de Lei da C!mala n' 
27, de 1993 (n'3.599193. na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República. que dispõe som a revigmaçio do praw es
tabelecido oo art. 32 da Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992. 
e dá outras providbcias, tendo 

p....,., favoráveL sob u•220, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Ju.tlça e Cidadania 

. -4-
PROJETO DE LEIDA CAMARAN"223, DE 1993 ~ . 

Discussio. em turno único, do ProjeW de Lei da Câmara n° 
223, de 1993 (n" 4.596/90, na Casa de origem), que aliem a mla
çlio do § 4' do art. 654 da Consolidação das Leis do Tmbolho. que 
e~belece condições pam inscrição no _coocurso para in~sso na 
magístrBlui-a do traoolho,lclldo 

Parecer sob n° 222, de 199.5, da Comissio 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, [avorável.nos ter

!fl"'S ~ substitutivo que apresenta. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 97, DE 1994 

Discus~ em turno único, do Projeto_de Lei da Câmara n° 
97, de 1994(n' 3.935/93, na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República, que autoriza a reversão ao Munidpio de 
Coitnbta, Eslado de Minas Gerais, do imóvel que menciooa,lclldo 

Puocer sôb n• 223, de 1995. da Comissão 
- de Coostituição, J ustlça e Cldadauia, favoráveL com 

emenda de n° 1 wCCJ, que apresenta.. . 
O SR. PRESIDENI'E (Júlio Campos) - Está encem~da a 

sessão. 

(Levanla·se a ses.9ão às 18h16mtn.) 

DISCURSO DO SR. IRJS REZENDE. PRONUN
CIADO NA SESSÃO DE 19104195, QUE SE REPUBU
CA POR HAVER SAlDO COM INCORREÇ6ES NA 
AATERIOR. 

O SR. !RIS REZENDE (PMDB-GO. Como Uder.)- Sr. 
Presidente, Sn. e Srs. Senadores, inicialmente agradeço a gentile
za das Lideranças que desistiram de suas inscriÇões. a fim de que 
eu usurruisse desta oportunidade na sessão de boje. Saliento que 
me insctevi na segundawfeira., em segundo lugar. Seria o primeiro, 
uma vez que o primeiro inscrito nio compareceu. De modo que 
soo absolutamente agradecido pela generosidade das Lideranças. 

Sr. Pnosidentc, recém-chegado a esta nobre Casa Legislati
va, na qual dev!) cumprir o meu primeiro :mari:dato de Senadoc, 
honrosamente conferido pelo valoroso povo goiano, sinto-me no 
dever de dizer· algumas paiavras aos meus pares, aos cidadãos que 
me elegeram. ao povo do meu Estado - que aqui representarei du. 
cante os pnSximos oito anos- e ao povo do meu Pafs, ao qual devo 
servir. nos limites da minha capacidade, com ilimitada abnegação 
e acencha.do patriotismo. 

Não sou avezado nem inclinado a falar de mim. Não o tew 
nho feito. ao longo de uma trajet6ria politica que já se tomou lonw 
ga. Entretanto, nesta oportunidade - meu primeiro ciiscm:w no Sew 
nado do meu País -. e neste momento tão importante e tio mar. 
cante, para mim, no curso da miDba atuaçlo política e na incessan
te escalada da assunção de responsabilidades, sinto que devo - e 
posso- falar um pouco de mim. 

Venho para esta Casa Legislativa graças à coofumça. que 
nunca me faltou. do povo do meu querido Estado de Goiás. Um 
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Estado que com:spoo.de a· um tecit6rio qUe, em süa fiw.iór parte, 
foi acrescentado ao Brasil graças l ttmsgressão dos limites impos~ 
tos pelo Tratado de Tórdcsilbas, cometida pelos bandc:i:ra.Dles e 
pioneiros dos séculos XVU e XVUL Até a promulgação da Coos
tiruição Federal deSde outubro de 1988, Goiás era um dos quatro 
maiores Estados da Federação. Com a criação do Estado do To
cantins, foi reduzido mais ou menos A metade do seu território; 
mas. apesar -disso. é um Estado que, pela riqueza atua.l e pela ri
queza potencial. se caracteriza como uma regíio verdadeiramente 
abençoada e privilegiada - no Brasil e no mundo. Goiis tem sido 
visto, com fundadas razões, como uma Canal brasileira - tem de 
abundância.. de clima ameno. onde as chuvas se reveD.m regular
mente com os periodos de seca. hldo a fazer desse trecllo do II11D
do um espaço bastante: propício à vida humana. Tem. habitada por 
uma gente dotada de uma decisiva virtude: coragem. Genle que 
veio de· todas as partes do Grasil e do mundo disJjosia a errar-ri
queza e cultura. Geme dotada da bravura do baudeirante e da 
constáricia do piOneiro. -

De certo modo, pert<tl''O a uma geração de politicas que de
vem o seu aparecimento e desenvolvimento à feliz conj~nçlo de 
circunstâncias que integraram os dois acontecimentos centmis e 
essenciais dã hislbria recente da imensa região do Brasil Ce,ptral. 
que foram a fundaçio e construção, e o crescimento e deSenvolvi
mento de duas capitais: Ooiânia e Brasília. 

Nada do que fiZ. slé hoje, e do que tenho intenciooado ,.._ 
li:zar, seria possível sem o acontecimento Goi.ln4 e sem o a,c:onte
cimento Brasília. Duas OCOtl'ências históricas importantíSSiiiW ·e 
capitais - se me permitem esse adjetivo -na vida de UOISO Pais e, 
em particular, na invençio e ampliaçio de decisivos rumos novos 
no desenvolvimento da civilizaçio brasileira. 

Goiânia "'presentoU, como disse o jomalista goiano Io~ 
Leão de Souza Filho, uma rcaçio do sertio contra si mesmo. E 
uma obra colossal. da qual se orgulha. com justa razio, o povo 
goiano. Inaugurada há apenas 53 anos, foi uma idealizaçln e pro
jeto seculares do povo goiano. e afmal uma realizaçio inteiramen
te goiana. Iniciativa do poder público estadual mas uma realiza
ção do povo. que acreditou no governo e o apoiou. Goi.inia foi um 
acontecimento de profundíssimos efeitos transfoonadores. Em 
menos de duas décadas, contadas da sua inauguraçio cm 1942. re
tirou Goiás da posição de um dos Estados mais atrasados da Fede
ração, e o elevou a uma condição de pioneiro do desenvolvimento 
nacional. Foi o govemo goiano que começou a construi-la, mas a 
magnífica cidade cm que rapidamente se tmnsfonnoo. foi ol.n co
letiva, do povo, de cada individuo e de cada família. do coqjnnto 
das multifárias e iniciil.tivas individuais. 

Goiânia não foi um feiro - nem um efeito - da Marcha 
para o Oeste, patrociDada pelo Governo Federu dunmte o Estado 
Novo de Getúlio Vargas. A Marcha para o Ot:sU fçi um JD.?"Í· 
meDlo p<>iítico, pensado na orlalitodnea do Brasil, de centrfpela 
direção. Ceres e Rialma - a colõnia agrioola fundada. no inlerior 
de Goiás, pelo engenheiro carioca - Bernardo Sayio - que, por 
sua compulsão criadora e roalizadora. fundiu, na sua personalida
de., as cara.cteristicas do bandeirante e do piooeiro, tais como as 
traçou Viaona Moog, sim. foram efeito e obra do nlovimento Mar
cha para o Oeste. Goiinia, diferentemente. constibliu-se. primei
ro, em sonho, acalentado pelo povo goiaoo desde Dllito "'mpo ao
"'' daquela Mudla: duran"' os cem anos "'e sepuaram a p<OSi
dência provincial de Miguel Lino de Morais- nos últimos anos da 
década de 1820 - da int.etventoria de Pedro Ludovico Teíxeinl, · 
iniciada em 1930. Sonho que se converteu cm realidade graças à 
decisão corajosa de um pugilo de homens valorosos. comandados 
pelo gênio do grande estadista Pedro Ludovico Teixeiia, o quaL 

depois de governar Goiás,. por duas v<ies. hoill'QU. esta. ~asa tam
bém duran"' dois mandatos. 

Goiania tevet o condio de despertar, deflagrar e desenvolver 
as infm.itas enezgi.u criadoras do povo goiano - as quais respon
dem pelo admiri.vel progresso que vem fazendo de Goiás um Esta
do em acelerado processo de enriquecimento e modemizaçiio, que 
o colooa em oitavo lugar na economia naciooal. 

A partir de Goiinia o desenvolvimento ecoo.ômico. cultural 
e social passoo a ser, em Goiis, ~ quase o~slo coleti ... a e in
dividual Goi4nia começou a infundir nos goianos um justo senti
mento de OQ!Ulho da sua eill:l!Drdiniria capacidade de sonhar e de 
realizar belos soohos, de se fazer vanguarda e pioneiro. 

E o bisserular isolamento geoglifioo, hist6rico. social cul
tural. moral e psicológico em que vivia o povo goianb, desde os 
dois s«1ll01 anteriores. começou a ser vencido. 

EntretADto. Goi&nia nlo foi a (rimeira grande aspiraçio e 
objctivo que os goianos a1cançaram transfom11I' em realidade. 
Cumpre, quanto & esse pon10, assinalar algumas ncúveis façanhaa 
do povo da minha temi. 

Um dce primeiros jornais brasileiros foi fundado em Meia
Ponte, a atual Pirenópolis, em 1830. Goiás passou a cootar com 
uma escola p:íblica que se tomou fortemente tndicicoal. o Liceu 
de Goiás, jl no ano de 1846. Em 1864, instalou-se em Goib·o Ga
binete Literi.rio Goiano, que. existente at6 boje, 6 um dos mais tm
dicionais do Pais. Goiú emancipou os seus escravos antes da Lei 
da Abolição: no dia do sepultamento do grande poetA tbolicionis
la,~aix de Bulhões, em 1887, oonccdeu-se a hberdade ao último 
escmvo existente em teni.tório goiano. Goiás foi um dos primeiros 
ESiadoo a COillar can uma fawldade de Dúoito, criada em 1898 e m.. 
talada em 1903. Foi de uma mulher, Euridice Natal e Silva. a iniciati
va de timdar-oe, em Goiás, em 1904, a Academia Goian:a de .Letns. 

A partir de fms de 1956, interveio, no processo de desen
volvimento dessa região e de todo o Pais, o imenso acoru.ecimento 
que foi- e é- Bmsilia. Graças a esta cidade. que o grande escritor 
ftaDc:is André Malnwx cognominou de "Capital da Esperança", o 
Planalto Central sofn!u uma transfom..tçio econ&n.ica, cultural e 
politica, cuja velocidade não encontra, ao que cu saiba. paralelo 
em nenhuma outra regiio do mundo. 

O Sr. Elclo Alvora- Petmi"' V. Ex" um aparte? 
O SR- IRIS REZENDE - Com muito pm:zer, Senador El

cio Alvares. 
O Sr. E Ido Alvares- Tivellld5 a opc·nuúdade de fazer um 

registro, com muita simpatia. em n:Iação a,, primeiro pronuncia
mento do Senador José Roberto Anuda- Agom V. Ex" nos traz. no 
inicio do seu discurso. uma certeza de que a terra e o homem iden
tificam-se p:Jt' inteiro. Nio importa que o Senador seja Iris Rezen
de, o grande Lider do PMDB, mas o que ele tem dentro de si, na 

'ligaçiO afetiva com uma das regiões mais lindas, produtivas e, aci
ma de b.ldo, mais i.otp:Jrtmtes para. o desonvolvimeniD ecoo.ômico 
do Pais. V. Ex .. chegóu a. esta Casa como um autEntico vitorioso; 
já é o P=iden"' da Comissão de Constituição, Iustiça e Cidada
nia, onde está realizando uma atividade notáve~ demotlStrando 
uma capacidade de trabalho que está sendo eaaltada por todos os 
seus pares. e incluo-me pmzerosamente eut.re aqueles que sio titu
iaie• da Ccmissio- Traz V. Ea" uma história de vida ligada a todo 
o seu Estado de Goiás. V. Ex .. foi realmcole uma estrela luzente 
dentro desta CODJI"'Iaçio extraordinúia da última eleição que r:eno
vou dois terços do Senado FederaL Disputoo V. Ea• a Presidência 
do Senado FederaL ao lado do Senodor Pedro Simon e do Senador 
José· Samey - boje nosso Presiden"' da Casa -, de!DOI!Strando o 
potencial da sua liderança. Neste instan"' do seu disalrso, ressalto 
exar.amente o que considero mul.: bonito na. vida do homem pú
blic« a identificação do homem com a tcua. Fala V. Ex• do Pla.-
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nalto Central como "a grande tenda" dos seus ideais, esta :regiio 
que é a sua saga e o seu destino. O Estado de Go_iás sente--se muito 
feliz por ver que o grande político nacional, Iris Rezende, DOO es-
queceu a terra e, no preâmbulo do seu discurso. a exaltaçio maior 
é" para o Estado de origem. CUmprimento V. Ex•, com muita sim
patiL Sentimo-nos- muito felizes por estarmos vivendo um novo 
instanle nesta Casa. E a sua construção, o seu jeito de imprimir à 
vida pública a seriedade que ela merece não nos deixa dúvida de 
que marcacl. o novo comportamento dos novos Senadores e do 
novo Senado. Parabéns, Senador Iris Rezende, é muito bonito ver 
que, acima de tudo, o homem, principalmente o homem público, é 
a imagem dos seus, é, acima ,!e tudo, aquele que tem amor acen
drado à sua origem. Louvo seu cfucurso nesse p:eâ.mbulo, tendo a 
certeza de que o fechamento dessa omçlo estará. por certo, à altu
ra de sua inteligência e do seu inestimável valor, já patenteado a 
nível nacional. 

O SR. IRJS REZENDE- Agradeço a V. Ex'. nobre SCD&
dor EJ.clo Alvares. Permita-me V. &• incorporar o seu aparte ao 
meu discurso, embora reconheça que grande parte das suas refe
rências a· minha pessoa se deve a um homem cuja vida se pauta. 
pela generosidade. 

No curto espaço de tempo de menos de 39 anos, o.. Pla
nalto Central converteu-se em um pujantíssimo centro irradia
dor de progresso. 

O papel que vem desempenhando Brasília no des:envolvi
mento do Brasil ainda não mereceu dos nossos sociólogos, econo
mistas e historiadores a atenção de estudos condignos. Uma. das 
verdades que estudos dessa ordem encontrariam é que Brasllia -
um sonho nacional de quase dois séculos - conferiu ao Brasil o 
seu verdadeiro tamanho: enttegou ao Brasil a posse de si mesmo. 
Pode-se dizer que a História do Brasil tem, após a chegada dos pri
meiros colonizadores. em 1531, dois acontecimentos decisivos: a 
Independencia, em 1822 e a inaugumção de Brasilia em 21 de 
abril de 1960. 

A história do Brasil se divide em dois pet!odos principais: 
antes e depois de Brasilia. 

Diga-se. de passagem e entre parênteses, para o efeito de 
estabelecer uma verdade - e uma justiça - histórica. que foram os 
goianos. mormente a partir da Assembléia Naciooal Constituinte 
de 1891, os principais. e muitas vezes solitários, defensores da 
idéia da mudança da capital fedem! paill o Planalto Central do 
Brasil. É esse um capítulo da História do Brasil que ainda nio foi 
escrito, mas que certamente o será, algum dia. 

Graças a Brasília, o Brasil vai deixando, rapidamente, de 
ser aqu~l~ País dividido CODlra si mesmo - o Brasil do lirom.I vol
tado para a Europa, e o Brasil do interior isolado por 300 anos de 
esquecimento. abandono, pobreza, atraso e solidão. 

Brasllia vem deslocando, aos poucos, pom o centro do Pais 
o eixo da vida político-administrativa naciooa.L Em conseqO.ência, 
passaram os brasileiros do in~Por a ter uma voz mais ativa nos 
debates e na busca de soluções @$problemas dÓ Brasil. E bom.ens 
- e mulheres- que antes das novas oportunidades criadas por Bra
sília não poderiam, de modo algum. aspirar a essa participaçio, e 
eu me incluo entre eles. passaram a poder fazS-Io. 

Provém das poderosas forças da História que confluíram 
para fazer surgir a solução Goiânia e a solução Brasília o meu 
compromisso político- que é um compromisso histórico. AbJa.m 
dentro de mim. a. um tempo obscuramente e claramente. nos sub
teiTâneos do inconsciente e nos patamaies iluminados da consciên
cia, os determinantes exemplos de vida de Pedro Ludovico Teixei- -
ra. que tanto lulOU e que muito fez pelo desenvolvimento de 
Goiás, proporcionando oportunidades às camadas mais humildes 
da sua população, e propiciando a efetiva incorporaçio da região 

goiana ao processo geral da vida brasileira. e de Juscelino Kubíts
chek de Oliveira, que, sendo ele próprio bomem. de bumílima ori
gem social. realizou uma obra que pode ser vista Sob inúmeros ân
gulos. mas que, neste instante, contemplo sob o ponto-de-vista do 
seu pa.pel e efeito redentores pam os milhões de deserdados do in
teti.ocd.o_ Brasil. Um B~il marginal. que convivia com o Brasil 
oficial do litoral, num contraste que foi a principal motivação da 
formidável denúncia e protesto formulados por Euclides da Cunha 
no seu grande livro Os Sertões. 

Foi nesse Brasil deserdado que eu apareci no mundo. Den
tro dele, sem jamais dele ter saído senão para cumprir Compromis
sos e obrigações de bomem público, me construi a mim- mesmo. 

O Sr.Jader Barbalbo- Permite.: me V. Ex• um aparte? 
O SR. JRIS REZENDE- Com muitO pr..z.r. 
O Sr. Jader Barbalho - Senador Iris Rezende. cumpri

mento V. Ex-•, quç brinda o Senado nesta taide com um pronuncia
mento a respeito da história da sua terra, da grande Goiás, dos 
bandeirantes do Brasil Central daqueles que, efetivamente, colo
nizaram. ocuparam e fizeram o desenvolvimento do Centro do 
Brasil. Foram os seus contellineos- E os seus conterrâneos, inclu
sive, em grande parte viabilizaram também o desenvolvimento de 
outras re:giõCS. inclusive do meu Estado. o Pará. 

A presença. dos goianos, atravessando o· rio que fazia os 
nossos limites~ o Araguaia, muito contribuiu para o desenvolvi
mento do sul do meu Estacto; Atualm.erite já-nio há limites porqUe 
Goiás se dividiu para fazer nascer o EstadO do T ocãntins. "Ficamos 
sensibilizados ao ouvir a. manifesração de V. Ex• na-crença do de
senvolvimento do Brasil a partir_ do exemplo que é o Bslado de 
Goiás. Q.iero, caro compa.nheiro lris Rezende. manifestar OS cUm
primentos ao Senado Federal por ter V. Ex• como um dos seus in
tegrantes. V. Ex' é o protótipo do homem público que o País preci
sa. fez carreim e homa-se de ser po.lítico; V. Ex ... apesar de tragado 
num detetminado momento pelo arbítrio e pela violência política. 
por ser um político nato e por ser reconhecido pelos seus méritos, 
-pelof"Setis coestaduanos, võlloo à vida pública e teve a oportuni
dade de duas vezes governar o seu Estado, exerce~ o cargo de Mi
nistro da. Agricuhura e ser reconhecido pelo Brasil pelos resulta
dos que alcançou à frente do Ministério-da Agricultura. As duas 
vezes em. que governei o meu Estado foram exatamente nos perío
dos em que V. Exa govemou também. Como seu colega. tive a 
honra de haver rocebido sempre da sua parte manifestações da 
mais elevada solidariedade para com o povo do meu Estado. As
sim, quero cumprimentá-lo pelo discurso que faz. que seria o dis
curso inaugural da presença de V. Ex' na tribuna do Senado. 
Como foi dito há pouco pelo Senador Elcio Alvares., desde o pri
meiro momento, V. &•ocupou um posto fundamental nesta Casa, 
que é o de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, onde vem brindando a tcxlos nós com a sua competência e 
com o seU discernimento. Quero, em meu nome e creio que em 
nome de toda a Bancada, festejar o fato de Íris Rezende integrar a 
Bancada do PMDB no Senado da Repúbfica. 

(j SR. IRJS REZENDE- Muito obrigado. Senador Jader 
Barbalho. O aparte de V. Ex• muito me homa.. e não me surpreen
de a sua solidariedade, uma vez que nos acosmmamos, ao longo 
da vida pública - como bem disse, governadores por duas vezes 
juntos: eu em Goiás e V. Ex' no Pam -.sempre juntamos as nossas 
forças na defesa dos interesses do Centro-Oeste e do Norte, uma 
vez que metade do ~o goiano integrava o Norte deste País. 
Peço também a V. Ei• que o seu aparte integre o meu discurso, a 
fJID. de valoriú-lo ainda mais. 

Como dizia, em Goiás. formei e desenvolvi minha ccns
ciência do mundo. da vida, dos problemas da vida e das suas solu
ções, em meio e através de incessantes lutas e esforços. A partir da 
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minha origem e fonnaçio de homem do interiOr do Brasil. tive suw 
cessivas oportunidades de. em contato com as outras partes: do 
nosso País, e com outros paises e culturas. poder alargar. cada vez 
mais. minha visão das coisas. 

Minha trajet{ria de polltico - parlamentar e principalmente 
administndor público - sempre partiu da experiência prática para 
o conhecimento que ilumina a experiência. Sempre BCieditei oa 
fcxça das intuições fundadas no tirocínio comjoso construídO no 
deaassombrado enfrontamento dos problemas e das tarefas. Nunca 
adiei a rcalizaçlo de wefas. E nunca vacilei em per em prática as 
soluções in!Uidas cano as adequadas. 

Venho para o Senado Fedetal, devo diz6-lo. trazido por um 
partido polltico. o PMDB, que congrega o bem represeDta a mais 
progressista COireD.te de pensamento c de ação política atuante em 
Goiás há mais de cem anos • 

. O PMDB é o partido que sucedeu ao MDB e ao PSD. A 
corrente política estadual aglutinada e representada nesses partidos 
6 a mõsma que, já oo s6rulo passado; preconizou a mudança, para 
um -outro sítio mais fav<riveL da Capital da Provfncia.,. que se en
contrava, desde os primeiros tempos da capitania. na tradicional e 
estremecida cidade de Goiás, a antiga Vila Boa fundada pelo bsn
deimnte Bartolomeu Bueoo da Silva, o segundo Anhang\lera; a 
mesma que lutou pela aboliçio e pela Repóblica; a mesma que im
pla..oloo em Goiás, no início deste século. uma das mais antigas e 
tradicionaú academias de Direito do Brasil; que pugnou pela ex
tensio da estrada-de-feno, que terminava no Triingulo Mineiro, 
ao Estado de Goiás; que começou, na Assembléia Naciooal Cons
timinte de 1891, a lutar pela mudança da Capital Fedem! para o 
Planalto Central do Brasil e, que, nas <!&:adas seguintes. esteve 
sempre engajada. ~te. no esforço naciooal de se 
consiiUir a nova Capital do Brasil em território góiailo; que--pã.rti
cipoo da renovaçio política e econ&nic:a conseqOente da Revolu~ 
çiio de 1930, e, principalmente, da luta pela coostrução de Goi!
nia, a partir de 1933~ que promõv"'f a abertura de estradas rodo
vWias e a construção das usinas hidn:l6tricas de Rochedo e de Ca
choeira Dounoda, provendo Goiás - e, por alguns anoo, Brasllis -
da indispensável e inadiivel eletrif!CaÇão. 

Em síntese, Sr. Presidente, pertenço i corrente política que 
vem lutaDdo em Goiás. há mais de 150 anos. pelo objetivo de rom
per o isolamento geográfico, cconômico, político. culbJral e psico
lógico em que, duranle mais de 200 anos. vinha vivendo não so
mente o povo goiano, mas a imensa maioria do povo brasileiro ha
bitante do interior do Pais. Com:nte politica que, no âmbito nacio
nal, tem prestado imensos serviços ao Brasil; entre os quais. basta 
citar a recente redemocra.tizaçio da nossa vida polítiOt. O PMDB 
lutou, tenazmente. pelo restabelecimento das eleições diretas de 
governadores e do Presidente da República; e pela convocação de 
uma Assembléia Naciooal Constituinte. E devo assinalar que foi 
em Goiânia que se xcalizou o primeiro comício pllblico da campa
nha das Diretas-1'-

Sou, com muita fmneza, um homem partidário. um político 
fiel e leal a esta ~Dte política a que pertenço desde que me ele
gi vereador A Câmara Municipal de Goiãnia. em 1958. 

A minha experiência política e social de goiano responde 
por meu entranhado e constante otimismo. -

O goiano se acostumou. com a sua intensa experiência deste 
século. a. julgar que o Homem pode mudar o curso da HlSiória. 
Goiás e todo o Centro-Oeste. em menos de 60 anos, deram um al
tissimo saho econômico, cultural, scx:ial e polftico. Nio há outra 
região, n:pito, em nenhum pãís do mundo. que tenha vivido uma 
transfonnação tio dpida o tio profunda e em tio pouco tempo, 
como o Centro-Oeste brasileiro. 

O Sr. Humberto Luceaa -Permite-me V. Ex•um aparte? 

O SR. IRIS REZENDE - Concedo <> aparte com muita 
honra ao nosso Senador, compo.nbeiro e ex-Presidente desta Casa. 
Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Luceua - Permaneci em plenário, adian
do compromissos no meu gabinete de apoio parlamentar, para ou
vir pelo menos a parte inicial do discurso de V~ ex•. que assoma a 
essa tnõuna para fazer um pronunciamento da maior importância 

· para esta Casa. V. Ex- tealmente merece todas as nossas homena
gens, não só de todos os Senadores que coohecem V. &• de perto 
pela sua trajet6ria na vida póblica nacional, mas, particularmente, 
nós, do PMDB, que temos em V. Ex• uma das nossas maiores li
deranças pela sua f=za de posições, pelas suas alimdes, pela sua 
coe~ncia política e pelo seu dinamismo administrativo. V. Ex• 
realmeote pertence a um gropo de homens públicos em Goiás que 
fiZeJ'lUP.. por assim dizer, a história gloriosa daquele Estado. V. Ex• 
lembra os tempos áureos do velho PSD de Pedro Ludovico e de
pois do MDB, que juntos fundamos, com tantos outros, nesta 
Casa, na hora da resist8ncia ao arbitrio institucionalizado no movi
mento militar de 1964, da qual não s6 V. Ex' foi vitima. mas tam
bém dois outros goianos ilustres: Mauro Borges e Pedro Ludovi
co. Lembro-me bem, nobre Senador lris Rezende, de que ainda era 
Depilado Federal, quando participei da nossa grande resistência 
na Câmara dos Deputados para evitarmos, no Governo Castello 
Branco, a aprovaçio da puposição que dcctctava a intervenção no 
Estado de Goiás. de caráler nitidamente político. Naquele instante. 
cano se lembra V. Ex.•, eng:mndeceu-se perante o Pals a figura de 
Mauro Borges, entio Governador do Estado, que opôs tenaz resis
tência em nome do povo goiano àquela iniqíiidade afmal aprovada 
no Coogxuso Nacional, graças à situaçio de ditaduxa militar que 
se instalava oo Brasil. Mas quero, sobretudo, em V; Ex•, exaltar o 

- político coerente e digno que sempre honrou seu partido, que nun
ca negou a~io e solidariedade às candidablras do PSD. MDB e 
PMOB. Foi em Goiânia. na época. V. Ex• como Governador do 
Estado, que iniciamos o grande movimento das Diretas Já e lá. em 
seguida, rlZCIDos o primeiro comicio pela candidatura de TancreOO 
Neves, pam. implodirmos. logo depois, o Colégio EJeitoral, como 
única forma de retomarmos o poder civil no Brasil. Quero. ainda, 
exaltar a figura de V. Ex• como governante. administrador din.âmi· 
co. dirigente da ~isa píblica que criou a figura do mutirão para a 
cODStruçio das casas populares. Com isso V. Ex• ganhou um nome 
naciond e passou a integrar, no coração do povo brasileiro, sem 
dúvida nenhuma, um lugar muito próprio daqueles que fazem do 
bem comum um dos objetivos maiores da sua vida pública. Eu 
quero saudar, portanto. V. Ex•. neste instante, na tribuna do Sena
do. e desejar que. a exemplo do ·que ocorreu no Executivo, V. Ex •. 
também no Legislativo, tenha sempre iniciativas impotfantes. De
sejo ainda que V. Ex• deixe aqui, como deixou no Executivo de 
GoiáS, como deixou no Executivo Federal ao exercer o Minisiério 
da Agricultura no governo José Samey. a sua presença marcante e 
inconfundível de patriota, de homem públiC".., competente e de 
grande espírito público. Meus parab6os a V. Ex'. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador Hum
berto Lucena. Será sempre para mim motivo de alegria e de honra 
receber um aparte de V. Ex•, cuja história política identifica. se e 

-ooofunde-se com apropria história do PMDB. Peço a V. Ex' per
missão para que o seu aparte passe a integrar o meu pronuncia
mento desta tarde. 

O Sr. Esperldlão Amln -Senador !ris Rezende, V. Ex• me 
concede-um aparte? 

O SR.IRIS REZENDE - Ouço-o com nwito prazer, Sena
dor Esperidiílo Amin. 

O Sr. Esperklião Amln- Eu serei muito breve, Senador 
Iris Rezeode, em função dessa nobilíssima plêiade de Senadores 
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que dcsej~ID; apaiteá-Io. Quero ~pe:oas ~e assoe~ às expfessões Serra do Mar, pela qual seria feito o tmnsporte, subindo-a e des
de jjbilo pela sua manifest.âçio, pelo seu pronunciamento, qUe não cencJo..a. pau. depois enConttar-se um Brasil fantástico, que estava 

. é o primeiro, porque ji teve oportunidade, S. Ex•, de se pronunciar do lado de lá, muito mais impõrlante e muito mais signirlCilivo 
através de atos. ações e atitudes que já contribuíram pan o bom que o Brasil do lado de c6.,. inclusive. V. Ex- está demonstn.ndo 
desenvolvimento tanto dos trabalhos do Senado quanto, C$pecial- que certa ou errada, a IIWCha para o oeste foi importante para o 
mente, da Comissio de Constituiçio e Justiça e Cidadania que V. Brasil V. Ex• e uma multidio de gente fantástica, os goianos, nio 
Ex• preside com tanta proficiênciL Mas, o que quero dizer pode se ficaram apenas à espera. da vinda do homem do mar para criar, 
resumir a um bem-vindo, bem-vindo com a experiência, bem-vin- para desenvolver, para prosperar e pam avançar. V. &• eslá. fazen
do com o entusiasmo. bem-vindo com o espirito criativo e com a do-um chamamento p&ra a biografa daqueles que, ali nascendo e 
capacidade de iniciativa que tive a honra de coohccer, oão h11Dli- se desenvolvendo; ali viram e previram, como é o caso de GoiA.nia 
to tempo, mas há doze anos. quando juntos assumimos, V. Ex• no - antes do que seria Brasilia -, o que seria. o que poderia ser e o 
Estado de Goiás e eu no Estado de Santa Catarina.. os destinos das que haveria de ser isSo que será o grande e o extraordinário desen
unidades da Federaçio onde estio localizados os nossos domid- volvimento do Brasil. que passa por Goiás e que passa pelo Cen
lios. O Senado e a sociedade brasileiros certamente se beneficiario tn>Oestc. Tenho, V. Ex• sabe, um carinho muito grande p::c V. Ex•. 
desse atributos que todos lhe rcconbecelllOS e com certeza sio os - O SR. IRIS REZENDE -É verdade. 
grande. fwlores do desempenho de V. Ex• nesta Casa. ...f! Sr. Pedro Simon - Tenho uma a.dmiraçio milito profun-

0 SR. IR IS REZENDE - Muito obrigado, Senador. da per V. Ex', que 6 um homem de bem. 6 um oxtraotdinário chefe 
'()Sr. Adcmlr Andrade- V. Ex• me concede um aparte? de família. V. Ex• ~um homem de fé. e sou um homem de fé; V. 
O SR. bUS REZENDE - Com todo prazer, Senador Ade- Ex• ~ uin homem de princípios. C: soit um homem de princípios; V. 

mir Andrade. Ex• ~-eu nioo sou -uni grande políticoemineDtemente popular. 
O Sr. Ademlr Andrade- Senador Iris Rezende, o nome de Nlo quero usar, nobre Senador, esta expressão. senlo no mais pro

V. Ex•é conhecido por todo esse País bt m.~ito tempo. Eu iDj.clava- -fiiD.dO respeito: V. Ex• é o grande líder populista de Goiás. Andei, 
na politica quando i' ouvia falar em V. Ex• e o ~eci mais de várias ve_zes, com V. Ex• por~ Estado e vi o carinho, o respeito, 
perto aqui nesta Casa. na nossa Comissão de Constituição e Justiça o a feto e a admimção que aquela gente tem por V. Ex•. Caso típico 
e Cidadania do Senado. Quero dar o testemunho do eficiente lra- no ~rasil de boje. V. Ex• está invicto aqui, -é único: não temos pa
balho, do correto trabalho que vem desempenhando V. Ex• naque- relha com V. Ex•. Foi Vereador. Depula.do, Presidente da Assem
la Comissão, interessando-se para que, efetivamente, a mesma bléia., Prefeito em Goiás e, no arbftrio e oà violência, tiraram-lhe o 
funciOrie, para que os Srs. Senadores compareçam, para que os mandato. Mas V. Ex• voltou pelo voto popular. O importante ~ 
processos sejam agilizados, de fonna a darmos uma satisfação à que. em nenbum outro partido ou Estado, OCOl'IC corria em Goiás: 
opinião pública brasileira e a ela mostrarmos que este Senado tem em 1982, V. Ex• venceu as eleições; em 1986. quem V. Ex• indi
vontade de ttabalhar. de fau:ralguma coisa. Fico feliz em vê-lo na cou; cm 1990. V. ExA; cm 1994, quem era apoiadO por V. Ex•. 
tribuna, fazendo um pronunciamento a respeito de sua regllo, de Esse é um fato do qual não temos similar. do Rio Grande do Sul 
sua história política. Quero apenas lhe desejar oniito sUcesso. Que -ao Amazonas; ~ um caso ali picO. Em outtos Estados, temos a mes
o seu trabalho venha a ajudar a melhorar a vida do p:wo brasileiro! ma a~miação partidária. mas nio conseguiu vencer quatro vezes; 
Era o que tiDha a dizer. Muito obrigado. cliegoo-se a tt6s, e não com a mesma pessoa apoiando o candidato. 

O Sr. Pedro Simon- Permita-me V. Ei•umapute'? V. Ex•. em determinado momento, deixou o Governo de Goiás e 
O SR.JRIS REZENDE- Concedo o aparte a V. Ex•. veio a ser MinistrO da AgricUltura. Foi nmito importante a partici-
0 Sr. Pedro Simon- Senador Iris Rezende. não é preciso pação de V. &•. porque. até entio, os Ministros da Agricultura 

dizer com que admiração e carinho receOO esse esperado e impor- eram originkios dos Estados do Rio Grande do Sul ou do Paraná, 
tante pronunciamento de V. Ex• neste momento. Eu me emociono dos grandes Estados agricolas, celeiros do Brasil. V. Ex•, repre
ao ver a análise que V. Ex• faz. o tema que V. EX• escolheu para o sentando o Centro-Oeste, chamou a atenção para a necessidade de 
seu grande pronunciamento, para iniciar a sua vida aqui nesta a agricultura ser intensiva porque no mundo inteiro essa atividade 
Casa: o seu Goiás. Não poderia ser diferente. Provavelmente, DO é.cada vez mais intensiva. moderna e revolucionária no sentido de, 
final desse pronunciamento e em outros, V. Ex• haverá de analisar em menor quantidade de terras. buscar maior quantidade de produ
as várias questões do nosso Pais, das diversas regiões do nosso tos, mas. ao mesmo tempo tem que ser extensiva porque temos 
Brasil. Mas V. Ex• tinha que começar pelo seu Goiás, pela sua his- áreas ·enormeS como os-Estados de Goiás, Tocantins e Mato Gros
tória. pela sua biograf13.. por esse Centro-Oeste, que, ao longo da so. enfim. esse CenlrO-Oeste que precisa ser cultivado porque ele 
Hislbria. representou um ·grande caminho no desenvolvimento será o grande celeiro, o fator de crescimento. de explosão e de ga
deste País. Tenho dito. nobre Senador Iris Rezeode, que as campa- rantia de alimentação para o século vindouro. V. Ex•. na sua Pasta, 
rações. entre o Brasil e os Estados Unidos nio são feitas apenas DO chamou a atenção do Presidente do Brasil e da imprensa nacional. 
sentido de dizer que os americanos são gênios e que nós somos in- - Dizem que não há produção agrícola como deveria haver.-Em prl
competentes. Os americanos tiveram algumas vantagens e uma fa- meiro lugar, tem produção. tem mais até do que os senhores ima
cilidade inicial com relação ao território e. nós. algumas dificulda~ ginam.; em segundo lugar, se não há tanto quanto poderia ser é 
eles. o que exigiu maiS fempo para serem superadas. Não tenho ne- porque o Brasil ainda não descobriu o imenso potencial de que 
nhuma dúvida com relação ao nosso futuro; haveremos de chegar dispõe. Vários gaúchos saíram do meu Estado e foram para Goiás 
lá, mas os nossos caminhos foram muito mais difíceis. Nos Esta- e Mato Grosso, percorreram aquelas regiões dentto dessa nova 
dos Unidos, não apenas o petróleo foi achado quando tentavam realidade de produção agrícola. Certa vez, fui com V. Ex• e o ex
encontrar água num poço artesiano; nós o buscamos, com a mais Ministro Lázaro Barboza até sua fa.zep:'" para conhecê-la e lá vi 
modema tecnologia, a milhares de metros no fundo do mar. A uma produção que me pareceu interc~~v.lte em termos da dupla 
conquista do oeste, nos Estados Unidos. com o Atlântico, com o cultura que V. Ex• intro·iuziu: arroz e soja.. V. Ex• foi candidato. 
Pacífico, com o Golfo do México~ com o Mississipi e com o Mis- em uma convenção. à Plesidência da Replblica; na ocasião, ga· 
souri foi em direção ao centro e lá foram encontrar aS Montanhas nhoo o Dr. Ulysses Guimarães. Não houve nenhum problema. V. 
Rochosas. Aqui no Brasil, saindo da costa atlântica, encoritta-se a .. Ex• arregaçou as mangas, Senador lris Rezende. V. Ex• foi candi-



232 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

dato à Presidência do Senado, poderi:llltel"'guhO\'mas.Jlio.gaAAou; 
V. Ex• é o mestra, é um homem de idéias, de princípios e dC Pârti": 
do. Quando o nome de V. Ex• esteve em jogo. dizetamente ligaOO 
ao povo, V. Ex" seo:qre ganhou. Isso é que é importante. Por onde 
V. Ex• passou, quer ministério, quer pn:feinira., quer assembléia, 
quer Câmara de Vereadcres, quer governo de estado, de~oo suas 
marcas, tais como: seriedade, integridade e Pft'OCU.paçio com o so
cial. Os mutirões para construção de casas populares que V, Ex• 
idealizou, o Jornal Nacional os noticiou para lOdo o Brasil. Aqui· 
lo foi uma OOfetada na Nação, pois nos deu uma demonstraçio do 
que pode ser feito. Claro que sim! Até hoje lá estio as casas feitas 
no governo de V. Ex•. Aí está a demonstxa.ção. Com que alegria e 
emoção o povo participa da construção de suas pt6prias casas. A 
construção é bem barau.. Claro que nas casas que V. ex• coo.struiu 
não apareceu qualquer empreiteira, qualquer organização que ga
nhasse grande fornma. As casas eram singelas. simples, não eram 
grandes edifícios com 300. :two oU lO(~f i:Partãmentos. Eljiii ~ 
simplês em que não se gastava muito dinheiro. Nio havia ~ __ 
com mão-de-obra, pois os engenheiros dõ seu govemo orle"D.taVam 
as pessoas. As famílias se organizavam e construíam as -caSas. Não 
bavia desvios de materiaiS pois cada um fazia o seu OOUrrõle de 
ma leria I. Eu mesmo andei com V. Ex a e vi a fiscalizaçi.Ô. sendo 
exercida por eles. Eles tinham a sua orientação ncsJ!C seD.tido: 
como é que é, quanto é, chegou, não chegou; se o material não 
chegou. como isso ocorreu. A ftsealizaç.ão era deles, porque eles 
estavam ali construindo seu lar. seu fururo. seu sonho. sua ~aliza
ção como família. Por isso. fiquei aqui especialmente pua assistir 
ao discurso de V. Exa e trago-lhe o meu carinho, _9 :r;neu abraço, 
Senador Iris Rezende. oa convicção de que V. Ex a é uma das pes
soas pelas quais temos de ter ~speiro. Podemos ter várias questõ
es. podemos divergir, ter pCmsainentos difCrerites, mas -temos que _ 
honrnr na vida pública aquele& que ao longo do tempo vim f&1pldo 
tudo para que sejamhomados. Meu carinho e meu abraço a v._Exa. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado. A esse amigo 
cuja amizade se consolidou. assumindo ele e eu responsabilidades 
administrativas em nossos respectivos Estados, Senador Esperi-
dião Amin. agradeço o aparte. . 

Gostaria de agradecer também o aparte ao Senador Ademir 
Andrade, esse jovem que passei a admirar desde suas lutas estu
dantis. cujos princípios e objetivos se confundem com_gs nºssos 
objetiVos, com os õossOs princípios. -

Agradeço as palavras que, na verdade, me emocionaram 
profundamente do Senador Pedro Simoo., que não é apepas um 
companheiro de Partido. V.Exa é muito mais do que isso. É um ir
mão JX)lítico, irmão de lutas, innào de fé. irmio ~ confJaD.ça no 
futuro do Brasil. Sempre estivemos juntos, e tenho certeza de que 
estaremos sempre juntos, até que um dia pt>ssamos: proclamar" que 
os nossos objetivos foram alcançados e que fl.zemos deste Pais 
uma gxande Nação. Agradeço as suas palavras e queio mais uma 
vez dizer que um dos motivos da minha alegria em esrar no Sena
do é estar muito perto de V.Exa. 

O Sr. Ramez Tebet- V. Ex a permite-me um aparte? 
O SR. !RIS REZENDE - Com muito prnzer, Senador Ra· 

mezTebet. 
O Sr. Ramez Tebet- Senador !ris Rezende. quero unir· me 

às vozes dos demais Srs. Senadores para saudar V. Ex a nesta tarde, 
e o faço também como um homem do Centto..oeste. Parece at6 
que a tarde de hoje é a ta,tde do Centro-Oeste. Não tive o prazer de 
estar presente aqui quando falou o Senador José Roberto A.nuda, 
do Distiito Feâeial; mas quero dizer da. grande admiração e do 
grande apreço que tenho por V. Ex•, -que foi meu contem_pc:nâneo. 
governando Goiás. quando também eu, pÕr dez Jll~es. governava 
o Estado do Mato Grosso do Sul. haurindo as lições ·da grande ad· 

ministraçio que v. Ex& tealizava.em'Góiás. o nome· de v. fu:t1 aão 
perieDce s6 a Goiás: pertence ao Cenlro-Oeste, pertence ao Brasil. 
V. Exa teve a delicadeza - lembro-me bem -. na campanha de 
1986, de atravessar a fronteita de Goiás e chegai ao meu Estado e, 
juntos, no mesmo palanque, pudemos defender oo ideais da demo
Ciacia, da liberdade e da justiça social no nosso Pafs. Lembro-me 
até da expressio de um companheiro humilde do interior, de uma 
cidade di_~da Cassilândia.- e V. Exadeve lembrar bem-,quan· 
do V. Exa transpirava, e alguém dizia: "Veja como o Governador 
Iris Rezende transpira.!" E outro respondeu: "Transpira de civismo, 
b:anspira de palrioiismo, trariSpira de amor ao BmsiL" Quero, por· 
tanto, saudá-lo efusivamente, se fui seu contemporâneo de ad:m.i· 
nistração, se fui seu ca:t~mporineo também de ·lutas políticas -
recordo-me - DUm instante diitcil da vida nacional; pa.rece que 
Goiás foi o primeiro Estado da Fedenção. ao juntar mais de 50 
mil ~soa~ em praça pública, a gritar pelo restabelecim_ento da de
!Uoç:rBCii:tin:l nosso-País. TUnbé:tn tive o pxi:iU de estar lá presente 
e._ !l&Oia, tenhO a felicidade de conviver com V. Ex• no Senado. 
sOb sua Presid&!cia na Comissio de Constituição, Justiça e Cida· 
dania,_ trabalhando incansavelmente. Também V. Ex• demonstra 
quc-m;,m,.;u-tC-tem -tUdO-a-~ e vai fazê... lo. e o Senado e a Nação 
brasilelra esperam a gnmde cootribuiçio que V. Ex a vai contimi.ar 
!""!ltaodo para o bem-estar social da população .ao somente do 
CeJilro.Oeste, mas também de lodo o Brasil. De sorte que Mato 
Grosso do SuL pelo minha humilde voz, se congratula COOJ. V. Ex', 
que hoje estréia na_ tribuna do nosso Senado. 

O SR.IRIS REZENDE- Muito obrigado, Senador Ramez 
Te beL 

1\fuito me honra e me agmda o aparte de V. Ex•, uma vez 
que aqui chegamos juDI.os e juniOs estaremos mosttando ao Brasil 
as pot.Cncialidades dO Centro-Oeste e- a necessidade de que este 
País Volte sua atenção para essa Região que, indiscutivelmente, 
será a grande responsável pela solução dos problemas que afligem 
a JXllllllação brasileira. 

Sr. Presidente. Srs. Senado=. chego ao Senado imbuído de 
uma viva e determinante copsciênci3_ da tJ1"8ência de se resolverem 
os grandes problemas brasileíros. Espero a)ldar o Senado a contri
buir. com a saboda: ~da sua maturidade, no encootro das sohJções. 

~ _ ~setllbl~ia dos Estados membros da Fedenção, o Senado 
~e, tradicionalmente, pessoas que bem conhecem os problemas 
da sua tCrrã. 1\fuitos de nós aprendemos a amá·Ia e a estremecê-la 
mediante penoso tirocínio na chefia do governo do seu Estado. 

O Senado é uma a$Sembléia de representantes: dos Estados. 
Aqui se realiza o necessário e indispensável equihôrio da Federa
ção_ brasileira. Aqui não existem Estados_ ricos e Estados palres. 
~mos _iguais,_ 

T~nciono desempenhar~ nesta Casa, _o papel de quem sabe 
segUir os melhores exemplos de comportamento. Não quero me 
constituir em exemplo, senão o de ser alguém que, com a devida 
humil4a!:Je. procura escolher bem seus mcdelos de comportamento 
pessoal e político. 

A primeira lição que procurarei pôr em prática é a Claqueles 
Sena~ que se caracterizar.un no passado, e se caracterizam no 
presente, por sua dedicaçio ao trabalho: pela assiduidade aos de
veres quotidianos. Outtas lições.. mais dificeis do que a primeira, 
me nortearão: as de produtividade, de amor ao trabalho, de amor à 
Noção. de patriotismo, e de sabedoria politica. 

Nio podemos falhar ãs melhores e mais sadias expectativas 
do povo brasileiro em geral e, em particular, às do povo de cada 
um dos Estados que nos elegeu. 

O _Qra.sU inteiro nos contempla, nos examina, nos vigía. E 
clama por boas, construtivas, sábias e benéficas ações por parte 
dos seus representantes no Congresso. 
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Trago pâra o Senado umã ateil.ta e agu4a ooosciéncia de que 
o Po:ler Legislativo, juntamente com os demais Poderes do Esta4 

do. se encontra em profunaa crise. A crise particular do Legislati
vo _,a crise dos Parlamentos - é uma das can.cterísticas da nossa 
épxa. V. Ex". Sr. ~sidente- reporto-me ao Seoador' José Samey 
- referiu-se com muita propriedade, a essa grave questio, no seu 
discurso de posse na Presidência desta Casa. Para dirimir ou supe
rar essa crise, não basta aos Parlamentares a autocorreçio na assi
duidade e dedicação ao u-abalbo. Essa autoconeção é indisperu-'.
vel. e certamenlc produziria, se realizada devidamente, salutares 
efeitos ~ a vigilaote consciência política da Nação; mas ela nio ~ 
em si, bastante polll coofcrir ao Congresso a cooflllllÇll da Naçio. 

A crise do Parlamento é mais profunda. 

Para ser totalmente útil e para desempenhar um papel deter
minante na direçOO histórica da vida nacional, o Congresso precisa 
exen::er seus poderes na plenitude deles, sem abdicar de nenhum. 
Desn~essário acrescentar que precisa exercb-los bem. Almt de le
gisladores, função que de':.·cmos aprender a cumprir com a devida 
celeridade reclamada pela urgência dos problemas, embora sem 
fazer concessões a qualquer espécie de improvisaçio, temos a fa
culdade e o dever de ser ~sc:a.is da atuaçio do Poder Exerutivo. 
Nessa qualidade, não podemos, nós, os Parlamentares, esmorecer 
ou nos distrair: temos de ser rigorosos, severos, atcntissiril~ exi. 
gentíssimos. 

As reformas que forem preCiSils; devemo$ ter a coragem de 
as fazer. a fliil de preparannos o Estado brasileiro para ser eficien
te - com desenvoltura e rapidez e com o menor custo possível para 
a Nação. - - --- --

Espero e tenciooo me integrar ao eSforço de todos os Sena
dores para dinamizar a -atuii;.iio desta Casa, que é um templo de 
ponderação e sensatez-- de que tanto necessita a Nação para en-
contrar os seus verdadeiros caminhos históriCos. - -

Um dos nossos objetivos deve ser o de _çaucjuzi:r o Parla
mento a :rea1perar- mais do que recuperar, conquistar a tctal con
fiança do povo brasileiro. Esse dcsideratum é de suprema impor
tância, pois a confiança do povo nos seus represeDlantes no Parla
mento é uma garantia da democracia. E fora da democracia não há 
salvação- sabemo-lo tcxlos nmito bem. 

Impõe-se também ponderar que muito do que se censura e 
coodena na vida quotidiana do Congresso Nacional ex~ssa e tes
temunha um grave desconhecimento, por grande par1e da socieda
de, não apenas do verdadeiro papel do Congresso, mas também do 
muito de positivo que aqui se realiza. Por cooseguinte, é de todo 
conveniente que colabotcmos com as Mesas Diretoras das duas 
Casas do Congresso para que encontrem meios de tornar a socie
dade bem informada sobre a atuação dos cOngressistas. Esse é um 
importantíssimo ponto. Nio podemos permitir que- a sociedade 
continue tão desinformada sobre as atividades do Congresso. 
Mantendo·a bem informada, prevenir-se-á esse grande erro, essa· 
grande.injustiça. esse grande perigo pai3 a demoCracia qiie é a 
equivocada e errõnea opinião condenatória que a falta de infor
mação leva a sociedade- o povo brasileiro- a formar a respei
to do Congresso Nacional do Brasil, que ~ uma direta emana-
ção do povo.__ __ _ _ _ _ __ 

Pertenço a uma geração que aprendeu a cuhuar o sentimen
to e o amor da nacionalidade como um valor preponderante na 
vida do cidadão - e. mais ainda, na dos representantes do povo, 
dos seus agentes políticos, dos seus administrad.Mes. O critério da 
utilidade e conveniência aos intei'esses da preservaçio da naciona
lidade brasileira será, invariavelmente, um dos critérios das mi
nhas escolhas, que seria. certamente, d.irJCeis, mas que efetuarei 
sem vacilar, após a devida e ~via reflexão. 

É tamb6m um dos meus objetivos contribuir para que a tÍJD

dan~ da Capital Federal ]JOlll Bnsllia venha a ccmpletar-se o 
mais brevemente possíveL A CoDstituiçio Federal dcclan., em 
perfeita síntese:_ "BtaSÜia é A. CapiW Fodetll"; A"·Constituiçlo 
existe plli8. ser cumprida. A nio ser os 6rgílos que por sua natureza 
coovém contimlem no Rio de Janeiro, todos os demais devem ser 

- removidos, imediatamente, pam Brasília.O Brasil nio pode e nem 
deve ter duas capitais. 

Assinale-se, por oportuno, ainda que 'incideotãlmente, que a 
grave crise politico-administrativa que este Pais atmvessou, em 
meados da década de 1960 (e que culminou 110 golpo poUtico-mili
lar de abril de 1964), se deveu, em gmndc pam, a um fator ainda 
nio devidamente estudado: a biccfalia politico-administrativa em 
que ficou este Pais, a partir de 1960. Durante mais de lO IDOS de
pois de iruwgurula, BraSília pennanec<U uma capital quaae mera
mente nominaL com quase todos os órglot fcdetai.' ainda enraiza
dos no Rio de Janeiro. Conelativamente, note-se que -c ilso tam-. 
bém ainda não foi devidamente estudado-. o-Bruil entroo DUma 
fase de progteS>iva estabilizaçio instituciÓitai à medida que- c na 
medida em que - a capital federal se veio transferindo para esta 
privilegiada situação geogrifica que é o Planalto Cenlial. 

·Completar a mudança da capital federal para Bnsllia é um 
dever que deve ser cumprido, a fiiD de que a repartiçlo e disttibui
çio do ~volvimento nacional se façam cem equidade enlre to
das as Regiões de que se compõe o nosso gmndc Pais. 

Brasilia, além de nfo ter produzido, ainda, todos'os beoefl
ciOs que 6 capaz de causar e ocasionar, gerou alguns problemas. 
Os problemas do chamado Em-Tomo a mim me JROCU.pml mui· 
to: e tudo farei pora ajudar a solucioni-los. 

No esforço de ajudar a completar-se a mudança da Capital 
Fodenll para B:rasHia, espero e tenciono atuar na inais esueita e 
leal colabotaçio com os nobres representant.eo do Distrito Fedetal 
no Congresso Nacional,-em particular cõm os seus Senadcns. 

Graves sio os problemas que nos desafwn a argácia e a ca
pacidade, na p:esente fase histórica atravessada pelo Brasil. 

o· Brasil rujas desafiOS se apa:;sentam a esta geraçio nio é 
mais o Bnsil de pouco tempo atrú. Nosso país tem se ttansfotma
do muito d"PJ"SS'S, de modo que os problemas nfo molvidos têm 
mudado de volume e complexidade. Depois de ter crescido e se 
desenvolvido em uma escala e velocidade causadores de admira
ção, o Brasil, agora, o de que poocisa, é de ordenar a sua vida 110-

cial, politica, econômica e administmtiva. A maior parte do Bnsil 
ainda é muito pobre e atrasada. Nessa maior parte. urge acelerar o 
desenvolvimento - com justiÇa social, é claro, pcU a justiça Dio 6 
algo que deva ou possa ser adiado em nome da prioridade do de
senvolvimento. 

O esforço de ordenamento da vida sooial e econômica im
põe uma corajosa -;- e persistente- açio das várias forças poUticas 
e sociais brasileU.S no sentido de encootrar as devidas e adequa-
das soluções. 1 

O gravfssimo e- anHqtiissimo problema da educação do 
povo brasileiro precisa ser atacado com coragem, decisio, defi
nidos e sinceros propósitos. Quanto a esse pauto, devemos con
fiar no atual govemo chefiado por um homem que conhece, 
bem. inclusive por sua vivência ~ professor, esse problema. 
Precisamos colaborar, de todos os modos e formas, com o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso. para que se realize um 
mutirio nacional que tenha por objeto e fm1, principalmente. a 
redenção do homem brasileiro por meio da educaçio, de uma 
eficaz c adequada educaçio, a qual precisa, além de eliminar o 
analfabetismo, proporcionar a oportunidade de formação supe
rior, nas universidades públicas, à parcela da nossa juventude 
economicamente desfavorecida. 
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Um dos graves problemas nacionais, senão o mais grave, na 
anJ.alidade. é o da violência social representada pelas diversas for~ 
mas de criminillidade. -

Esse é um problema que pode ser comparado A presença e 
ação de um câncer no organismo humano. Na verdade. ele é somente 
a ponta de um iceberg. se me permitem esta já gasta metáfom. 

As recentes medidas governamentais de caráter Rlpressivo 
têm-se demoostrado ineficazes. 

O de que necessita o Pais, nesse particular. é de soluções 
que vão à raiz dos problemas. Elas incluem uma ação global e pla
niftcada. executada dUiallle longo prazo, com constância. a fim de 
se resolverem os gravíssimos problemas das desigualdades :regio
nais e da falta de emprego, causadores dos &todos populacionais 
que produzem perigoso exceSso- de população nas nossas grandes 
cidades. 

Urge interveuha o Estado nas direções em que se fazem 
os nossos fluxos migratórioS Uit.einos. Esse é um dOS pOntos em 
que a interferência do poder público é de vital import.incia e as
sume um caráter decisivo na -conduçi.o dos acontecimentos. 
Não podemos deixar essa questio entregue à inércia do sistema 
do laissez-fairc, laissez-passer, com o Estado se abstendo de 
atuar, como mero e passivo espectador do alua.l processo de au~ 
todestruição, de autofagia, de suicídio da nossa d_esorienta.da 
sociedade. Isso é absenteismo, 6 omissão, e omissão riruita vez: 
constitui crime gravísSimo. 

Para solucionar tal problema. urge patrocine e organize o 
Estado uma nova Marcha para o Oeste -uma Marcha para o lnt,e.. 
rior; }Xlis o destino do Brasil, desde o início da nacionalidade. é o 
de procurar. cada vez mais, o seu vastíssimo espaço interior, par.a., 
somente assim. se ~alizar como Nação, como civilização, como 
culb.lra. 

Não somos daqueles que se deixam seduzir por fórmulas 
milagrosas, genéricas, que se cOnvertem, sem _o prévio exame e 
meditação, em indiscutidos slogans governanientais. Assim, para 
dar um exemplo, a questão das privatizações das empresas esta
tais. ou de economia mista. otf públicas. A prudência recomenda 
que a decisão de privatizar seja tomada caso por caso. empresa por 
empresa, a fim de que não se cometam erros nas escolhas. A eco
nomia nacional é assunto delicado demais para ser tratado sem os 
devidos cuidados dos convenientes discernimentos. 

A inflação, um problema que desafia, há longo -lelllpO. a
nossa capacidade político-administrativa. não se resolve apenas 
mediante leis e portarias e decretos. A inflação não sexá vencida 
enquanto não nos empenharmos na luta pelo constante aumento da 
produção - agr!cola, fundamentalmente, e da industrial também 
importantíssima. Temos. nesse ponto. de comp:eender que se im
põe à Nação um comportamento dítado pela unilo, pela unidade, 
pela solidariedade entre todos. Principalmente no momento pre
sente, em que os esforços, até agora tão bem sucedidos. do Gover
no do Presidente Fernando Henrique Cardoso, continuadores do 
trabalho por ele iniciado ainda quando Ministto da Fazenda do 
Goveroo_an~rior. reclamam todo o apoio possível dos vários seg
mentos da sociedade brasileím. Apoio que, da minha parte, não lhe 
faltará, quanto a esse e quanto aos demais pontos da sua ablação, 
na qual devemos todos confiar. .· · . 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores: " povo brasileiro tem 
sofrido demais, e imerecidamente. durante a sua história, que já 
vai deixando de ser a história de uma sociedade jovem. Sofml 
como co1ônia, sofreu no Império, sofreu nas VWia.S fases sucessi· 
vas da Repiblica. Nos últimos Uinta e cinco anos, qtiari.tas decep
ções! quantos desenganos! A traumática_ renúncia dÇ) Presidente 
Jânio Quadros. A instabilidade do Governo Jolio Goulart, O mais 
longo periodo de ditadura da nossa História. A morte de Ta'Dcredo 

Neves. A frustração trazida pelo Governo de Fernando CoUor de 
Mello. O fracasso de sucessivos planos econônücos. 

Este País precisa começar a dar completamente certo. Deve
mos deixar de ser o Pais do Futuro. como o denominou Stefan 
Zweig. Temos de antecipar para boje a nossa vivência do futuro. 

- Para tanto, precisamos de uniio, de coragem. de ordem, de 
autodisciplina. de metas definidas por uma clara concepção do 
tipO de sociedade que tencionamos ser, como bem dizia o nosso 
digno Senador por Brasília, José Roberto Anuda, no seu pronun
ciamento de hoje. Precisamos trabalhar cõin denodo, com perseve
rança, com enwsiasmo. 

O Sr. José Roberto Arruda- Permite-me V. Ex.aum apar
te, nobre Senado(? 

O SR. IRIS REZENDE- Can muita homa. nobre Senado<. 
O Sr. José Roberto Arruda- Nobre Senador lris Rezen

de. eu gostaria apenas de registrar a minha felicidade pessoal por 
ver V. Ex• emprestar o seu nome, a sua experiência de vida públi
ca em beneficio dessa causa. fundamental para o País, que V. Ex• 
chamou de DlJ!Cb:a para o oeste. Tmta-se de resgatar os ideais de 
Juscelino Ku bitschek. a verdadeira idé'"ta da construção de Goiânia 
e da construçio de Brasilia. Antes dos anos 50, os mapas demo
gd.fico e econômico do Brasil eram litorâneos. Viviamos todos os 
brasileiros numa faixa de teiTa à.s margens do Oceano Atlântico. 
como que olhando os navios portugueses que voltavam do período 
pós-colonízaçio ou os navios negreiros que não vinham m.iis. v. 
Ex• mostra. com muita propriedade, que é fundamental para o País 
que tenhamos modelos de desenvolvimento regional que privile
giem regiões como a Região Centro-Oeste, que tem água abundan
te, solo fértil, estradas concluídas. altíssimos índices de produtivi
dade e que pieeisa ser, a partir de agora. a sede de u~ novo m<Xle
lo de desenvolvimento nacional. Fico lillJito feliz também, como 
Senador eleito por Brasllia, ao ver que a liderança política de V. 
Ex• e a sua experiência nio estão mais a serviço apetia.S de Goiás, 
mas -também em favor de uma causa maior que aquela do seu esta
dó, que é a do desenvolvimento regiônal do centro-oeste brasilei
ro. Felicito-o pelo seu pronunciamento. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador José 
Roberto Anuda. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Permile-me V. Ex" um 
aparte? 

O~ SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Soticito a V. 
Ex• que não conceda mais apartes, pois o seu tempo está esgotado. 

O SR. !RIS REZENDE - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Eu sabia que V. Ex", Senador José Anuda, grande conhece

dor dos problemas do Centro-Oeste brasile[ro, seria - e será - um 
instrumento vivo na defesa dos interesses desta região, fazendo 
com que todos n6s nesta Casa, unidos, consigamos que o Poder 
volte suas atenções para esta ~gião e busque nela. como dizia há 
pouco, a solução definitiva para os problemas nacionais. 

Permita-me, Sr. Presidente, conceder o Ultimo aparte ao 
nosso grnnde llder e mestre, Senador JosajDat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Senador !ris Rezende, acompa
nhei, à distância, a açio do Governador e do Ministro. Somente 
aqui eu o cooheci pessoalmente. V. Ex• trazia a fama do bomem 
fmne. do homem enérgico, e eu tenho confumado essa impressão. 
Mas, ao mesmo temp.p, experimentei a satisfação de ver que. na 
difícil atividade }X) lítica. V. Ex• consegue conciliar a franqueza 
com a delicadeza. a fmneza com a u:rba.nidade. ~)lota a bldo isso 
o equillbrio na ap!<clação dos problemas do Pais, como está de· 
monstrando no disrurso que vem proferindo. Só queria,- ao lhe dar 
este aparte. por fim, assinalar a alegria intima que volto a experi
mentar do voto qUe-dei, nesta Casa. no Regime Militar, contra a 
interVenção no estado de V. Ex.•. Ao v~·lo falar hoje, com a fume-
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za democrática com que o:faz. sinto-me rej.lbilado por ter corres
pondido à gnmdeza de seu estado. 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador Josap
hat Marinho. É para mim motivo de emoção receber o aparte de V. 
Ex•, que acabe de enriquecer o meu pronunciamento. priDcipal
mente por ser eu um dos seus admiradores de há muito tempo, 
desde quando freqüentava os bancos da faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Goiás, Wscando nos seus conbecimentos 
o essencial para realizar um bom cutw. 

Hoje, tenho o privilégio de estar aqui, de mios dadas com 
V. Ex•, principalmente na Comissio de CoostítuíçãO, Justiça e Ci
dadania. na luta para. fazer com que esta Casa. realmente, cones
panda às aspirações e anseios de nosso povo. Agmdeço·a V. &•. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado!<s, a Naçio esiJI madura 
para reali:lJli' esses requisitos e alcançar esses objetivos. "Confw na 
Naçã<> brasileira. Confiemos todos. E, unidos, trabalhemos fmne
mente. Concla.memos a Naçio, e em especial a sua camada de rep
reseutã.nles -reunidos no Congresso Nacional - a fazer um muti
rio, um imenso mutirão, o maior mutiiio da História, a fun de 
construirmos o grande Brasil das nossas melhores aspirações. 

O Sr. Mauro Minmda- V:Ex•mepermiteumaparte? 
O SR. IRIS REZENDE- Com praur ouço V. Ex'. , 
O Sr. Mauro Miranda - Nobre Senadoc, falo em meu 

nome e em nome do Senador Onofre QuiDan- hoje, internado DO 

hospital por motivo de uma cirurgia - para extemar, não COillO 

companheiro de V. Ex• de Senado Federal mas como seu liderado 
em Goiás, que estamos orgulhosos desse Líder que sai de Goiás 
com a história de quem veio como trabalhador de oleiro, servente 
de podreiro, lider estudantil, vereador mais votaoo de Goiânia, 
prefeito da capital. deputado estadual mais votado. presideiJJ.e da 
assembléia. governador por duas vezes e m.iriistro da superssafm. 
N6s estamos orgulhosos de V. Ex• hoje, porque peiUbem.os nas 
vozes dos Companheiros do Senado o mesmo carinho que toda 
Goiás tem por V. Ex'. Estou grato de pertencer ao Senado e de es
tar ao laoo desse gnmde lider do meu estado, lide< incollleste de 
Goiás. que o povo sempre coloca. em destaque. Agradeço por estar 
nesta Casa oom. V. Ex•. E estou mlito feliz em pett:eber que os. Sena
dores. tal qual o povo goiano, coohecem as suas grandes cpmlidades 

O SR.. IRIS REZENDE - Obrigado. Senador Mauro Mi
randa. Estou consciente de que a voz de V. Ex• é a voz do~
Faz-me muito feliz, porque tenho encontrado em V. Ex• aquele 
companheiro leal e fiel de todas as lutas em beneficio de Goiás e 
doBmsiL 

A Sr- Junia Marise- V. Ex• me pem:üt.e um aparte? 
O SR. IRIS REZENDE -Ouço o aparte da nobre Senado

ra Junia Marise. 
A Sr' Junia Marise - Nobre Senador !ris Rezende, venho 

acompanhando desde o infcio o pronunciamento de V. Ex•. Serei 
breve. porque vejo outros Senadores querendo aparteá-lo. Todos, 
hoje. temos uma grande convicção: a de que somos ieSpOOs.áveis 
por nossas próprias biografms, ou seja. pela coosirução do nos.so
currlculo. Vejo V. Ex• na. tribuna e recordo-me dos tempos em 
que, juntos, reforçávamOs a trincheira da resistência democrática, 
ao lado de grandes homens públicos que fizeram a História deste 
País, como Ulysses Guimarães e Tancredo Neves. V. Ex• teve um 
papel importantíssimo na. transição democrática, levada ao País 
pelas mãos de Tancredo Neves e com a participação de todos os 
brasileiros. Vejo V. Ex• não como um SeiUldor da República que 
chega a esta Casa depois de uma eleição consagradora no seu esta
do. Vejo-o como um homem público que optou pela vida pública 
para servir ao seu estado, servir ao seu povo, servir ao Brasil. Por 
isso, quero cumprim.entá~lo. O seu pronunciamento de estréia na. 
tribuna do Senado Feden.l, que marcará, sem dúvida alguma, os 

Anais desta Casa, é dos mais importantes. Quem sabe muitos não 
tenham a oportunidade de central' a sua observaçio e a, sua atenç.io 
nos faros preponderantes da manifestação de V. Ex'? E preciso fa
zer do pronunciamento de V. Ex• um eco para todo o Brasil. Neste 
momento em que estamos consolidando a vida democrática é pn:
ciso se refletir sobre as palavras de quem. como V. Ex•. pontua o 
destino e o futuro desta Nação com a sinceridade da sua experiên
cia e com a honestidade de quem aprendeu a conviver com todas 
as dificuldades do nosso p:wo. V. Ex• cone lama a um mutirão. 
Mais do que ao mutirio da casa própria. aO mUtirão da nacionali~ 
dade, pom O envolvimento de toda a sociedade. É com esta certe
za. Senador !ris Rezende, que invoco aqui neste momento os cum
primentos nio apenas ao Senador que estréia na tribuna, mas tam
bém a este homem que soube construir a sua biognúta ajUdando 
aos. pobres. construindo o seu estado, o desenvolvimento econômi
co e social da sua região, e que chega a esta Casa disposlO dar a 
sua contribuiçio ao Brasil. Da experiSncia extraída de V. Ex•. o 
Governo certamente precisa muito dela, porque é do cotidiano do 
nosso p:wo que extraimos as melhores lições. os exemplos magní
ficos, a experiência e, certamente, as soluções fundamentais que 
buscamos para o llOSSO povo e para o nosso País. Meus rum.primentos 
a V. &• pelo seu grande pronunciamento nesta tarde de boje. 

O SR. IRIS REZENDE- Muito obrigado, Senadora Jú
nia Marise. Tenho certeza de que as palavras de V. Ex• não repre
sentam apenas honra para mim. mas, Sobretudo, incentivo-para 
que eu seja realmente leal e fiel aos princípioS que o Seriado Fede
tal tem procurado defender. 

Estarei ao lado de V. Ex• e de textos os Senadores e Senado
ras, ·de mãos dadas, nós, goianos e mineiros, que noS identificamos 
tanto, que temos os mesmos problemas, vivemos a~ mesmas difl
culdades,lutando por um Brasil melhor. 

Tenho certeza de que, na realização de um grande mutirão 
nacional. no qual Dão existam divergências doutrinárias., religio
sas, partidárias, mas pensando exclusivamente no Brasil, esta gera
çâo poli!'··. boje presente no Senado da República e na Câmara 
dos Deputados, não enttará para a História como uma geração 
vencida. fracassada. mas como uma geração que soube enfrentar e 
vencer os problemas. os grandes percalços. as maiores düiculda
des, e fazer do Brasil uma grande Nação. 

O Sr. Valmir Campdo.:. V. Ex• me permite um aparte, Se
nador Iris Rezende? 

O SR. IRIS REZENDE - Com muito pra:rer, Se<>ador V aJ. 
mir Campelo. 

O Sr. V almir Campelo - Nobre Senador Iris Rezende, 
cheguei em Brasília em 1962. Desde essa época. já ouvia falar em 
Iris Rezende, pelo trabalho que realizava no seu estado, Goiás. Co
mecei ·a acompanhar os passos de V. Ex•. Ao exercer as minhas 
funções públicas em Brasília. sempre me espelhei na figura daque
le político jovem, que realizava com muita dignidade o seu traba
lho politico. Aqui não havia política partidária. não havia eleições 
no Distrito FederaL Entretanto, aquilo couia no meu sangue. 
Como líder estudantil que fuí. na Escola Elefante Branco, na Uni
versidade de Brasília. inspiiava-nie nas suas ações. no seu com
portamento. Revoltei-me quando V. Ex• perdeu seu mandato, que 
o povo lhe havia concedido, no auge da sua c:a.rreira política. De
pois de muito tempo, V. Ex• voltw com a mesma garra. assumin
do todo5 os cargos políticos que o nosso i:minerite Senador Mauro 
Miranda aqui delinoou. Para minha alegria. quando houve as pri~ 
meims eleições no Distrito Federal, tive a felicidade de acompa
nhar V. Ex1 em campanhas políticas na região do EnlOmo, região 
com que V. Ex• também se preocupa e cujo povo defende com 
tanto enblsiasmo. Parecia um sonho estar ao lado de V. Ex•, o meu 
ídolo his Rezencie. aquela figura política que. por muito tempo. 
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admirei com tanto entusiasmo. Hoje seu seu colega. Senador da 
República. Quanto nio vou aprender com V. Ex•, como &JXeDdi 
com tantos outros Senadores nos quatro anos que passei nesta 
Casa! Com seu cari.ter, sua honestidade, sua integridade moral e 
política, V. Ex• tem muito a OferCC.cr e'a ensinai, prin~~ente a 
nós. os mais jovenS nesta Casa:. Por isso, Senador Iris Rezendc, 
quero parabenizar V .. Ex• pelo pronunciamento que faz nesta Casa. 
v. ex· traz algumas alternativas para resolver os problemas da 
nossa Noçio, demonstra o caminho e pede a coiDJX""'ISiio de lo
dos nós, pede que apoiemos os Presidentes, as Mesas ~toras 
das cm. Casas .do Congresso, o Presidente da República. O povo 
de Goiás é um povo feliz, porque teve o comando do estado nas 
mi.c:J5 de V. Ex.a, como Governador, por duas vezes. V. Ex• Dio é 
um homem populista. Absolutamente. Se tem o apeço e a devo
çio do povo de Goiás, 6 porque soube conquist1-lo pelo seu Ira· 
balbo •. V. Ex• passou pelas fronleiras de Goiás e foi al6m do Ccn
tro-<lestc. Devido ao trabalho prestado no Minislhio da Agricul
tura. V. Ex• boje é um homem respeitado por todo o Brasil Gra
ças a Deus, neste Pais, temos homens como V. Ex", nos quais, pelo 
trabalho digno o hoocsto. podcm<>s nos espelhar pam que possa· 
mos ter. num futuro bem próximo, um Brasil mais justo para os 
nossos filhos e netos. c 

O SR.IRJS REZENDE- Obrigado, Senador Valmir Cam
pelo. V. Ex" sabe da adnriração, da amizade e do !OSpcito que dis· 
penso a sua pessoa. 

Como bem lembrou, freqllent.amos os mesmos palanques 
no Em-Tomo de Brasília: V. Ex" buscaodo o voto para Senador e 
eu, o voto para Governador, em 199o. Naqueles momentos, sentia 
que a presença de V. Ex• no mesmo palanque era motivo de privi
légio para todos n6s que ali nos encontrávamos, levando a nossa 
mensagem ao povo da nossa :regiio. 

O aparte de V. Ex•, na verdade, toma-se um p01llo marcnnle 
e alto do meu pronunciamento. Jamais eSquecerei as- expressões 
tio elogiosas e tio amáveis usadas por V. Ex• a meu respeito. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex". um aparte? 

O SR. !RIS REZENDE - Concedo o aporte ao nobre Se
nador Gilberto Miianda. 

O Sr. Gilberto Miranda - Senador !ris Reunde, desde o 
começo desta. Legislablm Õio se V8 iantos apartes num discurso. A 
Casa e a Nação esperavam o pronunciamento de V. Ex.•, homem 
público que, no Executivo, já cxen::eu quase tódos os cargos.- s6 
falta a PresiMncia da República. Tenho certeza de que o nosso 
Partido espera que, nesses próximos anos, V. Ex• seja um dO$ pos
bllantes a esse cargo. V. Ex• foi prefeito, govcmador", ministro de 
estado, bem como dO!" ta do estadual e, hoje. Senador da Repúbli· 
ca. Dezenove de abril marca. para os próXimos 8 anos~ a conduta 
do Legislativo de V. Ex•, Senador Iris Rezende. V. Ex• está sendo 
brilhante esta noite. É uma honra conviver com V. Ex•. político sé
rio, honesto, íntegro. cfut:ito. Ouve-se apenas elogios ao nome de 
V. Ex• oa imprensa. V. &•é um exemplo e bonn. a classe política 
no mais elevado nível. Na época esrudanlil, como lider que era, 
acompanhava. no Estado de São Paulo, o envolvimento de V. Ex• 
em todo aquela hua de 64. Tenho certeza de que V. Ex• ttará con
tribuições ao Governo do Presidente Fernando Henrique. Espero 
que Sua Excei.Sncia venba a contar com seus conselhos e vivência, 
aj.Jdando na interiori.zã.ção do desenvolvimento do Brasil. Muito 
obrigado. 

O SR. !RIS REZENDE - Muito obrigado pelas paiavms 
de V. Ex". 

Sei que não sou digno de chegar a tanto, conforme diria V. 
Ex• em suas primeiras palavras. -

O Sr. Gilberto Miranda- Não é verdade. 

.'. O SR. !RIS REZENDE- TciJ1>a certeza de que aqui.;, .... 
rei 'ao lado de V. Ex•, no sentido de homar e digiillicar esta Casa, 
luia.ndo por um Brasil cada ~ez melbof. · · 

O Sr. Lúdo-Alcântara- V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. IRIS ~ZENDE- Com muito pmzcr. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Iris Rezcnde. serei bre
ve. Nio poderia silenciar no motnento em que V. Ex• faz este pro
nunciamento e recebe a verdadeira consagração do Plenário. pelo 
número de apm:tes. Trago neste instante a minha palavra de reco
nhecimento pelo trabalho de V. Ex" como homem público. Eu, 
como outros que j6. se prOnUnciaram aqui. ComeCei a ouvir falar de 
V. Ex• quando era prefeito de Goiinia. fazendo mutirões, erguen
do casas populares, cuidando, sobn:tudo. daquela faixa mais pobre 
e sofrida da população. Nessa sua identidade com esse contingente 
humano- que infelimlente está aumentado no Brasil, pelas difi
culdades por que passa a nossa economia- é que V. Ex.• se conso
lidou como homem público dos mais respeitáveís. Tem tido tanto 
SUCftS:SO. tanto 8xito eleitoral. Mesmo quando amputada. de manei
ra violenta e inaceitAvCl, sua carreira politica, V. Ex• retomou. pelo 
voto popular, com tranqüilidadc, com serenidade; sem amargura, 
sem ressentimento. V. Ex• teve essa grandeza e por isso mesmo 
tem tido tanto reconb.eéimento popular. Tive, ao d:legar ao Sena
do, a felicidade e a honra de ter o meu nome indicado para a Co
míssio de Constituiçio, Justiça e Cidadania e lá ter sido escolhido 
Vice-Prcsideme, aproximando-me mais ainda de V. Ex.•, de quem 
tenho recebido tantas lições de prudência, de equilíbrio. de sereni
dade, de fll'llleza de atitudes, mas sobretudo dessa maneira simples 
e despretensiosa com a qual V. Ex• se comporta. Se o Centto-Oes
te já tivesse tido uma presenÇa política maís forte IX? nosso cenário 
nacional - e ainda não teve, não porque não tenha tan1os homens 
de valor, como é o caso de V. Ex•, mas porque é uma fronteira rc
lativamenle nova, do ponto de vista econômico, do ponto de vista 
do desenvolvimento -. V. Ex• já teria a.J.çado patamares muito 
niais elevados na vida ~blica do País. Concluo prestando um de
poimento do qual V. Ex" talvez nem se lembre. Era eu Deputado 
Federal e V. Ex• Ministro da Agriculb.Jra, e, certa vez. fui ao seu 
gabinete para uma audiência. Levava um pleito do meu Estado, 
que era justamente a criação e localização, no Ceará, de um centro 
da EMBRAP A, destinado ao estudo do desenvolvimento da tecno
logia da cajucultura, alguma coisa muito restrita a determinados 
Esiados do Nordeste- inclusive o Riõ-Grahde do Norte-. mas 
que tem o Ceará como principal Estado produtor. Evidentemente 
as plantações desenvolvidas em larga escala. os problemas genéti
cos, de comercialização. de produtividade etc., suscitaram a neces

.. sidade de que se desenvolvessem estudos tecnológicos que deve
riam estar a cargo da EMBRAP A. empresa de domínio de alta tec
nologia na área da agricultura. V. Ex•, com a maior piesteza era
pidez. decidiu em favor da instalação daquele centro, que hoje está 
lá. em Pacajus. nas proximidades de Fortaleza. prestando grandes 
serviços ao Nordeste, ao Ceari. e ao Brasil, porque esse é um dos 
itens que mais tem se desenvolvido na nossa pauta de exportação. 
Ao fun do meu aparte, presto também este testemunho. de que so
mos credores, o Ceará e Os políticos, homens públicos. os produto
res cearenses, não só por esse. mas por vários motivos, do trabalho 
que V. Ex• já desenvolveu quando à frente do Minístério da Agri
culb.lra. 

O SR. !RIS REZENDE - Muito obrigado, nobn: Senador 
Lúcio Alcântara. pelas suas palavras, que aumentam extremamen
te a minha responsabilidade nesta Casa. Isso veio demonstrar que 
V. Ex•. além de um Se"naOOr que jáComprovoo, en:i tão pouco tem
po; a sua competência. o seu ideal, a sua fCII'Ç<l, confinna que foi 
também um grande Deputado Federal, conseguindo convencer as 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 237 

autoridades fp Jerais quanto i\ necessidade de investimentos na grandeza, com a beleza e a fortaJeza da ·sua alma. Festa do espírito, 
área que tão bem n:presentava. . _ _potqUe assistindo da trib.Ina um homem da sua estatura faz com 

o SR. PRESIDENTE (Lucidio Pottella) - Senador !ris ~ que nós, que-estamOS no plenário, possamos aporteá-lo, cada um 
Rezende, peço licença à V. Ex• e aoj~.~ ~gar o Ex:-- trazendo um depoimento, uma visi!), .\lUl. perfH, mostrando' ~odas 
pediente por mais 10 minutos, para que .V. Ex• ttnp.ine 0;-seia pro. as ·virtudes, ou parte delas, dO homem público que orgulha esta 
nunciamento. Casa, Goiás e o BrasiL Tenho proclamado, de forma até enfática, a 

O SR. DUS REZENDE - Sr. Presidente, muito obrigado . admiração que nutro pelo seu comportamento político, pela sua 
pela generosidade. história, pela sua vida, pelos seus exemplos: V. Ex• traz a bumil-

0 Sr. Geraldo Melo- Permite-me V. Ex• um aparte? dade dos simples e a simplicidades dos bons. Digo isso, póique, 
O SR. IRJS REZENDE- Concedo 9 aparte a V. Es', com através dos conta!DS, ao longo da vida e das informações que reco-

muito prazer. lhi, posso fazer esse julgamento agora. Permito-me até lembrar, 
O Sr. Geraldo Mdo - Sena~or Iris Rezende, sinto-me be- Senador, a oportunidade em que V. Ex• visitava o meu Estado. du-

neficiado pela pron:ogação desta sessão, pois ela diminui o meu rante a 11ltima campanha eleitoral, já no segundo turno, para levar, 
drama de consciência ao interromper o discurso de V. ex•. Sei que - com a sua presença, a força da :sua palavra ao nosso candidato, e 
minhas palavras nada actescentario ao brilho de quantos antes já pude saudá-lo em versos no meio da praça pública. com a multi
se manifestaram e ao brilho próprio- de V. Ex•, que está marcando, dio ouvindo-o e aplau~. no estilo em que me acosrumei a 
de fotma tão expressiva. a sua primeira presenÇa Da tribuna do Se- falar aos pam.ibanos. Hoje. não sei se a solenidade desta Casa per-
nado. Quero; entretanto, acrescentar a tudo que foi dito o dcpoi- mitir-me-ia tentar, da mesma forma, cantar um poema para a sua 
mento de alguém que conviveu com V. Ex• quando da sua prescn- vida, já que esta inspirar-mo-ia ·agora Um- poema~ Meus -cumpri
ça no Ministério da Agricultura e da minha passagem pelo Gover- mentos a V. Ex• 
no do meu Estado. o Rio Gninde do N011<. Muitas vezes, trouxe O SR. IRJS REZENDE - Agradeço, nobre Senador Ro
ao seu gabin~.te pedaços dos sonhos que eu tive com a miDba.."gente naldo Cunha Lima., as palavras de V. Ex•. que se constituem sem
do Rio Grande do Norte, das aspirações e dos projctos, os quais, PR' IDlm poema e, como tal. emocionam-nos sempre. Realmente, o 
dentro da dimeosão nacional e dos problemas gerenciados por V. apnte de V. Ex• me toca. porque juntos, ao longo da vida p11blica, 
Ex• com tanta lucidez, eram pequenos, mas capazes de alterar os temos sonido, chorado. e. sobn:bldo, lutado por este Pais. 
rumos, a história., o proCesso de desenvolvimento de um Estado OS~. Hugo Napoleão- Pemúte V. Ex• um aparte? 
que ainda contribuirá Muito parif o desenvolvimento· naciooal. O O SR. IR.IS REZENDE- Coinprazer, ooço V. Ex•. 
meu testemunho é o de que sempre encontrei um goiano do tama- O Sr. Hugo Napoleão - Nobre Senador Iris Rezende, pre-
nho do Brasil naquele Ministério. alguém que, sem perder a 8rga- Senteru-me õ"destino de ser colega de V. Ex• por três vezes. A pri
massa que o liga tão profundamente ao seu Estado, tinha a capa.ci- meira, qUando do seu anterior Governo no glorioso Bstado de 
dade de abrir o peito e a inteligência para os problemas que o Bra- Goíás, de 1983 em,d.iante, Estados vizinhos que enlm. ã época, o 
sil inteiro lhe trazia. Conversava com este goia.no, -nó Milristério meu Piauí e Goiás, hoje Tocantins; a segunda, como Ministros de 
da Agricultura, como se estivesse cõn.versarldo com um CODLerd- Estado. V. Ex• na Pasta da AgricuHura e eu no Ministério da Edu
neo meu. Alguém que sempre teVe a âisponibilidade. o tempo, a caçio; e a terceira. agora. no plenário desta Casa, onde V. Ex• faz 
atenção. o carinho e sobretudo a lucidez. o senso de responsabili- brilhante estréia, trazendo, no inicio- do discurso, o Estado de 
dade, o senso da dimensão da sua tarefa de ministro, Não um mi- Goiás de seu coração para os ~lmões do Brasil. através de um 
nistro de Goiás. um ministro-do Centro-Oeste, D;lã.S 'linf D:iiiiis-1:1'0-do histórico do exemplo do que o goiano representou em todo o seu 
Brasil. V. Ex•, como Ministro da Agricultura, foi um miniStro do passado, representa no presente e continuará representando no fu
meu Estado. Digo, meu caro e eminente Senador Iris Rezende. que turo. Desde já, V. Ex• assume a presi<J.ência da importantíssima, 
chego a esta Casa e me sinto profundamente honrado em saber, to- fundamental e indispensável Comissão de Constituição, Justiça e 
dos os dias; que sou companheiro e colega de tanla gente tio im- Cidadania. Em todas as oportunidades, recolhi de V. Ex .. o gesto 
portante e tão ilustre como os Senadores que booram esta Casa. atento, exemplar, ameno, fJI'IDC e seguro, dedicado às melhores 
Mas me sinto particularmente envaidecido por poder dizer que seu causas de Goiás, do Centro-Oeste e do BrasiL V. Ex•, sem dúvida 
colega de V. Ex•. alguma, há de trilhar os bon.s caminhos da cidadania segura. Per-

O SR. mJS REZENDE - Muito obrigado. Senadot. Agra- mitiria dizer que vi no lançamento do livro ''Remando contra a 
deço também as palavras de V. Ex•. Na verdade, procurei ser o mi- Maré". do Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior, o seguinte parágra-
nistró de todo o Brasil. Se fui bom MinistrO da Agriculb.Ira no seu fo, em que ele sintetiza algo de extremamente interessante: "Nes-
Estado, deve-se ao fato _de ter sido V. Ex• um dos governadores ses tempos em que as utopias se esgotam. e por falta de rumos, va
deste País que maís se dedicaram à agricuhura.. Lembro-me bem lores e referências. a sociedade se canibaliza, dedico este livro ao 
de que quando defendíamos a política de empréstimos equivalen- Congresso Nacional e. portanto, ao contraditório Brasil que ele 
tes em produto, V. Ex• já implantava essa política no seu Estado npresenta." E este Brasil também 6 representado. por V. Ex•. de 
com recursos proprios. As palavras de V. Ex.• realmente me tocam. maneira brilhante. · 
Como dizia há poucos instantes, é mais um aparte que faz aumen- O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, nobre Senador 
tara minha responsabilidade diante dos meus Pares do Senado Fe~ Hugo Napoleão. 
der:~l. A emoção passa a consumir as minhas palavras que deve-

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- V. Ex• me permite umapar- riam ser proferidas agradecendo aos apartes de V. Ex• e dos de-
te. nobre Senador? mais Senadores. 

O SR. IRIS REZENDE- Com muita satisfação concedo Ao encermr minhas palavras, agradeço primeiramente a V. 
um aparte ao nosso digníssimo SenadorRonaldo Cunha Lima. Ex•. Sr. P«:sidente, pela generosidade e benevolência de dilatar 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Senador Iris Rezende, não nosso tempo IJ8. tribuna e, em segundo lugar, aos meus colegas. Na 
queria carregar comigo a frustração de não participar desta festa verdade, é motivo de emoção saber que os Srs. Senadores penna· 
de espírito eni que se tiansforma a sessãO-dO -senado boje. Digo neceram durante tanto tempo no plenário, já Com o tempo da ses~ 
festa de espírito, porque ouvimos da tribuna um homem COil1 a sua são esgotado e na hora de se começar a sessão do Congresso Na-
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ciona.l no recinto da Câmara dos ~nados, para nos honrar com 
suas presenças. Mas nio fomm ~s as ~ças~ foram ás Pa~ 
lavras. os apartes, tocantes. emociooantes, que vio marcar natural· 
mente o meu comportamento nesta Casa. 

Agradeço ainda a Deus pelo privilégio de estar nesta tribuna e 
de ter sido tão hoorado, tio <Xllllemplado peloo meus Colegss. Peço a 
Deus que me dê a sabedoria nocessária para que eu realmente COil'e:S

ponda a todos os anseios e a todas as manifestações de apn:ço, apoio e 
ami:mde por porte de dezenas de Senadores ne>ta tarde. 

O Sr. Eduardo SupBq -Senador !ris Rezende, petmite V. 
Ex• um aparte? 

O SR. !RIS REZENDE - Com satisfação. Senador Eduar· 
do Suplicy. 

_ O Sr. Eduardo Suplk:y - Senador !ris Rezende, annpri· 
mento-o pelo discurso inaugural que faz da tribuna do Senado, tra
zendo o testemunho de sua tra.jetória em Goiás. Mas gostaria que 
nesta tarde oós nãO ficássemos sem a discussio de um tema políti
co de grande relevância. Se V. Ex• enCCII'IU' as suas palavras, tal
vez este assunto Dio seja objeto da nossa atepçio. V, Ex•'6 Sena
dor pelo PMDB e considero im.portalite comentarmos o fato" p:>lí
tico oconido ontem, durante a reunião do Ministro das Comunica
ções com membros do seu Partido. O Ministro Sérgio Motta teceu 
considerações crfticas ao próprio Governo que tanto coohece, e 
conhece por deniro. Mencionou que o Governo ainda não conse
guiu, sobretudo na área social. resolver problemas, nio a~seDloo 
medidas concmtas e esllo faltaDdo iniciativas mínimas. Disse airi
da que na área social o Governo tem tido uma atuaçio tímida; e 
usou até de algumas expressões fortes pua assim caracterizar sua 
impressão. A relevância do comentário do Ministro Sérgio Motta 
decone principalmente de estar falando de dentro do Governo. 
Trata-se de um dos Ministros que maior afmidade- tem Com o pró
prio Presidente Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, o Minis· 
tro Sérgio Motta expressou um sentimento de quem está colocan
do o que peiCebe nos quase quatro primeiros meses de governo. 
Gostaria apenas de registrar que seria impOrtante que isso fosse 
considerado seriamente. não apenas pelo Poder Executivo, mas 
pelo pr6prio partido que teve a oportunidade de ouvir essas pala
vras. A v alio que - por isso faço o registro - essas palavras devam 
soar como uma advertência pam todos nós do Congresso Nacro.. 
na!. 

O SR. Pedro Piva- Concede-me V. ex•um. aparte? 
O SR. !RIS REZENDE- Com muito prazer. 

O Sr. Pedro Plva - llustre Senador !ris Rezende, como es· 
tteante nesta Casa. não tive a oportunidade dos demais colegas que 
o saudaram. de conhecê-lo há mais tempo; mas tenôo a honra de 
conhecê-lo mais intimamelite~-nio queria que Sio Paulo deixasse 
de homenagear V. Ex•. De São Paulo partiram as Bandeiras que 
atravessaram o seu Estado. Lá fmca.ra.m as suas-nuzes~ jmtimdo-se 
ao povo goiano, que é o orgulho de todo o Brasil. Essa tarde_ foi a 
do Centro-Oeste.• Pronunciaram-se aqui os Senadores Valmir 
Campelo. José Roberto Anuda. ilustres Senadores jovens, que te-

rão ainda serviçOS inestimáveis a prestar a este País, mirando-se no 
espelho de sua atua.ção parlamentar, durante toda a sua vida. Que
ro, Senador !ris Rezende, dizer do orgulho que tenho de privar 

-com V. Ex•. de estar na mesma Casa que V. Ex• .. Saúdo-o em 
nome do PSDB e de São Paulo. Para tetminar, peço lk:ença ao Se· 
nador Eduardo Suplicy, já que S. Ex' fa.lou em Sérgio Moita. Te· 
' i1o algumas criticas a fazer e gostaria de dizer que é uma qÚestio 
. " opinião. Outros Parlamentares do PSDB, do PMDB e de toda a 
C..1sa louvam o Ministro SCrgio Motta por sua atuação franca e de· 
cidida na defesa de seus ideais e no que S. Ex• pensa estar certo. 
·las nã<, vamos falar de Sérgio Motta. A tarde~ de V. Ex', Sr. Mi· 

~1m naratw:.,s pela aiUação de toda sua vida. -

O SR. !RIS REZENDE - Muito obriga4o. Agradeço pro
fundam.ente os gestos de V. Ex•. colocando um poa,to fmal.PP. ~ 
discurso com os apartes dos ilustres Senadores do maior Estado 
desta Repolblica. São Paulo, Estado com o qual Goiis se afma 
muito. 

A antiga capital de Goiás, a cidade do Goils; como disse, 
foi fuDdada por um paulista, Bartolomeu Bueno. No centro ..de 
Goiinia estA um monumento ao Bandeirante, homenagem do Cen
tro Aca&!mico XI de Agosto, ds tradiciooal Faruldsde de DUOito 
do Lalgo de São Fnmcisco, ao povo de Goiás, e que, ao ser lá co
locado, contou com a presença do eswdante Ulysses Guimaries. 
Os apartes de V. Ex-s coroam meu prommciamento no seu encer
ramento. 

Sr. Presidente, como dizia, este foi meU primeiro dia nesta 
tribuna. Esteja certo V. Ex' de que sem o grande dia ds minha pre
sença nesta Casa, tendo recebido gestos de ta.manha consideraçio 
por parte dos ilustres Senadores que pennanccenm neste ICcinto 
até esta hora. -

Muito obrigado. · 
(Pabnas) 

ATADA SI' SESSÃO, REALIZADA 
EM3 DE MAIO DE 1995 

(Publicada no DCN, Soçio II, de 4 de maio de 1995) 

REITFICAÇÃO 

Na P'gina 7258, 1:' coluna, no despacllo do Projeto de Lei 
do Senado n• 142, de 1995, 

Onde se lê: 
(À. Comissão tk A.uuntos Sociais - decisão terminativa.) 

Leia ... : 
(À Comi.fslio tk Assuntos Econ8micos, e nos termos do art. 

49, alinea tt, do Regímen/o Interno, à Comissão de ASsunsos So
ciais.) 
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Ata da 538 Sessão, em 5 de maio de 1995 
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs. Teotónio Vilela Filho e Nabor Júnior 

ÀS 09 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhles - Antb
nio Valadares- Arlindo Porto- Bello Parga- Bernardo C•· 
bral - Carlos Bezerra - Carlos PatrociD.io - Carlos Wilson -
Casilde Maldaner - Edison Loble - Eduardo Suplicy - Elcio 
Alvares - Emllia Foi:Dandes - Epi~io Cafeteira - Enandes 
Amorim - Flaviano Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto 
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Gui
lherme Palmeim- Hugo Napolele- Iris Rezende -Jador Bar· 
balho - Jefferson Peres - Joio Rocha - Jool do HoUanda -
10$6 Agripino - Jos6 Anuda - Jos6 Fogaça -- Lauro Campos -
Lúdio Coelho - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor JÚ· 
nior - Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Si· 
mon - Ramez Tebet - Rcna.n Calheiros - Roberto Freire - Ro
mero Juci- Romeu Tuma- S~rgio Machado- Teotônio Vile· 
Ia- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (footollio VIlela Filho)- A lista do 
proaonça acusa o oomparocimeoto do 49 S111. Senado<os. Havendo 
númoro n:gimontal. doclaro aberta a sessio. 

Sob a proteçio do Deus, iniciamos ncssoslnbalhos. 

O Sr. 1• Secrotúio em ex=lcio, Senador Jeffenon P&os, 
p:oc:ederá lloitura do ExpodieDte. 

B lido o seguinte 

OFÍCIO 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 
ND 124'95. de 4 do corrente, commic•ndo o arquivi.DX'Jlto 

do Projeto do Resoluçio n• 4, do 1993-CN, que institui a Comis· 
sio Parlamentar Mista do Relações EcouOmicas ID!ernaciooais. 

PARECERES:· 

PARECERN"287,DE 1!195 

Da Comlasíio de Rdações Exteriores e Dele· 
sa Nadonal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
n8 060, de 1!194 (a0 340-C83, na Casa de origem), 
que •apro.a o tes:to do Acordo sobre Serriços Aé-
reos eelebrado entre o Gnomo da Rep6bUca Fe
deralln do Brull e o Gonrno da Federaçio da 
Rtísala, em Moacou, em 12-01·93". 

Rdator: Senador Nabor J6nior: 

1-Rdatórlo 
Nos termos da Coostiluiçlo Fedo!al. III. 49, I, o das dispo

sições reghnm••is pertinentes à trami.taçio da mat&ia constante 11& 
proposiçio em a~. t encaminhado a esta Comisslo do Relaçõ
oa Extmioros e Defesa N.aciooal o poosente Projeto do Deaeto Le-

gislativo, que "aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos 
celebrado entre o_ Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da federação da Rússia, em Moscou. em 22.0!-93". 

2. Acom.pa..oha o texto original do Acordo ora sob exame a 
Exposição de Motivos do Exm.0 Sr. Ministro das Reliu;ões Exterio
res, na qual slo 9ll'Oladas as razões que levaram à sua negociação 
e flnna. Dess:a manífestação, cabe destacar o s~guinte: 

"O instrumenlo viabilizará, nos seus aspectos téc
nicos, operacionais e econômiç_os, o estabelecimento de 
serviço aéreos regulares e diretos, de passageiros, carga 
e correio, entre o Brasil e a Rússia, a serem e:rc:plorados 
por transportadores nacionais desigDados pelas Partes 
ContratanJ.es. 

O Ac~ ciue formaliza as relações brasileiro
russas no campo aeronáutico, deverá facilitar a intensifi
cação do intercâmbio bilateral nas áreas comercial, cul
tural e de turismo. bem como permitir o estreitamento 
dos conlaf.os e dos conhecimentos entre os povos brasi
leiro c russo. 

O documento reafliiJla oS-pririCípiOs e aS disposiÇões 
cooslalltes da Convenção de A viação Civil Intemacional, 
ooochúda em <llicago, em 7 de dezembro de 1944, ralifi· 
cada pelo Govcmo brasileiro. em 8 de junho de 1945. 

_ _ Nos moldes dos instrumentos SQbre ay!~çã.o civil 
fu:nlados pelo Brasil, o Acordo consiste de uma parte 
geral e de um Anexo, contendo os _Quadros de Rotas. O 
documento estabelece os dire_itos e os deve_res das Partes 
Contratantes para a e:~tploração de seiViços aéreos regu
lares internacionais e contém. entre outros, dispositivos 
em matéria de navegação aérea, designação de empre
sas, regulamentação da capacidade, tarifas, transferência 
de receitas e segurança da aviação. 

O Anexo do Arordo estabelece os ~adros do Ro
LaS, que dovetão balizar as operações dos tr.msportadores 
designados pelas Partes Contratantes. Importa ·assinalar ter 
sido assegurada parn os transportadores brnsileiros a futur.l 
utilizAção da rota transiberiana para alcançar a Ásia.'' 

3~ O.nnprindo os ritos regimentais, a matéria foi inicialmen
te submetida à apreciação da Câmara dos Dep..~ta.dos que, ao apro
vá-la enviou seu texto à revisão do Senado Federal, sob a forma 
do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

É o Relatório. 
II- Parece[' 

4. Trata-se de ato internacional de grande importância para 
o Brasil, como se depreende da leitura do texto do Acordo e da 
Exposição de Motivos que o acompanha. Resta salientar, ainda. 
que a adesão do Brasil a acordos multilaterais do gênero contribui 
sobremaneira para o aperl'eíçoamento do sistema internacional de 
tráfego aéreo. não havendo nenhum comprometimento deletério 
aos interesses da Nação. 

5. A Comissão de Relações Extelj~oi e Defesa Nacíooal. à 
vista do exposto, conclui serem inequívocas a oportunidade e con-
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.veniênciaparaoBmsilemaderiraopreseote"AcordosobreServi- Sala das ComissOO. 3 de maio de 1995.- José Agripi .. 
ços Aéreos celebrado entre o Govemo da República Federativa do no,Presidente. Vilson Klánubing, Relalm'- Fernando Bezerra
Brasil e o Govemo da Federação da Rússia. em Moscou, em 22- Romeu Tuma- José Alves- Freitas Neto - Lcomar Qutntani-
01-93" e é favorável A aprovaçio, na integra, do Projeto de Decre- lha- ArHndo Porto- Élclo Álvares- Roberto Frdre- Rober-
to Legislativo n• 060/94. - to Arruda - Mauro Miranda. 

Sala das COmissões, 4 de maio de 1995.- Antonio Carlos PARECERN'289,DE 1995 
Magalhães, Presidente- Nabor Junior, Relator- Pedro Simon 
- Benedlta da SOva - José de Hollanda - Hugo Napoleão - Da Combsão de Serviços de Infra-Estrutura 
Flaviano Melo - Lúdio Coelho - Humberto Luceua - Bernar· sobre 0 Projeto de Lei da Câmara n' 30, de 1993, 
do Cabral- Pompeu Toma - José de HoUanda - Marluce Plu· (Projeto de Lei n' 1.125-C, de 1988, na Casa de orl· 
to- Epitádo Cafeteira- Casiklo Maldwer. gem), que "Indu! ligações l'errovlárlu na Rd.çio 

Descritiva daa Ferroolas do Plano Naelonal de Via· 
PARECER N'288,DE 1995 ção, Instltuldo pela· Lei n• 5.!117,de10desetembro de 

Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura 1973" • 
sobre o Projeto de Lei da Cimara D0 ~ que "m.. Relator: Senador Roberto Freire 
troduz modificação no Plano Naelonal de Vlaçio, lo· A Cimara dos Deputados enviou 1 aprcciaçio do Senado 
cluindo o trecho rodoviário que especifica." Fedetal. ap6s tramitação e aprovaçlo naquela Casa Legislativa. o 

Projeto de Lei da CJmara n'30,de 1993 (Projeto de Lei n•J.I25-
Relotor: Senador Vilson Kleinubing C, de 1988. na Casa de origem), Ofi&in.ariamentc de inicill.iva 00 

1-Relatório Senhor Deputado Gonzaga Patriota, que ''inclui ligações fenovii

É submetido ao exame desta Comissão o Projeto di Lei da 
Câmara n° 25, de 1994, que inclui no Sistema Rodoviário Nacio
nal do Plano Nacional de Viação o prolongamento da Rodovia 
BR-282, a partir de São Miguel D'Oeste-SC até a ponte sobre c. 
Rio Peperiguaçu, na divisa com a Argentina. AprCSentada em 23 
de outubro de 1991, a Proposição mereceu, na Casa de origem. pa
receres favoráveis, quanto ao m.Srito, da Comissão de Viação e 
Defesa-Nacioo.al--e.- --quanto--a -constitucionalidade. jurirt;ridade e 
técnica legislativa, da Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção. Encaminhado ao Senado Federal no dia 16 de março de 1994, 
o Projeto foi distribuído a esta Comissão de Serviços de Infra-Es
trutura no dia 21 do mesmo mês. 

A apresentaçio do Projeto é justificada pelo seu autor, o 
Deputado Neuto de Conto, como contrapartida bmsileira à iD;iciati~ 
va da Argentina de elaborar projeto de rodovia em seu território 
até a ponte sobre o Rio Peperiguaçu, com o objctivo de alcançar os 
portos catarinenses. Nesse sentido, a decisão do Brasil de comple
mentar a BR-282 alé a menciO:nada ponte daria conseqüência, na 
ampla região beneficiada. aos propósitos comerciais dos dois paí
ses, consignados no .S.mbilO do Mercado Comum do Sul- MER
COSUL. 

ll- Voto do Relator 

Cortando transversalmente o Es:tado de Santa Catarina, 
numa extensão de 655 quilômetros entre São Miguel D'Oeste e 
Florianópolis. a BR-282 desempenha relevante papel econômico
ao permitir o escoamento da produção regional alé a capital do Es
tado e os portos de Imbituba, Laguna e Itajaí. A rodovia, contudo, 
é intemompida a cerca de 22 quilômetros do Rio Peperiguaçu, dí
visa, oo Estado de Santa Catarina, entre o Brasil e a Argentina. re
sultaria, incontestavelmente, em importante alargamento das opor
tunidades comerciais entre -o.i países então ligados por mais um 
laço de fronteira. 

O Projeto atende por igual ao requisito insCrito na Lei n° 
5.917, de !O de seb>mbro de 1973, que, ao aprovar o Plano Nado
na! de Viação. impõe 1s rodovias dele coostanb:s a obrigaçio de 
satisfazer a determinadas condições, entre as quais a de ligar "ca
pital estadual" a "poolO da fronteira ten"estre." 

A proposta sob exame .S. pois, de mérito irrecusáveL Estan
do lambem atendidos os preceitos de constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, manifestamo-nos pela Aprovaçio do 
Projeto de Lei da CJmara n'25. de 1994. -

rias rui Relaçio Descritiva das Fcnovias do Plano Nacional de 
Viação, institu!do pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973", 
""'relatado na Comissio de Serviços de lnfta-Esttutura. 

O projeto on. 8DIIIisado prmode. ex~ incluir, 110 

Plano Naciooal de VlaÇio. cinco IIedloo f01l'OYiAtioo. quais sejom: 
I- Salgueiro-Araripina. no Estado de Pemambuco, denomi

nada Ferrovia do Gesso; 
II- Ctalo-Araripina-Canto do Buriti-Eiiseu Martin>-Ribei

ro Gooçaíves-iialsas-Caroiina-Ataglla!na;nos Esta<ios do Ceali, 
Pemambuco. Piaul, Maranhão e Toeantins, denominada Fom>Via 
Transnordestina; 

m - EF-498 - Foz do lguoçu-Dion!sio Cer<Jleila.Sio Mi
guel do Oeste, nos Estados do Paraná e Santa CatarinA; 

IV - EF-499 - Sio Miguel do Oosto-Chapeeó-Co!>::ó!dia
Jooçaba-Herval do Oeste-Campos Novos-Lages, no Estado de 
Santa Catarina; -

V - EF-500 - Ponh> Alta-OJritibonoo, no Estado de SaDa 
Catarina. 

Ao Projeto ora relatado, oio foram apresentadas en:JieDdu. 
É o relatório. 

_ Em relaçio ao presenh> Projeto, efetuamos detalhado levan
tamento da mat&ia, desde a sançio da referida Lei n• 5.917. de 
!973, encontrando alguns casos de alteração das Relações Deseri
tivas mteSrantcs do Plano Nacional de Viaçio, tanto DO seta: fer~ 
roviário como nos demais setores, rodoviário, hidroviário e acro-
vWio ilaegumtes daquele Plano. 

Tal levantamento demonstrou a COl'l'eÇio téeoica da propos
ta contida no Projeto de Lei ora ana1isado, vez que os trecbos nele 
COD..tidos não figmam efetivamente na versão ora vige~~te do Plano 
Nacional de Viaçio. 

Adicionalmente, os trecbos citados se CODJtitucm em novas 
ligaÇões ferroviúias nccessúias ao desenvolvimento du regiões 
por eles atingidas, o que reoomenda sua incilsio 110 metido Plano. 

Pelo exposto. somos pela aprovoçio do presenb> Projeto, na 
. forma origÍnalmenb> encaminhoda pela C1mlra doo Deputados. 

Sala das Comissões. 3 de maio de 1995.- Jooé Apiplno, 
Pn:sidenh> - Roberto Freire, Relator- Frei!M Neto - Fernando 
Bezerra - Romeu Tuma - Mauro Mlrauda - Vilaon Klelnu· 
blng - Élclo Álvares - Jooé Alvea - Leomar QulnbanDha -
José Roberto Arruda - Ar&ndo Porto. 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela F!.lbo) - O expe
dieme lido vai à publicaçio. 
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So~ a mesa, projetos de lei que aetio lidoa polo Sr. i• Se
cretálio em exercício, Senador' Jefferson P&es. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°147, DE 1!195 

Estabdea: mcdldu pua a prolcçio do ......,... 
do de trabolho da mulher, mcdbmle inc:collvoo eope
cíftcos e d6 outras proTid&l.clas. 

O Congresso Nacionaldecrela: 

Art.. t• A proloçio do m=ado de trabalho da mulher, de 
que trila o llt. 7" da Constiluiçio Federal, em seu iDciao XX, sert 
regida poJas dis ições delta lei. 

Art.. zo r vedada b e~ • discrimiDaçio em razio de 
sexo ou esUdo civil na contrllaçio, roDilDeraçio e promoç1o de 
e~gado. bem como a exi~ncia c exame de qualquer nab.l.reZa 
para oomprovaçio de gravidez ou esterilizaçio. 

§ t• Aa call>gociu e os cril6rioa do classifiCOÇio e do pro
moçio prof1113ional, bem como rodas u demais bases do álculo da 
remuneraçio, em particular o modo de ávaliaçio dos empregados, 
sedo comuns aos trahi.D:Iadores de um e outro sexo. 

§ 2° Fica proibida a celebm.çlo de contratos e conv&úos e a 
conceasio de emp<6stiluoo por p11te de <5!s1oa públicos da admi
Distmçio dúeta c indireta a cmp:esas que excw.tcm,. pdtícaS dis
criminatórias. 

Art.. 3• Toda a empresa devori uaegurar b mulheres opor
tunidade de ucensio profissiml, oom base em critérios de qualili
caçio, aptidio, expori&!cia e antigüidade, em igualdade de condi
ções com os homens. . 

Art. 4° As empresas com mais de cem eiDpiegados deveria 
DIIIDer programas de invenlivo ao aperfeiçoamento profiSsional de 
suu trabalhado!u, mcdbmr.. a oonoesslo de bolsas de esmdo para 
reembolso, DO mlnimo, de 50% das despous ef«uadaa oom cursos 
de qualquer namreza. 

Art. 5° As empresas em que trabalharem trinta mulheres ou 
mais com idade acima de dezesseú: anos,teiio local a~ 
onde seja possível às empregadas deixar oo seus fJ.lhos sob vigi!An
cia e assist&lcia, desde o pododo de amamentaçllo, até a idade de 
6anos. 

Art.. 6• Pela infrllçio de qualqu"' dispositivo desta lei sori 
imposta ao empregador a penalidade poevisla no llt. 40!. e pam
grafoda CLT, alr..rado peloart. 7"daLein•6.986f82. 

Art. 7° Esta 1oi eniii. em vigor na. data de sua publicaçio. 
ArL go Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlllcaçiio . 

Direitos humanos sio direitos essenciais que fãzem parte da 
propria namreza blUDlULI, como direitos l saáde,leducaçio, habi
taçlo. a um ttaballo a uma vida digo&. a fazr;r parte da scv.jedadc, po
dendoocupor qualquer<0180 póblioo volalldoe sendo votado, do... 

Os direiloa hummoo t.lm cari1er univenal, ou seja, sio 
iguais para todoa os povos do planeia. Nio oe pode permitir ou to
lerar, sem nc:uhuma ressalva. atas cano massacres, crueldades, 
tortuiu. tratamelllC» ~is. desumanos oo degradantes, tiranias, 
misma_ subdesenvolvimento, abandono de crianças e dicriminaçio 
por razio de sexo, raça credo religioao, opçio sexual, etnia, classe 
social emo outras lli>iiiariodadcs. 

O conceito de direitos b1liDIDDs 6 fruto de uma evoluçio 
hist6rica. 

Noa meados desr.. século, principalmenr.. opóo as duas 
Guerras Mundiais, desenvolveram-se os chamados "direitos de :so-
lidariedade", que sio o direito 1 paz., ao desenvolvimento e 1 auto-

dctemúnaçio dos povos, o direito ao meio ambienr.. saudável e 
eoologicamenr.. equilibrado. 

A caracr..nstiça fundamental doa direitos humanos, em noa-
501 dias. 6 que po.ssaram a ser inelreSsc de todos. 

A~ rccenlmDcute, u mnJhCP:tS sequer emm consideradas 
como portadolu de direito bumanoa. 

Na verdade, todaa u declarações, convenções e textoa de 
direito11 humanos ao se referire.m ao ser hummo, têm como mode
lo o homem, principalmenr.. ocidental, rico, hnnoo e sadio. 

Pretensamente universais estas declarações nio refletem as 
experi8ncias e dificuldades das mulheres nas suas vidas, ignoran
do a prçmoção e a defesa de seus direitos. 

É necessário que sejam redefmidas as declarações, incbJin
do os direitos da mulher como direitos humanos. 

O papel da mulher na sociedade cootempor!uea não está 
defmtivameole consolidado, sob o ponto de vista da igualdade en
tre os sexos. Muito embora a busca de igualdade venha ganhando 
espaço no nosso otdenamento juridico, a siluaçio ~flssional da 
mulher ainda está sujeira às regras arbitnúias do mercado, forjadas 
ao sabor de conveniências e preconceitos, relegando a pretendida 
e neceSsária igualdade a plano secundário. 

Objetiva-se, com esta proposição, oferecer à mulher oportu
nidades reais de atuaçã.o proflssioD.al em igualdade: de condições 
com o homem. evitando-se contudo que um tratamento diferencia
do, numa fase de transição, possa se consubstanciar em p:ocedi
mento discrin:iinatório. 

O acesso da mulher ao mercado de trabalho e sua perma
nência nele é um dos meios mais imporia.nl.es para exercer essa 
igualdade, boje contingenciada por uma Série de dificuldades, a 
começar pelas teStrições que llie são impostas em decorrência da 
maternidade e da necessidade de conciliar o trabalho com a indis
pensável assistência à família. 

. A questão da permanência no emprego é de fundamental 
importância para a mulher trabalhadon. Com efeito, enquanto o 
esquema normal da carreira masculina se can.c:teriza pela CODlinui
dade, as atitudes sociais quanto ao trabalho feminino continuam 
ambivalentes e. em muito países - com excceção dos socialistas -
a descootiDuidade da carreira proflSSion.al feminina é encamda, 
pelo poder ~blico e pela sociedade, como uma caracteristica na
rural e'inevitável. 

Desse modo. proteger o mercado de tmbalo da mulher sig:
nifica não apenas assegurar-lhe coodições de acesso ao emprego, 
mas estimular sua pennan6ncia no trabalho e o seu retomo? ap6s 
afastamento tempOrário causado por razões de na~za familiar, 
bem como incentivar o seu aperfeiçoamento proftssional, dentro e 
fora da empresa. 

Para garantir que essa pro<eçio se n:alize. forun pensadas 
medidas de curto e médio pra:ro. As de curto prazo, propostas por 
este projeto de lei, têm por objetivo evitar a disprimim.çlo da mu
lher e possibilitar sua permanência no emprego, al6n de estimular 
seu pleno desenvolvimento e realização. 

Cabe ressaltar, ainda, que proposlas aparenr..menr.. de difi. 
cil consecução, como a do incentivo ao aperfeiçoamento profissio. 
nal, já estio sendo poslas em plitica por algumas empn:su DO 
Brasil, com resultados satisfatórios evideptcs. 

Ao estabelecer que o mercado de trabalho da nmlher deved. 
ser tratado com medidas específicaS de proteçio, a Coostituiçio 
Federal deu, sem dúvida, um passo importante na busca de soluçõ
es para o eterno conflito da mulher entre a caneira e a família. 

O presente trabalho consiste em reapxesentação, a pedido 
do autor, do Projeto de Lei do Senado n• S2/91, do enllo Senador 
Fernando Henrique Cardoso. Pelo acerto e pela atualidade de suas 
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propostas, pela lucidez e pela visão percuciente de seu autm", hoje 
exen:endo o mais alto cargo da República, foi o projetO original 
aproveitado no seu inteiro teor. 

Espera-se, COID esse projeto de lei, oferecer altemafivas 
avançadas, no sentido de permitir à nmlher o exercício, na plenim
de. de seu pepel de profissional e cidadã de uma sociedade que se 
almeja democdtica e juSta. - . · . 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1995. - Senador Tc:otaulo 
VDclaFDho. 

Essas transmissões nio atingem seu objetivo de divulgar as 
idéias e propostas ck>s partidos, com vista a promover a educação 
política do povo, uma vez que sofrem maciça t.::jeição, como de
monstram os ba.Wssimos níVeis de audiência que atiDgem. Che
gam a ser mesmo contraproducentes, por serem feitiD;-icm horário 
nobre. portanto, privando os cuvintes e telespectadores dos seus 
progrunas P"'feridos. Em conscqü&!cia, indispõem ainda mais os 
cidadãos contm os políticos., ao se sentirem violentados no seu di
reito de verem oo ouvirem aquilo que lhes agrada. 

LEGISU.ÇÃ.O CITADA Por outro lado. vale assinalar que essas transmissões nio 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL oneram as ODIJI!."sas de lidio e televisão, mas os cofreo ~bliroo, 

CONSITI1JIÇÃO •? pormlllr a le1 a su.a deduçio do_ Imposto de Renda dev1do. Os 

.... - ...................... ·--···-·--··---·--··--··-··---··---~~_perdem. ass_un. CX?mo ~v-~~~~pectadores e como con-
tribuintes . 

. AtL 7° Silo direitos dos trabalhadores urbanos e turais. al&n Finalmente, estou convencido de que a sua extinçio, ora 
de Ol!tros que yisem à melhoria de sua condiçilo social: proposta, em nada afetm Os partidos polítiCos au~ntic:os, que 

..... - ............ -·---·-----·---·-.. ------.. ----- CQnJiwaxio 1t CO!IQUistar ~os pela Crodibilidade que possam ai-
. . cançar. o que ()(X)IMri, atrav& dos meios coovenciooalmeote utili~ 

. .xx-proteçio do meteado de ~lho da nmlher, mocha!lle zaôos em todos os países do mnodo. Nio será po< falia de divnlga· 
mcenuvos específicos, nos termos da let; ções ~lsórias que O'li partidos deixaria de existir ou de czacer. 
·-·-.. ---·-.. ---·-·-----....... _ .. ____ , __ , .. , ......... , _ Pelas razões expostas, e também pela coovieçio do que 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO atendo a um desejo da loCiOd&dé brasileirO, apreieiito Os!e projeto 

LEI 5 452 DE E MAIO DE 1943 de lei, que espero mem:er aprovaçio do Senado Fedeml. 
DECRETO· N" · • I' D Sala das Sessões, 18 de abril de 1995.- Senado< Jdl'erson 

Aprova a Coll901ldaçio das Leis do Trabalho P&<s. 

SEÇÃOVI 

Das pc:oa6dadcs 

Art. 401. Pela infração de qualquer dispositivo deste capim
lo, ser!. impostA ao eml'l"gador a mnlta de 2 (dois) a 20 (vinte) va· 
lares de ~eferência ~egionais, aplicada pelas Delegacias Regionais 
do Trabalho oo por autoridades que exerçam funções delegadas. 

- Redaçio com fundamento nas Leis n-s 6.205, de 29 de 
abril de 1975 e6.986, do 13 do abril de 1982. 

§ I • A penalidade setá se~ aplicada no grau máximo: 
a) se ficar apurado o e~go de artificio ou simulação para 

fraudar a aplicação dos dispositivos deste capítulo; 
b) nos casos de reincidência. 
§ 2• O processO na verificação das inftações, bem como na 

aplicação e cobrança das multas, será o previsto no titulo ''Do Pro
cesso do Multas Adminisiialivas", obs«vadas as disposições deste 
w:tigo. 

{À Comissão d~ A.uunto.s Sociais-- deciJiio t~nni· 
naliva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADo N" 148, DE 1995 

Revoga dispositivos da Lei n' 5.682, de 21-Gií-
71, bem como a Lei u• 8.247,de 23-IG-9L 

O Congxesso Nacionaldeaeta: 
I - Fica revogado o inciso III, e o parágrafo úniCO do art. 

118 da Lei n' 5.682 de 21 de julho de 1971, bem como a Lei n' 
8.247 de 23-10-91. ~-

n-Esta Lei· entra em vigor na dala de sua publicaçio. 

Justlllcaçio 

O projeto extingue o direito, assegurado aos partidos potiti
cos. de transmitir pfogiali:uu;: obrigatórios, em cadeia de rádio e te
levisio, fora dos periodos eleilcnis. 

. . IEG[SU.ÇÃO CrrADA 

LEIN"5.682,DE21 DEJULHODE 1971 

- -·-··--··-----·-··-.. ------·----;·--··---·· 
Art.ll8. Os partidos terilo função permanente através: 

·----·----··----·-·--·------··--------" 
m - da promoçio de coogxessos ou sessões públicas para a 

difusio do ..,. programa, assegurada a ttansmlssio grablita, pelas 
empresas de ddio e televiSio: 
............. _ ............ ---·--·-··-.. ---··-··---.. ---··-· -

Parágrafo único. Na transmisslo grablita pelas emissoras de 
lidio e televisio dos c:oogi<SSOS ou sessões públicas, referidos oo 
inciso m. observar-se-io as seguintes normas: 
................... ___ _ 

LEI N" 8.247, DE 23 DE OUIUBRO DE 1991 

Altera dispositivos da Ld n' 5.68:Z, de 21 de Ju· 
lho de 1971- Lei Orgânlc:a dos Partidos Poltlcos. 

{À Comissão de Constíniição. Justiça e Cidada
nia -decisão terminati\ld) 

O SR. PRESIDENTE (l'oot6nio VIlela Filho)- Os proje
tas lidos setio publicados e remetidos às comissões competenles. 

Sollre a mesa, xequerimento que ser!. lido pelo Sr. I • Socre
birio em exerácio, Sen.adol' Jeffersoo. P&es. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 679, DE 1995 

Senhor I'Iesidente, 
Nos tennos do art. 13, §!',do Regimento lnlemo, -eiro 

seja considemdo como licença antorizada miDha ans&>c:ia ~- tn.· 
balhos da Casa, nos dias S, 8 e 9 do corrente, a fim do parUc:lpOl', 
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na Parafba. a convite de várias instiblições. de debates .b refomaas 
coostitucionais em curso no Coogresso Nacional. 

Finalmente, depois de muita luta, COIISCguimos fazer com 
que nio o Ministro, mas o Diretor-Geral do DNER vá atê Altamira 
para dilcutir a questio das rodovias. Estamos aproveitando essa 
oportunidade e convoamdo todos os prefeitos da rodovia Tn.nsa
rnazõnica, que sio dezesaeP, todos os pmeitos da Santarém-CUia
~ que sio ti&, e tamb6m os piCfeitos da BR-222, doo Munic!pios 
de D. Eliseu, Abel Frgueiredo, Bom Jesus e Rondon do Pará, que 
se ligam 1 Tramama.zôDica, e o Prefeito de Tucunú, Município 
que, através da BR~422, também é ligado A TransammzAoica. a 
~m. Queremos <jUO trinta piCfeitos do Estado do Pad 
puticipem dessa reunjjo a ser realizada no Muniápio de Altami
n, no dia 16demalo,na texça-feira vindoura. 

Sala das Sossões, 5 de maio de 1995.- Senador Humberto 
Luccua. 

O SR. PRESIDENTE (fooiOIIio Vilela Filho)- A votaçlo 
do ""!'lerimento que acaba de ser lido fica adiada p<r falta de 
quorum. 

O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho) - Do expe· 
dieme lido constam os Projetos de Lei da Câmam n .. 30/93 e 
25194. que nos termos ut. 235, IL "d", do Regimento Interno, fica~ 
rio sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE (footonio Vilela Filho)- Há orado
res inseri~ 

O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a pi. 
lavrã para uma COitllnicaÇio de LidemllÇL 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a 
palavra ao nobn: Senador Ademir Andrade, p<r cinco minutoo, na 
forma :regimentaL 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB.PA. Como Líder. para 
uma comuDicaçio. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e 
Sn:. Seoadores, eu gostaria de fazer duas comunicações oa sessão 
de boje. 

A primeira 6 sobre a proxima visita do Diretor..O.ral do 
DNER. Dr. Tardsio Delgado, ao Município de Altamira, no Esta
do do ParL S. s• vai lá - infelizmente, Dio é o Ministro que vai, 
gostarlamos que fosse S. Ex• a nos visitar- devido a uma série de 
lutas que temos travado :oeste Congresso Nacional, cu e outros po
liticoo do meu Estado, o Pará. 

Duas coisas, Sr. Presidente. sio fundamentais para o desen
volvimento da Amazônia: as rodovias e a energia. Especificamen
te para nós, do Estado do Pará, dois projeto• silo fundamentais: as
faltar as rodovias TnnsamazAnica e Sanlarém-Cuiabá. que têm, só 
no Estado do Pari, 1.560 quilô-.os e 1.000 quilômetros, =Pec
tivamcnte; e levar a energia da Hidrelétrica de Tucurui ão Baixo 
Amazonas, passando ao loogo de toda a Tm.nsamazôDica. para 
chegar aié ltaituba e Santar6m. • 

Há muito que estamos lutando para cooseguir concrepzar 
esses dois objetivos. Sio compromissos de mais de dez anos da
queles que têm passado pelo Govemo FederaL daqueles que têm 
administrado o nosso País. No caso da energia. -inclusive, uma em
piCS& do Grupo Joilo Santos oonstruiu, a partir de 1981, ums in
dústria com capacidade para produzir 40 mil '""""' de cimento por 
dia, que até boje está com as $1.135 portas fechadas, porque a ener
gia da Hidrelétrica de Tucuru! ainda não dlegoo até lá. 

Com vistas ao Orçamento de 1995, gove~. senado
res e deputados tmbalbaram ostensivamente e conseguiram desti
nar algum reauso a essas duas prioridades. as rodovias e a ener
gia. Infelimlente, o Presidente da República Femando Henrique 
Cardoso vetou todos esses reaJISOS. Agora. temos trabalhado 
coostantemente, em permanenr:es audiancias com o Ministro das 
Minas e Energia. com o Ministro dos Transportes. com o Diretor
Geral do DNER, com o Presidente da ELETRONORTE e com o 
próprio Presidente da República- com quem tivemos oportunida
de de conversar longamente quando Sua Excelência fol ao Estado 
do Pari. -, mas nio obtivemos nenhuma resposta concreta sobre os 
nossos objetivos. 

Recenlemenle. numa visita de on:u prefeitos ao Presidente 
Femando Henrique Cardoso, Sua Excelência prometeu fa:Ur Con
_v&úos com as prefeituras pam que elas rwlperassem parte dessas 
esttadas. 

Atê o momento, a I<SpoOta do Minisr6rio 6 que nlo há ainda 
recursos sequer pua o c:oov&üo. Essa 6, portanto; uma forma de 
luta, um.:· fonDa de presdo. pua <jri~ ~ iiidc, o DNER, ciente 
da siblaçlo, junlamenle com os poUdeoo da reg;Jo ·~ ao 
Ptesidente da Repíblica que aqueles vetos devem ser reconsidera
doo, pois os recunoo precisam voltar para essas obras, que sio tio 
essenciais .l nossa regiio. 

Gostaria que constassem dos Anais desta sessão os ofícios 
que tenho dirigido e que tenho levado em mios U autoridades 
ccmpetente~ sio dois oflcios ao Ministro dos Transp<rtes, sendo 
que o segundo trata da falta de rospoota ao primeiro; um o!lcío do 
Sr. Ministro; e um oficio ao Presidente da ELETRONORTE. En
fim, 6 o registro de toda ossa luta, de todo o empenho para que 
esse problema, tio importante ~:~ os trabolbadoros daquela re
gilo, seja de fai.u .. .::se"" iW. 

Estamos temando convencer a:. autoridades com argumen
tos e baVetcmos de chegar is últimas conseqüênc~ se nlo COII!Je
guümos atiJigir o nosso objotivo. 

Finalmente, COIIIlllioo que está sendo realizado noste linaJ 
de semana, em Sio Luis do Mamnbilo, um encontro de organiza· 
ções nio-govemamentais, do qual estario participando quatro oo 
cínco Deputados do Parlame!llo Europeu, v6rio0 Deputados da 
A.lemanha e enlid.ades govemamentais ligadas ao meio ambiente. 
Esse CDCODtro realizar~so-á. hoje. am.a.nbi e depois, com o objetivo 
de discutir a forma de desenvolvimento implantada na noosa Ama
z&iaLegaL 

Fu1 convidado para ser um dos ptlestrmtes, e procuratei co
locar- não que eu saiba alguma coisa- pelo menos a viv&lcia e a 
experi6ncia que tenho cr- relaçio à questio do creacimento e da 
fama de desenvolvimemo da Amazônia. 

Vamoo discutir. durante esse encontro, a quostioda Vale do 
Rio Doce, da ELETRONORTE, enínn, todas as questões que se 
refemn ao desenvolvimento da grande regiio atllliZ&ica, visia 
por todo o planeta Teiill. ccmo uma região na qual se deve J:RSW" 
muita atcnç.io e com a qual se deve ter muito cuidado. 

Era essa a coamnjcgçlo que queria fazer. em nome do meu 
Partido, o Partido Socíalista Brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidetlle. 
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 

ADEMIR ANDRADE EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Of.GSAA N" 319195 Bras!lia, 4 de maio de 1995 

"Exm0 Sr. Ministro, 
CUmprimentando-o, volto a presença de V. Ex' anexando 

ao preSCDte, o oficio que lhe emreguei em mios em 16495, bem 
como a rospoota, assinada pelo assessor Gilson Zerwes de Moura, 
que me foi encaminhada em 14-4-95. 

Conforme pode observar V. Ex.' muitas das pergim1as ·nlo 
foram respondidas, ma.ivo pelo qual volto a vossa presença, na 
expectativa, inclusive, de que alguma coisa tenha mudado. 
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1. Em que trechos da Tranqmarbnica. e Santarém-Otiabá. 
haverá mc:uporaçio? 

2. Quais pontes IIOtio coostruldas com os reausos de 
R$S1S.99S,OO na Tunsamaz&ica? 

3. O Minist&io ji teve resposta sobre os R$3.000.000,00 
pleileldoo como a6dito adicioo.al para a TtansamAzônica e quais 
as outras seis pootes a serem feitu? 

4. Sobre a SanW6orCuiab6, que se encontra nesta data in~ 
transitive) entre Traido e Novo Progresso, e entre Novo Progres
soe a divisa com Mato Grosso, foi respondido que haveria recupc
raçio total Gootaria de sabe< quanto lem de IOOJnos e quem fut a 
recuporaçll3io e quando? 

5. Foi infomwlo haver R$7.885.240,00 para IOCUpençio 
das rodovias federais do Pari quero sabe< quauto estt destinado 1s 
duu :mckwiu em (Jlestlo? 

6. Os Órgios gestoros da aplicaçJo dos recursos sio o Esta
do. o"BEC e Municlpi.os. Qla.Dlo haveri para cada um e em quais 
trechos eles trabolhuio? 

7. Os coov&!ios estio sendo discutidos e eu pretendo acom
panhar o Dr. Tarcfsio Delgado a16 Altamira. Quero -.be< se os 
prefeitos de todos os DlUD.icípiós, destas duas rodovias, sedo tam
Mm atendidos com os convenios. 

8. Quero saber, ainda. se posso convidar os tmfeitos de Tu
cmuí,. que 6ligado a Tnms•m•zônica pela BR-422. e os prefeitos 
de D. Eliseu, Rondon do Pari. Abel Figue~ e Bom Jesus do 
Toc::aJJtins, que sio ligados a Trnnsamazt.uica pela BR-222. 

9. Os recUrsos destes passiveis conv&rios virio dos 
R$7 .885.240,00 prevjstos no orçamento para recupetaçio de todas 
as estiadas federais do Pará oo serão IeGUI'SOS extmi- autorizadas 
pelo Presidenle? 

10. Sobre a Hidrovia Araguaia-Tocantins me fonm e:ocani
nhados apenas dados técnicos sem neliliuma resposta sobre oo re
cursos destinados i obra de 1995, sem :referSncia a conc:omncias 
efetivadas pua sua coo.stmção, e muito menos ói trechos em que 
elas sedo executadas. 

Apelo, po<laltlo, a V. Ex' para que analise os dois oficioo 
anexos e que as respostas sejam dadas de manein. clara e objetiva 
can a maior brevidade passive!, pois prelendo tratar do assunto 
dimamente cano Presidente Femando Henrique Cardoso. 

Sendo o que tinha pua o momemo c na certeza da ateDÇio 
que V. Ex• dam. ao asst.mlo apoveito o ensejo pau. reiterar meus 
prolestos de elevada estima e distinla considersçio. -.Senador 
Ademlr Andrade 
OF.GSAA N" 320/95 Brasilia, 4 de maio de 1995. 

Senhor Pxesidenle, 
Desde que foi constroida a Hidrelétrica de TucuruL lemos 

maxüfestado nosso inca:úormismo em ver tio poteDtc usina aten
der 1s iDdústrias de Aluminio, ao Projeto Carajás, ao Nordeste e 
nio levar energia l mais de sessenta muniápios do nosso &tido. 

Al6m de nio atender cidades pról<imas da usina. como Ca· 
melá. Bailo, Mocajubo, Tail.lndia, enbe ootras, todo o setor oeste 
do Pará., só tem energia tem1o el&rica,. o que se cmSúhlí em ver
dadeiro absurdo. Apenas Sanlar6m 6 servido pela Hidrel6trica de 
Cumauna, cuja por&Jcia nlo atende mais suas necessidades. 

Há mais de dez anos os governos federais <p~e se suoedem 
prometem roamos pm. o chamsdo LiDhJo de Tucurui, que segui
ria pela TranspmazAnica até ltaituba e Santmm. Os wmpzomis
sot foram tap.tos que atá o Grupo Joio Santos wnstruiu em Itaibl
ba uma indústria com capacidade de pro<ilçio de 40.000 """"' de 
cimento por dia, iniciada em 1981 e que ah! ji hoje eli::owa-se pa· 
ralizada por falta desta ene<gia. 

No orçamento de 1995 estavam destinados recunos da or
dem de 32 milhões de n:ais para inicUr esta obra, que e-tanto 
fomn tolahnente velados pelo Presidenle Fernando Henrique Car
doso. 

Dia1lte do exposto, solicito a V. g• se dip fomecer IS se
guintes informações: 

!. Qual a defmiçio do projeto t6atico para levor e!IOIJ!Í& da 
Hidrel6trica de TuCUlU! ao Oeale do Pari.? Sett uma linha de 230 
KV ou 500 KV? 

2. No caso da. lioha de transmissão de 230 KV, até onde ela 
iria e em quais municípios da Transamazônica e Santa.rém-CU.iabá 
seriam construídas subestações? 

3. No caso de linha de tran~missão de 500 KV, ela atraves
saria o Rio Amazonas e iria até Manaus no Amazooa.s e Macapá 
no Amapá? Ela atenderia os municípios- da marg~ direita do Rio 
Amazooas, como Faro, Terra Santa, Orixii:niná. Obidos, Alenquer, 
Monte Alegre, Prainha e Almerim? Em quais deles seriam cons
truídas subestações? 

4. Qual o orçamento previsto em cada uma das soluções 
técnicas a serem adolada.s? 

-5. O que a Eletrooorte pretende fazer no ano de 1995, sobre 
estas questões? 

6~ O MiniStério ou a EJetronorte dispõem de algum rec:urso 
para ser aplicado no ano de 1995 nestes serviços? 

7. O que está. sendo previsto para o ano de 1996 para estes 
serviços? 

8. No caso da execução destes projetes e havendo recursos 
qual o tempo exato previsto para cada uma das possíveis soluções 
técnícas a serem adotadas? : 

9. O que foi prometido pelo Mfuís!ério ou pela Eletronorte 
ao Governo do Estado do Pará? 

Apelo, portanto, a V; S1 no sentido de fomecer respostas 
detalhadas sobre cada uma destas nove indagações, pedindo-lhe 
qUe use da maior franqueza e objetividade possíveis nestas respos
tas, de m:odo que eu possa tratar do assunto diretamente com o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

- Sendo o que tinha para o momento, aproveito o emejo para 
reiterar a V. s• meus protestos de estima e consideração.- Sena
dor Ademlr Andrade, 

O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Val.mir Campelo. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Proouncla o se
guinte disrurso.)- Sr. ~sidente, sr-se Srs. Senadores, Wrante o 
mês de abril do corrente ano, a revista Veja publicou entrevista 
com o inglês Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores vivos 
deste século. Manifestando-se sobre a realidade econômica, social 
e politica dos dias amais, Illilmldos pela ilusão perdida da expe
riência histórica do comunismo e pela insegurança quanto à possi· 
bilidade de soluçio pela via capitalista das desigualdades deoor· 
renles da pobreza. Eric Hobsbawm afliDlou, na entrevista, que "o 
sucesso das economias industriais depende de uma distribuiçio ra· 
zoavelmente equilibrada da riqueza nacional". -

Segundo o eminente historiador, o capitalismo não enconlra 
dificuldades para gem.r riquezas, mas possui limitações muito 
grandes no que diz respeito aos problemas sociais, seja peJa difi
culdade que tem de resolver as questões ambientais, seja porque 
funda uma ecooomia alimentada pela acumulaçio e crescimento 
ilimitados. Na sua opinião, ''um dos maiores instrumeotos para a 
redistribuiçio da riqueza social é o poder público- o Estado ou al
guma outra instituição". 

Sr. Pxesidente, Sr's e Sn. Sensdaes, após a queda do 
''muro de Berlim", acontecimento que simboliza o ftm da União 
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Soviética como potência ideológica e militar contrária aos países 
capitalistas, o problema da distribuição da riqueza tomou-se ques
tão central nas pmocupações dos países desenvolvidos e subdesen
volvidos; o assunto deixoo de ser problema social para. converter
se em questão de Estado. 

e na sociedade como um todo. O Brasil viveocia essa mesma reali
dade, uma realidade de tensio, em 1ll2áo das altas percentagens do 
desemprego e do crescente aumento da pobreza nas cidades e no 
campo. Para corrigir a :situa.ç!o, faz-se necessário genr empregos 
e cn:scer. 

Em nível mundial, admite-se que a pobreza, hoje em 
grau tão alto e em processo crescente, passou a representAr a 
mais séria ameaça à segurança global, à estabilidade política e 
à paz. 

Nesse contexto. o emprego produtivo p.issou a ser "objetivo 
essencial" para reverter o quadro do desequilibrio criado enlre 
crescimento cconômico e pobreza, por ser o en:IJXego produtivo o 
caminbo do ascensão social para os assalariados e o fato< interno 
adequado 1 distribuição da riqueza produzida. A Organizaçio das Nações Unidas promoveu Coofer&lcia 

Mundial, realizada de 6 a 12 de owço deste aoo, em Copenhague, 
com chefes de Estado e de govemo, JlU'I discutir o desenvolvi
mento social A justificativa para a conferência, de acordo com a 
agenda, apresentava a necessidade d8 pmr para "avaliar o que foi 
feito durante os cinqüenta anos das NaçõcJ Unidas". 

_ Nos termos ainda da ageDda, "o que mais chama a alençlo ~ 
o quadro de progresso humano, sem precedente~ a par de uma in
descritível miséria. humana, de avanços da. humanidade em várias 
fu:nt.es. em oposição aos recuos ém muitas buliU, de um surtO 
global de prosperidade, lado a lado com uma depressiva globaliza.-
çio da pobreza". ' 

Apesar do progtesso. um quinto da popolaçio muudial pas
sa fome diariamente; um quarto oão-lem acesso aos meioS ãdequa
dos para satisfazer as nocesSidades búicas - igua pOtável. por 
exemplo -; e um terço vive em sib.Jaçio de mis&ia absoluta, 
"numa existência tão marginal que nio existem palavras para des
crevê-la". 

Esse quadro é bem coohecido de todos nós, brasileiro>. O 
Brasil ingressou oa década de 90 com um contingente d8 64 mi
lhões de pessoas em situação de po~za.. isto 6, com rendimento 
per apita igual ru inferior a meio sa16rlo mínitrio. Esse nmdi
mento não ~ suficiente pam atender b necessidades básicas, ali
mell1.a:res e não-alimentares. Desse total, aproximadamente 7 mi
lhões cncootmvam-sc em situaçio de indig&.~ cem rendimeDto 
per capita igual ou inferi()[ a um quarto do salário mínimo; por-
tallto, sem condições do comer diariamente. ~ • 

De acordo com dados Ol:glUlizados pelo IDstituto do Peaqui
sa Econômica e Social- IPEA. boje '"32 milhões de bm.si.leims -
uma popolação equivalente 1 da Argentina- dofronlam-se, diaria
mente. com o problema da fome". 

V ale lembrar que a Organização lnlemacional do Trabalho 
considera necessidades básicas as fundamentais pam uma sobrevi
vência humana digna em sociedade: comida. casa, serviços m&li
cos e remédios. vestuário, produtos de higiene. transporte. serviços 
e materiais esColarcs. lazer. seguro em ~ de acidente. morte ou 
desem~go. 

A Org•nizaçio das Nações Unidas há tempo tem CODbeci
mento de que a progrcssio econômic:a na maioria dos. países 6 
acompanhada pelo aumento da pobreza, 

Esse ~sultado, no entanto, é produzido. SUrge em ~n
cia de falhas conceituais c instituciooi.is na condução polftica. das 
economias. Á Confer&lcia Mundial de C'<lpenhague, a que j>l me 
referi,. realizada em março deste ano. foi promovida em ateoçio ao 
dram!tico quadro mundial da poOO.za. 

Na década do 70, década estabelecida para ser o "Segundo 
Decênio do Desenvolvimento", a Organizaçio Intemacional do 
Tmbalho incumbiu-se de estudar e debater a questio do emp:ego, 
partindo da considctaçio de que, dentro de cada sociedade, dentro 
de cada país, a fÓI'D;ÚJia capaz de associar o desenvolvimento so
cial está na adoção de uma política de pleno emprego~ 

Hoje, gerar empregos. voltar a crescer, sio expressões cor· 
rentes, tanto no âmbito dos govemos quaol.o no meio empresarial 

A socied•do progride, ponanto, quando 10 oriellt& pela 
COIJijiiOOllSio de que o desenvolvimento econ&Dico 6 atingfvel po< 
moio da promoçfo das peuou pelo trabalho, qu..- dizer, pelo em
~go ~tivo e livro. 

Dcle:Jlvolvimemo pos: meio do pleDO emprego. oue é o 
priDcfpio balizadOl' do Prosrama Mundial do Emproso. É a id6ia
força laDçada pata incemivar os palaes a ao aplicarem na idemifi. 
CIÇio da poKtica do ""''""go com a politica de deamvolvimonto, 
de 1.11 modo que o ""'!""go, o aoacimento o a diatribuiçlo de ren
da acooteçam simubaJIMDlente. 

Diz o relatório da Colúet'lncia Intemacional som n.ba
lho, realizada em Genebra em 1969, 11

SC 011 Estados CODJeguirem 
.... l!U'V trabalho produtivo l força de trabalho diaponlvo~ isto '· 
trabalho que resulte na IXO<Iuçio do bom e ...-viços de ·volcr supe
rior aos seu• wst.os. elet: nl.b eitarlo diante do dilema: aumentar o 
emJngo ou aumrmtu a puduçio e u readu reais; as mesmo me
didas hlo do conc:omor pata ambos 01 rosultadoo. Gerar ""''""P 
pata aumentar a produçlo nlo 6, de fcrma olguma, criar cargos 
~ ~e~em ocupados de fOI"Dlt. improdutiva". · 

Criar ""'!""80S. enfio, COIIStitui-se nlo em simples md&, 
mas 11objetivo cimo em si", prioritúio, fim e meio pua u açõel 
do governo, tallto no plano nacional qumo em nlvellocal, objeti
vo dirctoda~quevisalalisfaçiodas ,....,.m...., búicu. 

No eaondimrnto da Organinçlo IDtemacioml do Trabolho 
No cmtmdjmcmto da OrpnizaçJo Intemacioml do Tn.ba

lho, o ""'1""80. produtivo e livro. como fim e meio, está ligado l 
soluçio do problema da poblou. A pobreza de uma populaçio 
subdeaenvolvida ' eliminada po< meio de uma polltica de pleno 
emprogo. 

Esae entendimeao tem po< base, Sr. ~sidenti Sr's e Sm. 
Seoadoml, a visio conaoituol de que a pomza n1o ' resultante da 
etnia, da cor '"' da religiio. A pobn:za 6 efeito, deocxro do dese
quilíbrio da economia. E aiada pela má ger&!cia poHtica da eco
nomia, inclusive em Divellocal, o que provoca a excluslo ou mar
giDaliza do prooesao poclltivo grande patte da força de babolho. A 
patte exclulda acum!la adncias e a favO<ecida, ~de beaL 

Os :resultado& dessa sitmçlo slo, como muUo bem r1000 ca· 
racte:rizado nos textos da Çamptnha da Frate:rnidadc promovida 
pela Colúet'lncia Nacional doo Bispos do Bruil: ,._.,. desfigu
rados pela fomo; rostos desiludidoo po< pomoaau poHticaa nlo 
cumpridas; rootoo bumilhadol do quem tom sua aJitum deapft>za
da; rootos alon'oriudoa pela viol&lcia düria e indiscriminada; 1'011-

too angustiados doo DIOliOIW a-adas; rootoo daa mulh""'a 
desrespeitadas e humilhadas'~ rootoo de migtaDeo ..., aoolbida; 
rostos de idosos sem condições do viver dign•rmnt.s. AJ CCDIO

q>l&lciaa, po<ém. nlo se restringem a muar oo excluldoo; cancto
rizam a sociedade como um todo com a subotituiçio da «ica pela 
lógica do mm:ado; marcam o pt6prio rosto doo incluldoo que pas
sa a refletir o medo, o conflito o uma com:tmte situaçlo de innn.. 
q>lilidade, atingindo as raias da tltQ10SO, 

"O leito da poblem. 6 fecundo", afmnava Josu6 de Castro.. 
Isso é verdade, a pobreza nio apenas ao alarga vegdalivamon,.,, 
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mas gest& t1mb6m grav .. tmuões e, historicamonte, pl'OpUO o ter- O ~· '"" propus nesta fala foi ooloear pua esta c- e i 
10110 pora tnnsfOl"lll&ÇÕOs violenta&. ""'""'•de an geral um tema que deve merecer a preocupoçio e 

M oousicleraçõeo 116 ~i feilu so1n polroz;a. bens llúi- aç1D de todoo. 
oos e necosaidades fundamenW. apoatam poro a~ do esta. É pnciao, a portir daa dificuldadea que o Pais vive, estabo
belecimenlo de uma uova estrat6gia de poHtica de emprego a oor lecer um ideal hillmco e dar-lhe realidade e <:<J~~CmUde. ''Quaudo 
executada em lmbito especialmente locaL Taleslrl16gia, lllllClWlle se propugna o pi""' emprego eotende-ae ~· a sociedade deve ser 
est!mdoa espec:llicoo, devmt objotivar a oon•itniçlo de uma es- Cllmtumda pela guo&cia pol!tica da CCXliiCIDia pua ÍIICOEpo!V 
tru1J.m( proõltiva búica, de ICOldo oom a vocaçio de oada regiJo, toda a sua furça de tmbalho no procea10 proõltivo" (F. Menu& 
dinmi'l.lndo e aprimormdo a capacidade ji iJJdwJ•d• do modo a Bmeto, Empreao um. Pobnza. Un8,1995). 
OUID<Intar a produçio de bens euenciaiJI e a aboav<l' toda a focça O Pais nlo pode oontinuar inercialm.emo imobiliado dime 
de tmbalho disponlvel- da pareela encxme de bnJileiroo deoemp-egadoo, sem oondiç&o 

Slo erroo tladicicaaà DOI pai- oubdeoenvolvidoo supor 
que o creocimento ec:on&nioo t<>Jlba oomo resullado inerciai a so
luçlo da polnza ou que ellla oe vença aem a int<>graçlo doa pobre• 
ao proC:esao proõltivo. 

. O emp-ego produtivo 6 imtrumento efetivo poro tnnsfO<
mar, ~~~<~diante u focçao in-. o deaeavolvimento econ6mico 
em social, pua propiciar a dillribuiçlo da renda. iDcrementar o aa
l!rio real e aum111tar a demanda de mlo-de-ob!:a-

Para o atingimonto del.e objetivo, 6 neccssúia a mobiliza
çlo do Pah: em todu u inpfnciu setOO.ais e tegiooais. I run de 
matotializar uma detorminaçlo pol!tica; 6 necosúria, pcstall<o, a 
pllllieiplçlo do Gavenao Fedenl. doo Eatadoo e doo Munidpioo, 
bem oomo de entidadeo privadas, todoo agindo segundo crit&ioo 
de C<lel'&>cia e oonv~ em "'laçlo a peopeew cla!u-

No oont<>xto desae horimnte, de ac:<>!do oom a experi&lcia 
intemaciooal, u linhu de açiD de um programo de emprego de
vem ocmtituir-se do um ooaj.mlo de medidu destinadas a dar efi
ci&>cia ls estruturu inotaladu, tanto plblicas quanto particullu:es-

~- . I) ativaçl<> e dinaminçlo da capacidado imtalada em todoo 
.,. n!veis doa - de gov<IID> e da oociedade; 

2) tm:eirizaçio da produçio de bens e serviços; 
3) elimin•çlo doi eotraves de natureza burocdtic&, fiscal 

ou de iDfra-estnnun exiatentet o que pesam sobm as atividades 
produtiva; 

4) devoor>çio do fator tmba1ho em ref~ncia aoo en<;aigOS 

financeiro~: 
5) estimulo i criatividade e ls iniciativas empeesariais, de 

modo especial no que se rellciona ca:n a m6dia, a pequena o a mi
croempraa. orgamiuções empresariais de pessoa fbicu no cam
po da produçio agdcola, industrial. cometcial, de serviçoa e de 
cr6dito; 

6) cadaotmmemo e IOCOtlbecimento doo atividades infor
moU produtivu 1ais oomo u doa l1tesloo; daa cootmeiru, feiran
tes, v~ ambrdantes e demaiJ iniciativas engendradas pela 
criatividade; 

7) bonolelmeDo doo insumoollúioos; 
8) c:omçio doo falbu existentes na cadeia de produçio doa 

bens búicoa, porticularmente u que sacrificam os pequenos tr<>
dutmosrmois; 

9) estimulo is atividades hortifnrtigranjeiru, is de produ
çlo de grioo. aveo e ovoo, """""'"" de leite e come, de pequenoa 
animai~; 

10) incremeato a iniciativa que visem a SUpcDl' o desequi
lflxio entre o CIIllpO e a cida.do em tmmoa da infra-eltnltw:a eco
n6mica eaocial. 

Enfim, Sr. President<>, Sn e Sn. Senadces, esseo aio ape
nu alguns upectoa que deveriam .,.. contemplados por um tr<>
gramo de emprego oom tal envergadmL Muitas outms atividades 
e setmoa poderiam ser indicados oomo partes conslituinleo-

de llolreviv&lcia digna- "O fulao da ~elido eolt em que se dle
gue i cotliCi&cia e i aUtun de ~e o desenvolvimonto ec:on&ni
co e social somente se alca.oça de fonna endógena, Isto ~. promo
vendo~ pessoas atravis do trabalho produtivo e livre" (op. ciL) 

E importante observar que as sociedades- a Conferência de 
Copeubague é reflexo deste fato- começam a dar-se conta de que 
o mundo s6 se tomará humano na medida em que os seres huma
nos se empenharem como seres solidários e de justiça, ·emóalcados 
em um mesmo destino hist.áico. 

Para a execução dessa tarefa ou para atingi!- objetivÕS -tio 
abrangentes, razão tem Hobsbawm. o Estado possui um papel in
substinJivel e impostergáveL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a 

palavm ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa) 
Coocodo a pslavra ao nobre Senador Gilvam Borges. (Pausa) 
Concedo a palavta ao oobie Senadcr Casildo Maldaner-

(Fausa) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB·AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, logo no início 
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constihlinte, em 1987, 
~entei proposta no sentido que fosse criado um Fundo Consti
blcional que vineulasse porte da receita da Uoiio oos projdo< de de
senvolvimento e is necrssidades coooe.micas da Região Amaz.ôl:ôca. 

Essa iniciativa logrou aprovação c foi inserida no texto 
constitucional vigente. mas sua efetiva execução exige petllli.DCD.

tes colmmças e vigillincia por porte dos repn:sentanleS dos Estados 
envolvidos. principalmente o Acre. que se destaca pela polxeza e 
pela necessidade de Iean:sos para tomar menos precárias as condi
ções de vida do seu povo. 

Há cexca de 40 dias, Dep.1tados e Senadores acreanos se 
reuniram no gabinete da Senadora Marina Silva com DirelOres do 
Banco da Amazônia S/A, lnstibliç!o gestora do FNO, Fundo 
Constiblcional de Financiamento do Norte. Sensível Aquesllo e às 
suas implicaç~ o BASA tomou de imediato a providência de en
viar ao Acre um grupo de mSs t&::nicos para colher, junto a repre
sentaDI.es do Poder Público local e entidades xep:esentativas de 
classes, direlri= e soluções capazes de, dentro do elenco de tr<>
blemas levantados pela Baucada Federal. dar-lhes soluçio. 

O resultado dessa rodada de entendimentoS está dlegando 
bojo às minhas mãos, na forma de oficio, datado de 28 de abril úl
timo. assinado pelo Presidente em exetcício do BASA. Luiz Bene
dito V areia- Segundo S. S", OS ll'Ôs t6enicoo elabonro.m documento 
relataodo a visita ao Estado do Acte, as observações feitas e os 
contatos mantidos - relatório que mereceu aprovação da Diretoria 
Excc:utiva do estabelecimento. 

Olama a atenção no relatório a fauna elevada e cort& com 
que as questões sio analisadas, mas nem mesmo a cortesia e a se
:reoidade impedem a revela.çio de uma grave ciramstância, no âm
bito interno do Estado, que prejudica a adoção de medidas desen-
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volvimentistas eficazes: a ausência de plaoo de desenvolvimento, 
que seria obrigação do Governo, mas qu~ até agora, nio se fez 
presente. Para ciêocia do Plenário, leio ttxtualm.enle este trecho do 
C<llllUDicado remetido pelo BASA: 

Entendemos que deve merecer atenção e rcflexio das Lide
ranças do Estado a necessidade wgenle de um plano de desenvol
vimento para o Acre, para. que juntos. através de um sistema de 
parcerias, possamos trabalhar efJCientemellle, com responsabilida
de o zelo pelo patrimônio da sociedade. 

Ou seja, a atabalhoada e confusa A~traçio, instalada 
cm janeiro, no Acre, at6 hoje não dispõe daquele qUe deveria ser o 
iDstrumcnlo búico de qualquer governo responsável: o piaDO de 
desenvolvimento, com as indicações conadaS e objetivas de suas 
metas sociais:, ocon6micas e políticas. Dessa falha imperdo:ivel se 
ressec1em todas as comadaa e instituições do Estado, já deaaentes 
de qualquer atiblde CODStrutiva do atual <lovOl'lllldo<. 

- Mas retomemos ao relatório elabondo pelo J!IUpo de traba
lho, enviado pelo BASA ao Acre, cujas CCID.clusões passo a ler, na 
íntegra., para que o Senado da Repiblica tome conhec:imento e ap~ 
de seus representantes a.crcanos. mais tarde, a cobrar a concretiza
çilo.das, af!11llaÇÕC$ ali explicitadas. 

E o seguiiite o relatório do Banco da Amazônia som sua 
ação e os problemas encontrados na aplicação de recursos consti
tucionais do FNO oo Interior do Estado do Acre: 

Banco da Amazônia S.A. BASA 
Assunto: relat6rio das reuniões t6cllicas de traL.:'Ilho realim~ 

das nos dias OS e 06 de abril de 1995, na cidade de Rio Branco, 
sobre as propostas fonnuladas por representaDlea do Estado do 
Acre, alusivas às aplicações do FNO no oxm:icio de 1995. 

Sr. Ptesídente, cumprindo determinação dessa PresidSncia, 
• ..,vós de despacho datado de 29/00/95, oxarulo no Parecer CO
TEC/COESPE n° 951009, a.prescotamos, a- seguir, ~elarório cir· 
cunstanciado sobre o n::sultado das discussões alusivas As propos. 
tas fonrinladas por parlamentares e cxJtros represenlalltes do Esta
do do Acre, relacionadas a aplicações dos = do FNO, com
preendendo ajustes na progilUWIÇilo de 1995 e a criaçio do Progm
ma de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo- PRODEX. 

Propostas e Comentários. · -- --- -

!.Estabelecer limite máximo de 35% do valor de fmancia
menlo para custeio e capital de giro, através dos programas PRO-
RURALePROMICRO. . --- --

* O BASA se propõe a atender esse limite, ooDio forma de 
assegurar a satisfaçio das necessidades aoditícias das calegorias 
produtoras de menor porte. 

2. Simplificação na elaboraçio do cadastro dos p<etendentes 
do PRO MICRO nos moldes do PROCERA e PRORURAL. 

• O BASA assegura o estado de simplificaçio do cadastro 
aos beneficiários do PRO MICRO, inclusive do roteiro de elabora· 
çio de PROPOSTA/PROJETO. 

3. Adoçã.o de garantias progressivas coi:nplem.entadas com 
aval pan1 os beneficiários dÕ PROMICRO. 

• O Banco assegura plenamente a adoçio do sistema de ga. 
I3lltias progressivas na ÍC'Jl'Dla pleiteada. 

4. Fortalecimento do associativismolcooperativisiiio-ae p:o-
duçio no meio rmal. · 

• Esta proposta vem ao encontro da p::>Jítica de crédito no 
meio rural e urbano. induzida. e incentivada pelo banco, como for
ma de criar consci&.cia associativista a· promover melhoria das 
condições de vida das categorias menos favorecidas e o seu forta
lecimento. 

S. Integração dos programas de c:rédito do FNO aos demais 
proguunas regionais do Estado do Acre. 

* O Banco contoida plenamente cóm essa prática., inchlsi
ve, tem desenvolvido açõcs oa busca constante de parcerias para 
amar de forma orientada e raciooal na alocação de recursos em 
condições compatíveis às realidades regional, estadual e munici
pal. 

6. Criaçio do Programa de Desenvolvimento do Extrativis
mo-PRODEX. 

• Após an.üise dos objetivos a que se propõe o PRODEX, 
verifiCOU-se que as atividades prioritárias defmidu para as seis 
sub-regiões do Acre seria plenamcDtc atendidas atrav& dos po
guunas de fmanciamento PROCERA, PRORURAL, PROSU
MAM e PROMICRO, o que, aliás, vem-se compatibilizar com a 
política que o FNO vem induzindo atrav~s dos diven;os programas 
de fmanciamento que priorizam atividades integradas, espccial
menle aquelas que adotam sistemas AGROFU>RESTAJS. 

7. Adoção da Taxa de Juros de Loogo Prazo (TJLP) como 
enCargos financeiros do FNO. • 

* O Banco adolará essa Taxa (I'JLP) como encargos fman
ceiros do FNO. 

8. Assi~ncia técD.ica/Í'eriitineração. 
* Ficoo recoohecida a imptescindibilidade da assistência 

técnica is ativida-des flilanciildas pelo FNO, tendo sido, porém. 
acordado que o assunto será objeto de discussões em fórum pró
prio, conSiderando a neCeSSidade de maior- aprofuodameD.lO da 
questão. em termos das alternativas passiveis para execução dos 
serviços de assistência técnica e- Sua ICinurieraÇão. A propósito. a 
equipe apontou algumas formas de encaminhamento do assunto, 
prestando informações. esclarecimentos e orieo~s necessárias 
para a sua sofução. 

O Sr. Ramez Tcbet - Senador Nabor Júnior. peanite V . 
Ex• um aparte, para que eu tenha a oportunidade de me integrar ao 
discurso de V. Ex-? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer, nolm> Sena
dor Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet - Os Fundos Constituciooãis para as 
Regiões Norte e Nordeste e para o nosso Centro-Oeste foram uma 
luta, como V. Ex• frisou, dos Constituintes de 1988. Naquela oca
sião. eu pn:siclia. com muita honra - e governava o Estado do 
Mato Grosso do Sul o nosso colega, o eminente Senador Carlos 
Bezerra -. a Superintendência do Desenvolvimento do Centro
Oeste e visitávamOs o plenário do Congresso Nacional, buscando 
a integração dessas três Bancadas, para que tivéssemos o êxito 
que, afinal, foi conseguido:· Da parte da Região Centro-Oeste, que
ro dizer a V. Ex. • que esse Fundo constiwi a única fonte de investi
mento. Tive o prazer, juntamente com o Senador Carlos Bezerra e 
outras lideranças da Região Centro-Oeste, de estabelecer as dire
trizes, de participar do conselho deliberativo que traça! as normas 
para a boa aplicação desses recursos na nossa região. Imagino que 
assim CXOireU na n::gião que V. Ex• repn::senta tão bem. Hoje, V. 
Ex• aborda um assunto dessa envergadura, procurando integmr o 
seu Estado, o Acre. mais efetivamente no processo de obtenção 
dos recursos do FNO. O que me assusta, Senador Nabor Júnior, é 
que esses reairsos e investimentos, previstos na Const:iblição, 
constituem pesado ônus para aqueles que tomam esse dinheiro. tal 
o custo fllllll da moeda, boje traduzido pela TR, pela correçio. Pa
rabenizo V. Ex• pelo discurso e nele me integro para solicitar que 
esses investimentos, esses rmanciam.entos, a par de serem feitos 
em um setor produtivo. nio penalizem aqueles que investem. mas 
que sirvam de estímulo à classe produtaa.. Caso contrário, esses 
fundos serão transformados em ~is diferentes, em contratos de 
Crédito, como OCOITe boje, penalizando os tomadores de dinheiro. 
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aqueles que quexem produzir no nosso País. O Govcmo de Fer
nando Henrique Cmloso - sei disso - está. desenvolvendo grande 
esforço nesse sentido. PCI[' exemplo, no que diz respeito ao setor 
agdcola. o entendimento entre os produtores rurais e o Governo 
Federal está avançado. Acredito fumemente que, mediante o aiá
logo, vamos chegar a um consenso de forma a satisfazer os que 
produzem e a evitar que o Brasil decaia mais ainda na sua produ
ção. Ora, acabaDl05 de ouvir o brilhante pronunciamento do Sena
dor que representa o Distrito Fedoml a tespeito da crise de empre
go. Congratulo-me, mais uma vez, com V. Ex' por abordar assunto 
dessa envergadura. Imagino como deva ser o Acre no que se refere 
ao tema mencionado por V. Ex'. Devemos fazer um apelo ao Go
vemo no sentido de que ele se sensibilize e aplique rccunos a um 
custo capaz de fazer com que SêUS tomadores produzam e, conse
qüen~mente, com que nossas regiõe! se desenvolvam, tia.zendo
bem-estar social pam suas populações. Cumprimeor.o efusivamen
te V. Ex' 

O SR. NABOR JÚNIOR - Senador Ramez Tebet. suma-
mente hoorado, recebo a valiosa contribuição de V. Ex' ao meu 
modesto pronunciamentO. V. Ex' tem razão: o ACre, neSse- Aspecto, 
não dife:n:: muilO do_Mato Grosso do Sul. Os~-do F_NO, no 
momento, são 05 únicos com que conta a região, principa.lmeot.e 
para o pequeno produ~~ o pequeno lavrador e para os serin~ 
gueiros. aquêles que se dOO.icam ao extrativismo da borracha_ e da 
castanha. O FNO, em OOa hora. veio suprir a carência que há mui
to tempo se verificava na região. 

O Banco da Amazônia, banco de atuação regicinal, até bá 
poucos anos. financiaVa atividades extiatiVistas, pnilcipalmeote 
borracha. Com o passar do tempo. o Banco desinc\lll;l_l,iu~se dessa 
responsabilidade, mais precisamente a partir da quebra do mono
pólio da borracha. durante o Governo Çastelo Branco. Praticamen
te o BASA nio fmancia mais essa atividade. que se enconlra em 
verdadeiia crise. A Amazônia não produz um terço da botracha 
que produzia há vinte anos; São Paulo boje é o maior produtor. 

Portanto, os recursos do FNO estão socorrendo os pequenos 
produtores. agricultores e pecuaristas da nossa região. 

Pleiteamos e o Banco se propôs a praticar um taxa de juros 
compatível com a capacidade de retribuição dos tomadores desses 
empréstimos. Apelamos ao Banco da .Amazônia no sentido de que 
desburocratize as ações de concessão dos fmanciamentos, uma vez 
que a burocracia. que impera dentro dessas repartições, dentro dos 
órgãos creditlcios do Govemo Federal, retmia a h"beração de re
cursos. Muitas vezes. quando o crédito é concedido. o mutu~ já 
está praticamente impossibilitado de aplicá-lo corretamente. 

Agradeço a colaboração que V. &• acaba de prestar ao meu 
pronunciamento por int.ermédio desse aparte substancioso, que, 
com muita honra. incoqx>ro em meu discurso. 

A sr- Marluce Pinto- Permita-me V. &• um a~? 
O SR. NABO R JÚNIOR- Ouço V. Ex" com muito prazer. 
A Sr" Marluce PiDto - Nobn: Senador Nabor Júnior. acredi-

to que há um problema bem maior do que a buroc:t"liciã. Trata-se 
da exigência que normalmente os bancos fazem aos produtores ru
rais: que apresentem o título da terra. Sabemos que esse é um 
grande obstáculo na Amazônia. porque o INCRA não tem cones
pondido, não tem concedido título defmitivo aos produtores rurais. 
Os produtotes dão entrada em toda aquela papelada. fazem despe
sas, e, enquanto esperam o cr6dito, o gerente comunica que não 
pode liberar porque não existe o tfhllo defmitivo. Nós, Parlamen~
res, precisamos apelar ao Govemo Federal pam que tom.e provt

dências no sentido de que os agricultmes possam obter o crédito 
independeJJ!e do título defmitivo. Caso contnírio_. __ oão adianta tra
balhar pela liberação do FNO. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Nobte Senadora Marluao Pin
to, agradeço a V. Ex• pelo aparte. Concottlo inteiramente cem as 
observações que V. Ex• faz a respeito das exigências que estão 
sendo apresentadas pelo Banco da Amazônia para a concessão dos 
fmanciamentos aos pleiteantes. A meu ver, é necessário desburo
cratizar, pois se isso Dão ocorrer esse crédito vai beneficiar pouCas 
pessoas. 

O Banco da Amazlloia dispõe-se - mais adiante vou abor
dar esse tema - a fmanciar 12 milhões de reais s6 no Estado do 
Acre. Caso nio ocorra a desburocratização dessas ações, talvez 
não se aplique nem a metade desse tola!. 

V. Ex• tem inteira mzã.o. Precisa:mos, unidos, convencer 
nossas autmidades para que facilitem. principalmente para os pe
quenos produtores. o acesso às verbas do FNO. 

O Sr. Flaviano Melo- Permite-me V. Ex• um aparte, no
bn: Senador Nabor Júniot'? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Senador Flaviano Melo, com 
muito prazer :recolho o aparte de V. Ex•. 

O Sr. Flaviano Melo- SenadorNaborJúnior. V. Ex"ttaz a 
~ ;ste Plenário ã.sSuD.to de reãt impoitância para a Amazônia.. princi
palme!Íte para o Estado do Acre. O clocu.-to original. que deu 
origem a essa resposta do Banco da Amazôma. fot elabondo por 
entidades produtivas do Estado do Acre. V. Ex" e c•llros Parla
meotares, entre os quais me incluo. participamos da reunião com a 
Presidência e a Diretoria do BASA, oportunidade em que reivindi · 
camas melhor atendimento e agilização no a6dito. Constatamos 
que o BASA agiu: enviou técnicos ao Acre, fez um levanramento 
e chegou a algumas conclusões, que V. &• traz ao conhecimento 
desta Casa. O que me deixa triste é que, mediante esSe documento, 
o BASA critica algumas posições do Governo Estadual: diz que o 
Acre nio tem um plano de desenvolvimento, que a EMATER não 
está prepo.rada para acolher essas propostas, além de outros co
mentários. Clamo pa.m que o Govemo e sua equipe façam funcio
nar esses 6rgi.Os. Lembro-me muito bem, quando Governador, de 
que a EMA TER colhia essas propostas com agilidade, e o PROR 
CERA, ~o atuante na área da refouna agrária- como se repor
tou aqui a nobre Senadora Marluce Pinto_- por exemplo, conse-
guia tirar esse empecilho do tíb.llo deftnitivo da temi, quando o 
Banco aceitava o tíb.llo provisório. Isso foi distribuído nas- áreas de 
assentamento do INCRA. Parabenizo V. Ex• per este pronunc:ia
memo, aproveitando a oportunidade para clamar ao Governo esta
dual que _çumpra o seu papel im.ediatamente,já que esses recursos 
são importantes tanto para o Estado quanto pam a nossa classe 
produtiva que quer esse financiamento. Inclusive, foi ela própria 
quem preparou esse documento, que foi encamiohado ao BASA. 
Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Nobxe Se
nador Nabor Júnior, a Mesa comunica que o tempo destinado a V. 
Ex• está esgotado. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, se V. Ex" me 
permitir, peço-lhe 3min para concluir o meu pronunciamento. 

O Sr. Carlos Bezerra - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Pois niD: Com a compreensao 
da Mesa. ouço o aparte de V. Ex•. 

O Sr. Carlos Bezerra - Serei rápido, nobre Senador. V. 
Ex• fala sobre o FNO, Fundo criado para ajudar a ccnigir as desi
gualdades regionais no Bmsil. Esse Fundo. de algum mexi?• tem 
ajudado o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste, mas ele é msu_fi
ciente para o que se propõe: a correç.ão das desigualdades regio
nais. EntJo. nobre Senador Nabor Júnior, usando o mote do dis
curso de V. Ex". gostaria de chamar a aiençio pera que DÓs, mili-



Maio de 1995 ANAIS IXl SENADO FEDERAL 249 

<antes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, buscássemos outias so- neficiWs de tais programas (PRORURAL e PRO MICRO), fJCaD
luções para resolvermos essa questio grave das desigualdades re- do, ~m. registrada a sugestio para que o BASA examine, 
gionais do Brasil, que cada vez se aprofunda ntais! O Bmsil não amJalmenle, a partir da implantação do Plano Real, a possibilidade 
será jamais um Pais desenvolvido_ e fçrte se se perdurar essa dcsi-__ de atualizaçio monetária dos limites vigentes, observando o ampa
gualdade regional. Cilal<i um dado sobre o meu ,Estado, Mato ro mgulamcntar. 
Grosso, que é visto, boje, como o grande produtor agricolo. Mato 11. Encargos búicos dos programas de fmanciamento 
Grosso, nessa óltima safra, produziu, em valor, aprosimadamente PROMICRO, PRORURAL e PROCERA. 
I bilhão e 300 milhões de mais. Dessa produção est! vohaudo Os limites de encargos vigentes, pelo elevado nível de redu
para o Sul, como pagamento de insumos e outros, I bilhão de ção efetiva, proport:iouando pela metodologia de c.llculo de encar
reais. Quer dizer, está ficando no Estado apenas 300 milhõea. En- gos fmanceiros do FNO-Especial, assegura um grau de beneficio 
tio? estamos tiabaihando como burros para enriquecer os Estados numa magnitude q!le garante o perfeito ressarcimento do crédito 
do Sul. Essa simaçio não pode perdurar. Entllo, nós, do Centro- sem dificuldade para o beneficiário, uma vez que i5 ielorno do 
Oeste, do Norte e do Notdeste, temos que encontrar um novo ca- principal (valor fmanciado) é mloimo. 
minho, um novo rumo pam coaigir essa situaçio. No dia 17 do 12. Prazos de ca:rência Jllli1l fmanciamentos de custeio e ca-
~te. faremos uma reunião aqui em Brasllia, com os Govema.. pit.al de girQ. 
doms de Eslados da Região Centro-Oeste, com a fmalidade de de- . O Bancó assegum os prazos de can!ncia propostos, oboer
fmir um programa para essa Regiio, e levá-lo ao conhecimento do v ando os prazos máximos;. estabelecidos nas normas operacionais 
Presidente da. Repóblica. Actedito que nessa reunião já poderia- do fundo. 
mos começar a discutir algo mais elevado, importante e sério para 13. Alocação de recuiSOS. 
se corrigk essa situaçio gravissiml. em que se encontra o nosso O :BASA, obsetVadas as condições essenciais c logísticas de 
País. Parabenizo o esforço de V. Ex•, destacando esse popel im- BPJÍO Para assegurar 0 SxiiO dos projetas a serem fiD8JJC~dos. e a 
~tt que o FNO estA fazendo no Norte. assim COOlO Q _FCO disponibilidade de recursos. se compromete a colocar l disposição 
está fazendo no Centro-Oeste. Mas isso dai é uma gota d'água no do Programa Municipal de Emprego e Renda uma dotação de re
oceano, nobre Senada Nabor Jónior. O que temos de fazer é bus- cursos do FNO no valor de RS 12.000.000.00 (doze milhões de 
carnovoscaminhos.MuitoobrigadoaV.Ex•. reais) para serem alocados no exercício de 1995, no Estado do 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o oportuno aparte de Acm. 
V. Ex•, que o insiro, com muito prazer, ao meu ptOnunciamcniO. -- - - A seguir. registiaretllOS outras questões discutidas no trans-

Sr. ~sidente, continuando. curso das reuniões realizadas no Estado do Acre. 
9. Conselho de Desenvolvimento Municipa.l. a) Necessidade de informatização dos parceiros envolvidos 
O BASA entende que os Conselhos Municipais sãõ funda- no processo, de forma a assegurar a agilidade e efici&lcia petti-

mentais no apoio à operacionalização do FNO. constituindo-se nentes à ação conjunta; -
como órgios imprescind[veis para a segumnça do cródito, discipli- b) As lidemnças potiticas do Estado se comprometem a de
namento da aJocaçi.o dos recursos, confOl'Dle as prioridades prees- senvolver ação cou}mta no sentido de assegurar ao BASA a fun
tabelecidas em função da realidade local a nfvel municipal. Os ção de agente financeiro de recursos das divenas fontes a serem 
Conselhos, em verdade, materializam a parceria indispensável à intemal.izadas no Estado, destinadas ao Fundo de Desenvolvimcn
ação de fomento do Banco da região (BASJ\), no momento em to Municipal~ 
que a açio do crédito passa a envolver diretamente as conmnida- c;:) No caso de :recursos de origem de "fundo ~do'', que 
des locais como co-'participes do processo desenvolvímentista. também comporão o Fundo, o BASA se compromete a estabelecer 
Nesses termos, a importância dos Conselhos se justifica na medida um spread especial para o gerenciamento desses tea~rsos. sem 
em que assume as atribuições de: qualquer risco para o Banco. Ademais, foi solicitada a colaboração 

- formular PJ lítica de desenvolvimento municipal. defmin. do BASA na estruturaçio da aplicação desses teCUIWs; 
do prioridades e estabelecendo metas; d) Comprometimento do Estado e dos Municípios. no senti-

- selecionar os beneficiários do crédito, de acordo com as do de credenciar o BASA como Banco arrecadador dos tribulos 
diretrizes c prioridades estabelecidas; municipa.is e estaduais; 

-executar a triagem das propostas apresentadas, realizando e) Foi concluldo que o Banco do Estado do Acre- BANA-
uma pré..análise, observando as normas operaciooais do Fundo. es- CRE- deve integrar-se como parceiro atiVo do pWc:esso de aloca
tabelecidas pelo BASA. para posterior encaminhamemo ao Banco ção de recursos do FNO, como fo:tma de aumentar a capilaridade 
para efeito de análise e decisio do crédito~ · de agências operacionalizadas do Fundo; 

- desenvolver gestões junto ao poderes competentes visa.n~ i) Ficou asseguradO que o BASA deve financiar Custeio e 
do assegurar ações que garantam meios indispensáveis para a via- capital de giro associado, com recursos do FNO, para empreendi
bilm1çio dos projetes fmanciados, tais como: energia e tétriCa. vias mentos atendidos pelos Projetas Demonstrativos da .Amazônia -
de escoamento, comunicação. armazenamento. transporte, assis- PD/A, apoiados com recursos externos (fontes nacionais e interna-
tência técnica, pesquisa e outros; cionais); - -

- monitorar as aplicações dos «CUU"S'S. segundo as fmalida- g) Ficou acertado que o BASA participará de um convêirio 
des projetadas; de parceria com os órgãos e entidades envolvidos, pam assegurar 

- avaliar conjuntameme com os parceiros. os resultados ob- as a~ a serem deseuvolvidas pelo "Banco do Povo" (Fundo de 
tidos na execução dos progmnaslprojetos. Desenvolvimento Municipal)-

10. Limites de fmanciamento nos programas PRORURAL . Rio Branco, 7 de abril de 1.995, 
E PRO MICRO. Augusto Afouso BIUTO$- Superintendente do BASA/AC. 

As propostas apresentadas superam os limites estabelecidos Hemúnio Luís da Solva - DECINIDIPRO. 
pelos dois (2) programas de fmanciamento do FNO-Especial. cuja Qduval Lobato Neto- COTEC/COESPE. 
elevação descamcterizaria o peifil definido para as categorias be- Walter Cassiano Ferreira -DEPLAN/DJPLAN. 

-------



250 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

Como. se vE, o dCJCumento do Banco da A..mazônia S. A. 6- trouXeram. como ainda t:raiem,. grandes aDgústias a autoridades e a 
conclusivo em alguns pootos e promissor em outros, apontando civis do nosso País e dos países vizinhos. 
ocasiões vindouras nas quais sedo aprofim.dados os debates e o O Sr. Bernardo Cabra]- Permite-me V. Ex• um aparte? 
encaminbamento das soluções para os problemas que levamm sua O SR. ROMEU 111MA- Ouço V. Ex' eom prazer. 
ca:nitiva ao Estado do Acre. O Sr. Bernardo Cabral - Só lamento que não esteja na 

De minha parte, estarei - como sempre estive - acom.p&- Casa um número superior de Senadores para cooftm:W" que V. Ex• 
nhando, atentamente, a evoluçio das ações do BASA no Estado do é um especialista na matéria. V. Ex• cun:qre uma nova caminhada 
Acre e na Região Amãzônica, pois aquela instituiçio. como gesto- nesta Casa. ou seja. fazer o relatório sobre a sua viag~ demos
ra do fUDdo Constituciowol de financiamento do Noru:, o FNO, trando a necessidade que existo, per parte do Senado foderal, de 
merece essa atenção prioritúia e indomJida. ter um seu re~te em acontecimentOs como esse. A Casa 

Muito obrigado, Sr. Presidente. precisa se conscieiltizar. Senador Romeu Tuma, de que estamos no 
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho)- Conoedo a limiar de um novo skulo e de que o passado, oomo dizia Winston 

palavra ao nolm: Senador EduardoSuplicy. (Pausa) C!un:bill. deve fu:ar entorrado eom os seus mortos. fazer quando 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma. muito dele o sigoiftcado pam o futuro. Neste pooto V. Ex* entra 

. A Presidência. nos termos regimentais, prorroga a Hon. do -com a sua condição de renomado experto na matéria. O assunto é 
Expediente pcc 1S minutos, para que o Senador Romeu Tuma faça grave. Inclusive eu faria uma sugestio A Mesa de que, ao fm.al do 
o seu-pronunciamento. - seu discuiSO, quando estivesse devidamente p1blicado, fizesse 

O SR. ROMEU 111MA {PL-SP. Prommcia o seguinte dis- chegar·aos demais Senadores que aqui n!lo se encontram, dada a 
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Sena- sua relev4ncia. Pambenizo.o,- Senador Romeu Tuma.. mais uma. 
dores, nos: dias 18 e 19 do mês passado estivemos representando, vez. eu que acompenhei em determinada quadra da minha vida a 
sem ônus para 0 Senado, a Pres:i~ocia. desta casa em Buenos Ai: brilhante atuação de V. Ex• frente 1 Superintendência da Policia 
res, no importante evento "Jornadas intemacionais sobre o contro- Federal. 
le e fiSCa!ização parlamentar dos órgãos e atividades de segurança 
intema e de inteij.g&.cia", a coovite do Senado da República Ar
gentina. 

Esse encontrQ, que contou com a ~sença de parliunenta
res, de civis e de militares, foi organizado e p-omovido pela Co
missio Bicameral de Fiscalização e Controle das Atividades de 
Segurançs e Intolig&!cia do Parlamento Argemino. A sessão de 
abertura realizou-se na Climara dos Deputados federais oom a 
participação do próprio SOCP:Lirio de Intoligéncia do GQ\<cmo Ar~ 
gentioo, Sr. Hugo Anzo!Teguy. Desejamos destacar, nesta opcrtu· 
oidade, algumas de suas afirmações que, oom certeza, coincidem 
eom o pensamcnto desta Casa: · 

'Todos n6s entendemos que a atividade de inteligência 
constitui uma ferramenta fundamen.lal na atividade do estado m~ 
demo. Mas é preciso recõDhecer que ela apresenta desafios pecu
liares e que é necessário enquadrá-la deot.ro de um plano jurldico, 
a fm de resguardar o respeito aos Direitos Humanos, universal
mente reconhecidos.'' 

Na sessão de abertura, peran!o rcpn:senlalltos do C!ile, M!
xieo e Uruguai, o Sr. Anzo!Teguy, na qualidade de Secretário de 
Inteligência, fez questio de ressaltar (pie "a participação das casas 
legislativas no controle dos a-ganismos de inteligBncia constittli 
uma incalculável ajuda. conduzindo..os mais. adequadamente den
tto de limites que assegurem o nocessário equilibrio enlre a :maior 
eficiência desejada e a salvaguarda dos direitos e liberdades indi
viduais". 

Este evento dividiu-se entre quatro grupos de trabalho: um 
voltado para o eonlrole e fiSCa!ização legislativa dos órgios de in
telig8ncia frente aos novos desafios Rlgiooal e global; rutro com 
enfoque A necessidade de adequaçio da legislação de cada país 
com relação A áre4 de inteligt!ocia e a respectiva necessidade de 
eompatibilizá.[a n:gionalmento; o tem:iro grupo cuidou do contro
le e fiscalização legislativa dos órgãos de seguillD.Çil interna ftente 
aoo novos desafios dos cenários regional e global; o último grupo 
de trabalho voltoo-se para a necessidade de adequação da legisla
ção de cada país no que diz =peito à área de segurança intoma e 
à necessidade de sua oompatibilização regionaL 

Faço um lemlrete a V. Ex-s: no perlodo diiiCil que o Pais 
atravessou. algumas operações coojunu dos paises do Cone Sul 

O SR. ROMEU roMA - Agradeço a V. Ex', Senador 
Bemardo Cabral. Aproireito o OIIJOjo poro. homenagei-lo. QuaDdo 
Ministro da Justiça. soube bem V. Ex• intervir DOS momern101 d.itl
ceis, quando a decislo tinha que se bueu em doco.DJmJ.tDI cóm
dos dos 10CoreS de intelig&lcia da adminiJiraçio póblica federaL E 
eom o oeu bom seaso e equillbrio DOO dava focça. poro. lllOIIr&miOO 
que. b vezes., a decisio pela lei tem muito mail vigã, Dim futuro 
proximo, do q1e &<p~ela lomlda poro. dd«minados inlereo..., em 
que a líúJtnoçio e a &J!Bllotia noolovam alrav6a doa tempo&. 

Agradeço DJJiro a inlerveDçio de V. Ex' e me IIÍilto feliz per 
pOder bÓnwJog.á-lo. no11e momonto, petmlo -assumo que tia· 
go ao conhecimento da Cua. 

Apeoveito a opodlll1il!ade da -do Seuiodor Pedro Si· 
mon poro. dizler_ que estai DOsta tn'boma cumprindo um deoojo per
l!laDOnte de S. Ex•, ou aejl. do quo a -Cada viagem que ae faça, Dio 
seja mais como uma obrigaçio mu como u10 o COitUme daquelos 
que vl!o fO!I:'O=lli-la. - ao ooohecimooto dos -• puos oo 
dadoo referentes a eosa viagem. Estcl1 me referindo, Seuador, e 
faço esse illlervalo em h0111011&8"m a V. Ex', ao <Xlllhecimealo que 
II3go ao Senado da viagem q1e empoeDC!i 1 Afsentina, sem &mo 
pora esta Casa, rep<OSODtando-a no Simpósio sobre 01 Serliçol de 
iiiie1igencia e Comrole pelo Poder i..egislativo. 

Todos os lrabalhos desta jomada fcnm norteado~~ po< um 
dm1meoto dencminado ''Mm:o do Rcfedocia11

, do qual fazem 
porte 25 itens. Tomamoo a h'benlade de chamar a llençio da ..,. 
Jlboru e doo senb0101 Senadores poro. o codolldo p:ogRI!Iitioo de 
um desses 25 ilena que noriNram...., <llOOI1Iro. Sua citaçio II«Yi
rl pora mostnr a seriedade oom que ..,. eveuto lei oqanizado: 
"A ativi.d..ade do iotelisflncia, como qualqum- outra tarefa CIOIICI!ta 
do Estado, se ._.ma demo da lei e _.er narmu especllicas 
que sirvam de garaillia pora o cidadlo e, ao mesmo tanpo, pem1i1a. 
que o sistema de inlelig&Jcia tenha alogitimirlode no cumprimmto 
de suas wofas. Al6m de assegurar tota!IIalllpOdnc:ia em -• ol>
jetivos e metas". 

Devemos enfatizar que a preseaça do Brui! foi !D1ilo opo<
bma, principalmeme neste mamemo em que o <lavemo bruileiro 
começa, novamente, a pensar na criaçio de um órgio profllsioaal
mellle voltado pora u açac. de inle~ civil: a Ag!ncia BIUi
leira de !ntelig&lcia- ABIN. 
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Olamo a atcnçlo doa Srs. Senadoreo pua o ãto do que do
vem inteirar-so da roodiçlo da Modlda Provio6ri& que n>O<plli2a a 
aclmini&lnçlo po!blica fodonl e que tem imorida cm um do 111111 

llligoo a criaçio da ABIN. Aliú, diJaxdamoo do foona 001110 o 
Govoroo atrai pua si a coosliluiçio e 01 objolivoo doaso lqlo, 
nlo trazendo ao Parlamento a dDcuulo sobro o UIUiáo e o eoca· 
miohamoDID da mat6ria por projeto do lei. 

Assim que estiver C<lllcluido o DOIIO rolaláio oom. a 110111. 

porticipoçio na referida jomada iltmw:ioaal, elo ood encmJinho
do 1 Pmlid&lcia desta Cala. 

Para oocetnr, dovemoo infoanar linda que porticipomoo, a 
coovite do Senador Edoardo Pedro V arca, um doa principoio orga
nizadores dolsc encontro intemacloual IObn> inteJi&&><ia, do um 
propma do telovisio em rodo naclonalll'IIOJltlllt, <m que o tema 
principll foi. exatamoate a atlvidado do inteJia&r:ia CXl!DO um doa 
inltl!l!DODlol IIOCOaÚriOI 1 oobreviv&!ncla o dooonvoivimomo do 
Botado domoc:dtlco modomo. 

Com euo -· do qual plllicipo~ • ArpallDa objoll
vou !Dolttar ao """ povo do lmponlncla do tema, v!Jio quo a Ar
aenllDa mlil do quo qualquer 011110 poli do Col!a Sul sofreu cem a 
auerra iltoltlllt, mvolucillllirla, o 1ul bojo u IIWidl- 'do 111111 

jonWioo oaJpiDl do lllllmo. 

Em o quo tiDha a COIIIW1k:ar a ... Cua. 

Muito obrigado pela •teoçlo-

Dun:mle o di.JCIIT'» do Sr. Ronu!u Tama, o &-. 
Teotónio Vi/e/aFilho, J•Vf«-Preside1fle,deim 4 cadei
"' d4 presidb!ci4, que 6 ocupad4 pelo Sr. Ntlbor Jú1lil>r. 

O SR- PRESIDENTE (Nabo< Jónio<) - Em veuçio o Re
querimento n• 679,1ido no Expediente_ 

Os Srs. Secadores que o aprovam queiiam pmnal'JC'I(Cf scn· 
tadco. (Pmsa) 

Aprovado. 
Aprovado o noquerim<lllo, fx:o """""'ida aliceoçuo!jcibdo 
O SR- PRESIDENTE (Nabo< Jónio<) - Sobro a mesa, n>-

querimcnto que seri lido pelo Sr. 1° s~tmo cm exerclcio, Sena· 
dor JeffOiliOD Pél"OI-

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N" 680, DE 1995 

Soohor Pmlidoote, 
Com fundamento no III. 258. do Regimento lntemo do Se

nado Federal, roqueiro allmlitaçlo em oonjmto do PLC n• 60, do 
1994 (n" 3.125-C, do 1992, DI Cua do a:igem), que dispõe sobro 
o fornecimento do certidões pelai rcportiç<lcs póblicu. regulamen
tando o III. s•, inciso XXXIV, da Conl<ituiçlo Federal, com o 
PLC n° 32. de 1992. por versarem sobte a mesma. mat6ria. 

Sala dai Sessões, 5 do maio do 1995. Senador José FogOÇL 
O SR- PRESIDENTE (Nabo< Jónio<) - O requerimento 

lido SCiá publitado e incluido DI Onlem do Dia, oportunamente, 
DOI termos do dispocto DO llt. 255, H, c, ilem 8, do RcJlÜDelliO ln-
temo. 

Sobro a mcaa, requerimento que SCiá lido pelo Sr. I" Socre
túio em exerrácio.Iefferson Púes. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 41111, DE 1995 

SoohO< Presidente, 
Nos t=nos do art. 258 do Resimcnto ln~. roqueiro 1 

lrlmitaçio em conjmlo dos Projetas do Lei do Senado n"> 142 c 
143, ambos do 1995. 

Sala dai Scllilcs, 5 do maio do 1995. - Sclllldo< Osmar 
Dias. . 

O SR. PRESIDENTE (Nabo< Jónio<) - O requerimento 
lido ood publicado e incluldo na Ordem do Dia, noo termoo do III. 
255, n. c. ilem s. do RosimelliO lntemo. 

Sobre a meaa., xequerimeatos que sedo lidos pelo Sr. 1 o Se
crermo em oxorclcio, Jeffo:noo P6roa. ·· 

Slo lidOI 01 seguintes 

REQUERIMENTO N" 6112, DE 1995 
Soohor Pmlidoote, 
Roqueiro DOI tem!Oa doa llligos 50, § 2", e SO, intiJo 

xxxm, da Ccmlimiçlo Fodonle do lltiso 216 do Regimento ln
temo do Senado Federal, oojam fomocidal pelo Presidente do 
Bm:o Nacional do Deoonvolvimonto l!c:aJbmico e Social -
BNDES, Sr. Edmar lladla, 11r1v6s do MiniiiiO do Planojamonto, 
Senador Joo6 Sem, u ooauiJtoo informaçllel: 

I. Qlal a diJtribulçlo por Estado e porrogilo, doa financia
meniOI c:<IIICedidoa pelo BNDES, incluindo suu mbailüriu, em 
1992, 1993. 1994. 

·2. Qual 1 dialribuiçlo, por Botado e pox ,.gilo, doa liDID- · 
ciamon!DI previi!DI pua 199$. 

3. Qual a poai~ finnada pelo BNDES 1 mpeilo da pro
polia. 111ibulda ao pr6pdo Bm:o, do so fmmciar o Poder Pl1blic:o 
exclusivamente nas mas de; cerrado, nos setores de transportes, 
armazenamento, comunicações e suprimento de energia elétrica. 

Justillcação 

De acordo com números divulgados pelo B~co Nacional 
de Desenvolvimento EcCIDÔmico e Social, no primeiro trimestre de 
1995, os pedidos de fmanciamento por ele acolbidos cresceram 
123 por cento em relação ao mesmo período de 1994. Os podidos 
aprovado& subiram 154 por cento. de US$980,9 bilhões para 
US$2.491 bilhões. Esses valores permitem que se tenha uma idéia 
não apenas do ribno do JrCSeDte processo de crescimento da eco
nomia. mas também de suas perspectivas para o futuro imediato. 

O BNDES CODStitui-se boje na única fonte de_fmanciamen~ 
to de longo prazo no Pais. A ele é que as empresas de todas as re~ 
giões recorrem pa.ra obter os recursos necessários a ·seus progra
mas de investimento. Por outro lado. o BNDES é também uma 
agência estatal e, nessas condições, deve enquadrar-se em políticas 
públicas delineadas pelo Governo Federal. Conitituciorialmente, 
essas políticas públicas devem contribuir para a redução das desi
gualdades regionais. 

Nessas condições., solicitamos os dados necessários a que se 
forme uma idéia a respeiro da real cootribuição do BNDES para 
essa redução de desigualdades. tendo em vista os rea~rsos destina
dos a cada região e a cada Estado do País nos últimos três anos. 

Por oulro lado, atribuiu-se ao BNDES a intençio de resrrin
gir seus fmanciamentos ao setõr público a programas e projetos 
que tenham como alvo as fronleiras agricolas do cerrado, pela ab-
soluta necessidade de atenção governamental para essa área e pelo 
rápido retorno proporcionado por esse investiniento. No caso. es
ses fmanciamentos teriam como objeto projetaS- nos se tores de 
transportes. armazenamento, comunicaç-ões e energia elétrica. [)e. 
sejamos saber em que medida essa intenção realmente existe e 
quais são as ações concretas desencadeadas nesse sentido, dado o 
potencial das regiões do cenado e à sua condição de última fron
teira agrícola do País, tendo como fator limitante a infra-estrubJra 
inadequada e a reduzida capacidade de investimento de alguns Es
tadoS, principalmente do Nordeste. 
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Sala de Sessões, 5 de maio de 1995. - Senador Freitas 
Neto. 

(Á Mesa para d~cisão.) 

REQUERIMENTO N"683,DE1995 

Esta situaçlo nos ti<tz sérias pieocupações e, todavia, não se 
encontrn~ dispo~veis no Congresso Nacional informações: que 
nos penmta avaliar adequadamente o alcance deste processo. 
Co~ se sabe, uma administração mal planejada, executada de 
mane:tra errônea, pode acarretar sérios ~juízos na administração 

Senhor Presidente, pública, ensejando restrições A reordenação do estado e a sua nor-
Nos termos do disposto oo art. 50, § 2• , da Constituição malização operacional. 

Fedem! e nos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento Interno do O Congresso Nacional, em particular o Senado Federal 
Senado Federal, requeiro sejam solicitados ao Exmo. Sr. Ministro consauue o disposto na Constituição Federal acerca de sua com
da Previdência e Assistência Social. Reiohold Stephanes, as se- petência fiSCalizadora. dentxe auras, e da plena necessidade de co
guintes informações: _ _J:tb.ec:im!"'P_to _de quJtlquer ~sunto de _Weres$C oaciooal. necessita 

1. Delll.n: os im6veis ocupados pelo JNSS, indicar quantos ter ciência de informações. relativas à real siblação destes imóveis 
são de sua propriedade e quantos são alugado&, discriminando-os sem que, P~ tal, ~ àquelas veiculadas na impmnsa, nem 
por município. - sep:~prc suficientes. -

• -2. Quanto o INSS tem gasto com despesas de aluguel de -Tendo em vista que o assunto não fOi ainda adequadameme 
imóveis com a fmalidade de desempenhar suas funções em muni- esclarcc:ido, é que requeiro seja encaminhado A autoridade campe-
cípioS onde ele também é proprietário? tente este pedido de informações. 

3. Quais 05 critérios adotados pelo INSS ao alugar imóveis Sala das Sessões, S de maio de 1995.- Senador Lúdio 
em municípios onde ele tem várias propriedades? Coelho. 

4. Discriminar os bens imóveis que o INSS reCebeu em da-
ção de pagamento. Atualmente. qual a situação desses imóveis? 

S. Relacionar os bens imóveis do INSS que estáo ociosos. 
Dentm os que estio ociosos. quais sio os planos quanto ao seu fu
mro? já se tamaram iniciativas nesse sentido? 

6.Em maio de 1993, o ei:ttio Ministro da Previdência Ãntõ
nio Brito anunciw que iri.ãm ser vendidos 1.600 iin6VeiS em·todo 
o País, dentro do chamado plano de desmobilização do património 

(À Mesa para decisão) 

REQUE~NTON•QW,DE1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do Art. 50, § 2°, da Constituição Fe

deral, sejam solicitadas à Secretaria da Receita Federal, IX'I' inter· 
médio do Senhor Ministro -da Fazenda, as seguintes informações: 

do IN'SS.O que de concreto foi feito? ------ ----
1. No mesmo ano, ficou proibida a locação de qualquer 1. Se a renúncia fiSCal refereutc b ex~ brasileiras, 

imóvel pela Dataprev ou pelo INSS, salvo com permissão expres- inclusive Beftex, s1o computadas nos cllrulos de estimativa da :re
sa do Ministro. Esta ordem se concretizw? A mesma dixetriz coo- mlDCia fiscal da Unilo. 
timla valendo? 2. Em caso de Ie$posta af"nmativa, qual o valor da n:mlncia 

8. De que maneira o IN'SS exerce o controle de seus im.6- fiscal referente às exportações brasileiras regionalizadas. nos exer-
veis alugados ou desocupados? ciCios de 1~. 1993, 1994 e estimativa efetuada para 1995. 

9. Quanto "O INSS percebe meosalmenle com 0 aluguel de 3. Em caso de resposta negativa. qual a razio da exclusio e 
cada imóvel de sua propriedade? Relacionar os imóvCiS e.re.Spécti-· --Se consta da programação da Receita Federal incluir a tcnúncia 
vos valores de locação percebidos pelo INSS a titulo de aluguel. ~:1~1a=t~portações, oas próximas estimativas de reuún-

10. Em 1993, houve uma determinação do Mioistro da Pre· 
vidência para que os imóveis necessários- aos servf:?s do INSS Sala das Sessões, 5 de maio de 199S.- Senador Jcffenon 
' P..-... J.OSsem negociados por meio de permutas com órgãos públicos que 
devem à Previdência. Quais os resultados dessa iniciativa? 

Justificação . 

No Governo passado, houve um levantamento pormenori
zado de todos os imóveis pertencentes ao INSS com o objetívo de 
utilizá-los adequadamente ou mesmo vendê-los. À época. a im
prensa noticiou que a Previd&.cia Social tomara~se, ao longo dos 
anos, ''uma imobiliária mal administrada", que pagava mensal
mente Cr$6,7 bilhões pelo aluguel de 404 imóveis de terceiros, e 
cobrava pelo aluguel de seus 622 imóveis apenas Ct$1;1. bilhão (a 
preços de abril de 1993). ''Vamos acabar com a imobiliária em que 
foi transformada a Previdência Social", afumava o ex-Ministro 
Antônio Brito. 

A despeito do esforço e empenho pessoal do ex-Ministro da 
Previdência Social, Antônio Brito, conforme se evidenciou diaria
mente em notícias VeiCUladas pela imprensa nacional, quer nos pa
recer que este processo não tem sido levado adiante dentro dos pa
drões de normalidade que a questão requer. 

Parece que os procedimentos que vinham sendo adorados, 
sofreram solução de COOtfuuidade, vez que sobre a questão não se 
tem mais qualquer notícia ou programa- de ra.cionalizaçlo -do uSo e 
da propriedade dos bens imóveis pertencenteS ao INSS. 

(À Mesa para decisio.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os '"')Uerimeotos 
lidos seria despocbados à Mesa para decisão, oos termos do inciso 
II do art. 216 do Regimento lolemo. 

Som a mesa, '"')Uerilriento que será lido pelo Sr. J• Secre
tário em exerclcio. Senador' Jeffenon Péres. 

É lido e aprovado o ~guiMe 

REQUE~NTO N• 685, DE 11195 

Senhor Presidente, 
Nos tem!OS do artigo 55, m, da Coostituiçio Federal, e para 

fms do disposto oo § J• do artigo 13 do Regimento Interno do Se
nado Federal, roqueiro seja considerado como licença autorizada o 
meu afaslameoto dos tnba.lhoo da Casa oos dias 8 e 9 de maio do 
corrente mo, quomdo estm:ei participondo de debates promovidos 
po< entidades de classe e clubes de serviço, em Campina Grande, 
Estado da Panu'ba. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1995. - Rooaldo Cunha 
Limo, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Aprovado o reque
rimento, fica concedida a licença solicitada. 
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Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício, Senador Jeffersoo ~s. 

É lido o seguinle 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 149, DE 1995 
-COMPLEMENTAR 

Dispõe oobre a elaboração e c:onsolldação das 
leis, ngulaDdo o art. 59, -'snfo 6nlc:o, da Coaod· 
tulç.lo Fecknl. 

O Congresso Nacioualde=ta: 

CAPÍruLOI 
Dispoliçõa preHml...,... 

Art. 1• Esta Lei Complementar regula a elabomçio, a reda· 
çio, â cooso!idaçJo e a alleraçio das leis aJmmsidas pelo processo 
legisàtivo, nos termos do que dispõe o artigo S9 da Comtituiçio 
Federal. 

§ 1• O processo legislativo canpreende, no lmbito da 
Uniio, a elaboração de: -

1- emendas i Constituiçlo; 
n -lei! complemcnta.Ics; 
m- leis ordin.lrias; 
IV- leis delegadas; 
V- medidas provisórias; 
VI- decttotos legislativos; 
VII- resoluções. 

§ 2• As nomJaS de elaboraçio legislativa estabelecidas no 
Capitulo IV desta Lei aplicam-se 1amb6m aos decttotDs e aos de
mais tipos de atos de regulatnenllçio editados pelos 6rgios do Po
der Legislativo, do Exca~tivo e do Jud.icÜrio, no que couber. 

cAPíruLon 
Dasdellniçõcs de tennoae exprC!OÕco 

Art.Z'Pam efeito desta lei canplememar, sio coosidondoo: 
1 - atoa de regulamentação: aqueles de cadw comple, 

mentir às leis, mas sem a elas cquiparar~sc. baixados_ por 6rgios 
da administtaçio direi& oo indireta do Poáer Executivo, enon: eles 
canproendidos oo decretos. instruções nonnativas, resoluções, 
avisos. deliberações, portarias e atos equivalentes em tetmos de 
autoridade normativa; 

n- código bnosllelro de leis: • ..uniio dos principais com
ponentes do sistema de leis vigeo.tc no Pais. compreendendo a 
Constituiçio Federal, com suas emendas e leis complementares; as 
codificações; a oonsolidaçio das leis de akance geatl, nos termos 
defmidos põl:' esta lei complemeblar;. as CCfletineas de leis de ince.
tcsse restrito e lllima cdi.çlcrdas respectivas !iiCpUlltu de atuaHzaçln; 

ill - cooaolfdaçio: a reuniio C ÍDI.egmção DUma estrutura 
artirulada e logicamente sistematizada. mas sem a criaçio de Di
reito novo. de disposições legais estabelecidas por meio de dife~ 
rentes leis. em difetentes momentos do desenvolvimento s6cio
polllf31ico-eoon&nico do Pais e sob dll....,.tes perspe<:tivas; 

IV - c:ooso&dação das leis braaHelras: a oonsolidaçio, sob 
UD:II. estrutura genl de tftulos indicativos das úeu mais relevantes 
do Din:ito aio codifieado do Pah. das leis de alcance geatl, segua· 
do uma numençio independente da utilizada em cada lei; 

V - dlapooittro legal: cada desclobmmento de uma norma 
legal que deftna uma condiç.lo ou n:gule uma situaçio espeeíf"ICil, 
em geral ex~sso por um artigo, parágrafo. inciso, a.ltnea, cu item 
de uma lei; • 

VI - hlslórko do disposlttro legal: o n:gistro sintético da 
lei que deu origem ao dispositivo legal e dos at.os pelos quais se 

introchtimn alterações inserido nas codificações e consolidações, 
logo em seguida ao dispositivo modificado, abrangendo: esp6cie 
de lei. mlmero, data da prolDlllgaçio e. quando posslvel, conciso 
emmciado do respectivo objeto; 

VII- latos legais ou leis: aquelas esp6cies de atos com
preendidos pelo processo legislativo, nos teDDOS do art. 1•, § 1:', 
desta lei e do art. 59 da Comtituiç!o Fedem!; 

vm - lei de alam«: geral: a que .. destina • n:gular rela
ções habituaiJ emre oa cidadiol. entm u orpniuções ou entre 01 
cidadios e u organiZJIÇõeS, a estabelecer DOm1&S de acatamento 
obrigatório em todo o Pah, a estabeleeer n:gw pora regular con
dutas futuras ou situações abstmtas. geraiJ e impcssOaii;- ---

IX - ld de lntcraoe reatrito: a que se destina a n:gular si· 
tuaçio particular COJOO a desapropriaçio de =ta propriodade, a 
lllllcrizaçio pora a •limaçio de um bem público oo a alribuiçlo de 
designativo a uma obn.: a atender um interesse individu•lizado, 
como a concesslo de cidadania, a aprovaçlo de um tratado ou a 
autorizaçlo de operaçio de CIEdito; oo a n:gular temporuiame!lle 
uma situaçio especial COJOO a concessio de isençio tributhia oo o 
atendimento a UD:II. ~ncia; 

X- revCJiaçio expressa: a iodicaçlo, por uma nova lei. de 
modo claro e específ"lco, dos dispositivos legais - seções, artigos, 
parágrafos oo seus desdobramentos -, da Oldem jwfdica aillerio< 
que fJCII.m sem efeito cu que assumem nova redaçio ou abrang6n
cia a partir de sua vig&cia. 

CAPÍTULOm 
Da caradcrizaçio das leio quanto a sua llnaHdade 

Art. 3° As emeodas l Constituiçlo, cuja PfOP9SU.. exame e 
promulgação obedecerio is determinoçile< do art. 60 da Constitui· 

çio Fedem!, constiblem. o meio apropriado po.ra. a adiçio, supres
sãO, ou Alteração de dispositivos constitucionais. 

. Art. 4° As leis complementares, restritas àquelas previstas 
especificamente na Constibliçio Fedem!. destinam-se a regular, 
com caniter de nonna superior ls leis mdinárias. aqueles preceilDS 
constitucionais desprovidos de auto-aplicabilidade. 

Art. 5° As leis ordinárias, as leis delegadas, os decretos le
gislativos e as resoluções legislativas constirucm as formas mais 
regulares e usuais de elaboração das leis. 

Parágrafo único. As espécies de leis emnnemdas no caput 
poderão assumir o caráter de leis de alcance geral ou leis de inte
resse restrito, conforme defmido nesta lei. 

Art. 6° As leis ordinárias. elaboradas por iniciativa dos au
tores indicado; no art. 61 da ~timição Federal. serão m:a.das 
para legislar sobre todas as matérias de competência da Uniio que 
nio demandem leis complementares. 

Art. 7° As leis delegadas, elaboradas pelo Presidente da Re
pública com base em atos de delegaçio do Congresso Nacionsl 
fundados D.Q art. 68 da Constituiçl.o Fcdera1, seria usadas apenas 
em casos de. OIEani.zação do Poder Exeauivo e tenlo vig&cia por 
prazo nio excedente a dois mandatos presidenciais. 

Pan\grafo único. Dois anos antes de terminada a vi~ncia da 
lei delegada. o Presidellle da Replf3ública submetm. ao Congresso 
Nacional projeto de lei ordinária regulando a mat&ia. -

Art go Os decretos legislativos, que independem de sançio 
presidencial, serão utilizados para o exerácio das competencias 
exclusivas do Congresso Nacional indicadas nos arts. 49 e 62 da 
Constituição Federal. 

Art. 9" As resoluções seria utilizadas: 
I - pelo Congresso Nacional. nos casos indicados na Cons

tituição Federal, nas leis complemeDtares e em seu regimento in
terno; 
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II - pela Omam dos Depulados e pelo Senado Federal, § 2" As leis de interesse restrito U:J:OO suallUIDel'aÇão prece-
para exercício das compet.encias privativas iDdic•dn nos arts. Sl e dida do designativo ''Restrita" ou ''Restrito'', de acordo com ares-
52 da Constituiçlo Federal; . pectiva esp6cie. 

m - pelos Tribunais Superiaes, noo casos indicados na § 3" Cabem à Comissão T6coica compe-e da Casa de ori-
Constilllição Fedenle leis complementares. gem decidir, em catáler pn:liminar, quanto l CODdiçlo de interesse 

Art. 1 O. As medidas provis6rias, destinadas, de acordo com reslrito ou alcance geral da lei. 
o mandamento coostibJcional. ao alcudimento contingente de ca- Art. 13. A ementa implicará, de modo conciso e sob a Cor-
sos de relevância e urgência, sedo utilizadas apenas quando carac- ma de título, o objeto da lei. 
terizadas tais circunstâncias, vedado seu emprego em matáias in- Parágrafo 'IÍJliCO. A ementa sed. grafada em negrito ou por 
suscetíveis de delegação legislativa. noa: temws do art. 68, § 1 o, da meio de caracteres tipográficos que a R:alçem. e teri. sua margem 
Constillliçlo. · esquerda equivalente a um tetço da largum do U:xto. 

§ I" Constitui caso de relevAncia, pom efeito de edição de Art. 14. O preâmbulo indicatáa instituição compel<JIIe pora 
medida provisóriã., com força de lei, a síbJaçio de excepcionll inr a pnitica do ato e sua base legal. bbservadu. de acordo com a es
portância pom o intet05se polblico que deootn de acoo<ecimento p6cie da lei, as seguinU:s f6mmlas: 
oo sil!Jaçlo coo}lnlllru imprevis!vel. I - nas emendas Constituilio: "As Mesas da CAmam dos 

§ Z' Constitui caso de urgencia, pam efeito de medida pro- Oepltados e do Senado Fedcnl, nos termos do que dispõe o art. 
vis6ria, com fotÇa de le~ a situaÇio relacionada diretamonte a 60 da Coostituiçlo Federal, pronmlgam a seguinte Emeoda ao tex
acootecimento conjunlural_de_cxtn:uuL gravidade qu a estado de to constitucional:'';. 
perigo iminenie que exija i.:m.ediata açlo ou non:nati24Çio pelo se- II- nas leis complementares e ordinárias : O Congresso 
tor público, a qual. caso nJo efctiva.da. resultari em grave e iaepa. Nacioaal, tendo em vista o que dispõe o art. da Constituiçlo 
rável prejuízo ao interesse público. , - Fedcrd, decreta e o Presidente da República sanciona a seguiD-

§ 3° As medidas provisórias serão classificadas cooro leis te lei: 11
; 

de interesse restrito, em i'azlo de sua tem.porariedade. sendo as leis m - nas leis ordinárias, dccommtes de medidas provisó
delas resultantes classificadas de acCKdo com as categorias indica- rias,: "O Congresso Nacional, JUODhecido o caráter relevante c 
das no art. 5° desta lei, urgente da Medida Provisória n° , de , decreta sua convexsio 

CAPÍTIJLON 
Elaboração, Redação e Atuallzação das Leb 

SEÇÃOI 
Da Estrutura das Lels 

Art. 11. A lei será estrublrada em quatto partes básicas: 

I- porte preliminar, oompreendendo • op!grafe, a emenda, 
o pn:àmbulo, o emJDciado do objeto e a indicaçlo da !mbito de 
aplicação das disposições nmmativas; 

II - parte normativa, oompreendendo as defmições legais, 
quando cabtveis, e o texto das llOl1IUl5 Tegais; 

m - parte oomplementar, oompreendcndo .. disposições 
relativas a\ implementaçio das normas legais estabelecidu pela lei 
e a i.ndicaçio de :ma vigência; 

N - parte ocessória, compreendendo as disposições transi
tórias, quando cabiveis, a data de sua institucionalizaçio, a nomi
nação da autoridade oompetente pam pronmlgá-la ou da autorida
de que deve referendar o ato. 

Art. 12. A epigrafe, grafada em cometeres maiúsculos, pro
picíará. identificação numérica singular à lei e sett f01Ill3.d&- pelo ti
tulo designativo da espécie da lei, pelo nómero respectivo e pelo 
ano da pronmlgaçlo. precedido de virgula e da portialla "de". 

§ 1" Cada esp6cie de lei tem numemçio independente, do 
tipo seqüencial nio renovivel. observados os seguintes crit6rios: 

I - as emendas da Constituição Federal e as leis comple
mentares tetilo sua nu'meraçlo iniciada a partir da promulgação da 
Coostituiçoo. JeiD!JMmdas com os mímeros iniciais da sme àquelas 
produzjdas ap6o 5 de ootubro de 1988 e anU:s da viglncia de.u lei; 

n - as leis onlin1rias e .. leis delegadas ledo numeraçlo 
seqüencial em conr.inuidade :ls sb:ies iniciadas em 1946: -

m - os decretos legislativos e as resoluções do Congresso 
Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e dos Tri
bunais Superiores U:J:OO numeraçlo seqllencial iniciada DO princi
pio da próxima legislatura, Jll<6"1"adas 1116 entio as fonnas vigentes; 

IV- as medidas provisórias terio sua riumerilç&o seqíiencial 
iniciada em 1988. 

em lei cem o seguinte texto:"; 
N -nas leis delegadas: "Nos teDDOS da delegaçlo oonc:edi

~ pelo Cmgresso Nacional attavés da Resoluçlo n• , de , o 
Presidente da ~épolblica pronmlga a seguinte lei:'~ : 

V - nas medidas peovis6rias: ''O Presidente da Repolblica, 
com base na ca.racterizaçio de n:lcvlncia e UI'#ncia que acompa
nha e i.ost:rui este ato. adota a seguinte Medida Provisória, com for
ça. de lei:"; 

VI - nos dectetos legislativos: ''O Congresso Nacional DO 

exetCício da competência exclusiva a que se refere o art. da CorJs... 
titUiÇão Federal, dccteta:"; 

vn- nas resoluções: ''O (nominaçlo do órgão), com base 
no que dispõe o art. da (citação da lei), resolve:"; 

Parágrafo único. Nos C1SOS indicados no art. .66. § r da 
Constituição Federal, a fÓimula de promulgação seguinl o padrio: 
''O Presidente do Senado Federal, DO desempeoho da alribuiçio 
cooferida pelo art. 66. § 7", da Constituição Federal, pronmlga a 
seguinte lei:"; 

A.rt. IS. O primeiro artigo da lei indicará o objeto da lei e o 
respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princi
pies: 

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único 
objeto; 

II- a lei Dio conterá matéria eStranha a seU objeto ·ou a este 
nio vinculada por afmidade. pertinência ou conexlo; 

m- o âmbito de aplicaçio da lei sem estabelecido de forma 
tio específica quanto o possibilite o conhecimento técu.icof ou 
cientifico da ma n:spectiva; 

IV - o mesmo assunto não poded ser discipliDado por mais 
de uma lei~ eXcoto quando a subsoq1lente se destine a complemen
tar lei considerada básica. vincula.odo-se a esta por remissão ex
prossa. 

Art. 16. As definições. legais, articuladas com o prop(loito 
de cooferir clareza e precisio às disposições llOnllllivas do alo le
gal, setilo elaboradas de modo a: 

I- propiciar equilíbrio entre a foana e o conteúdo; 
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II - assegurar, por meio de criteriosa escolha de ~ a 
cateta expressão das id8as, conceitos, caracterizações c intenela-
ções; . ~ 

m - expressar o sentido com que os termos são e.mprega
dos, diferenciando a significaçio pn:lcndida das out:u de domínio 
comum. quando não for possível o uso de ~os de sentido ine
quívoco; 

IV- evitar ambigüidades, caracterizações recotreD.tes e t:ro
lixidade; 

V - abranger apenas os termos e conceitos que possuam 
efetiva relevADc:i.a para a cateta compreensio da lei; 

VI- evitar, tanto quanto possível, o conflito com defmições 
legais contidas em outras leis. 

Art. 17. As disposições D.Omllltivu, redigidas em estrita ob
servâ,D.cia às nonnas eDllnciadas nas vúias scções deste capitulo, 
constituem o núcleo básico da lei. 

§ 1• Cada seçio da lei estabeloceri. disposições normativas 
sobre um llnico propósito. 

§ 2° Constituem propósitos das disposiçõel nonnativas: 
I- o estabelecimento de nocnas ou de defmiçõeslegais; 
n- • fiXação de limites para as ações do Governo; ' 
m- a aprovação ou revogação de atos de autoridades; 
IV-a concessão ou a revogaçio de autori7Jlções.; 
V- o reconhecimento de direitos; 
VI - a realização de outros f= indicados na Constituição 

Federal. 
Art. 18. A articulação de provi~cm... oom vistas l pronta 

e adequada implementsçio da lei. seri. efctuada per meio do capi
tulo das disposições complementareo, que incluim a fiXação das 
principais medidas, responsabilidades e meios requeridos. 

Art. 19. A vig&!cia da lei será indicada de forma expressa o 
de modo a conceder praw razoável para que aqueles afolados per 
suas normas se familiariZarem com elas ou se prepuem para im
plementar as ações delas decorrentes, reservada a f6rmula "Enlla 

em vigor na data de sua publicaçio" para as leis de meDO[' reper-
cussio. .. 

Art. 20. A parte acessória. de car61cr fonnal. indictuá a lo
calidade em que a lei foi promulgada, a data da promulgação, o 
nome e o titulo da autoridade que a efetuou e os das autoridades 
qu~ a referendaram. 

SEÇÃOll 
Das Té<Dlcas de ArtiaJ!ação dos Elementos daa Leis 

Art. 21. A unidade básica de articulaçio das leis será o arti
go~ c:amcterizado como fxase ou oraçio com sentido completo ou 
completado atra.v& de seus clesdobnunentos. ~ 

§ 1° O artigo será indicado através da abreviarum."Art. ",se
guida de num.eraçio ordinal at6 o nono, e caxdinal a partir deste, 
não havendo ponto ou ttavessão entre tal mmemçl.o e o texto. 

§ r o texto do artigo tení a iriicial maiúscula e terminará 
por ponto, salvo em enumerações, em que terminará por dois pon· 
tos. 

Art. 22. O artigo podext ser desdobr.ldo em parágrafos e in· 
cisos, que terão níveis próprios de desdobramento, de acordo com 
as seguintes noanas: 

I - o artigo seri. desdobr.ldo em parágrafos, quando for re· 
querida a caracterização de condição enunciada no caput. o deta
lbamento de preceito geral. a extensão da aplicabilidade da nonna, 
a situação a~pica oo a indicação de exooçio A IlOIIDa estabelecida; 

n- o artigo seri. desdobru!o em incisos, quando for reque
rida enumentção oo desdobramento seriado; 

m - o artigo será desdobrado em incisos c panigrafbs, 
quando presentes os dois tipos de necessidade. 

§ 1• Os parágrafos setio indicados pelo sinal gráfico "§" e 
numerados conformo indicado no art. 21, § 1•, ou pela expn:ssão 
"Parágrafo único", quando o artigo possuir apenas um pari. grafo. 

§ 2° O texto do parAgrafo terá sua inicial ma.iúscula e tetmi
nará por ponto, .exceto se proceder desdobramento em incisos, 
quando terminará por dois ponlos. 

§ 3• Os incisoo, cujo texto será iniciado por letra maiúscula, 
ser:lo indicados por algarismos romanos seguidos de ua.vessio e 
tellllÍlWio por dois pontos, quando pn:oederem subdivisão em aJí. 
neas, ou por pon~vúgula na seriação, encemda por pon!O. 

§ 4° O inciso poder{ ser subdividido em alíneas e itens, de 
acordo com as seguintes normas: 

I - as alíneas, reJ;RSCDtadas por letras latinas minúsculas, 
em ordem alfab6tica. seriio sepomdas do texlo por meio do sinal 

gráfico ''"· e subdivisfveis em it~ 
II- os itens, :repr-esentados por algarismos arábicos. em or

dem CIC$CCDle, serão sepuados do texto por meio do sinal gráfico 
"-'~--

m - o texto das a.Uneas e itens será iniciado com letra mi
núscula c tenninará por ponto-e-vírgula durante seriações, encer
rando-se por ponro. 

Art. 23. Os artigos podetio ser agrupados em subseções, se
çõea, capftulos, Jltulos e livros, cada qual com designação próptia, 
obsetvadas as seguinles normas: 

I - o agrupomento de artigos constitui a seção, ruja designação 
seri. grafada em caraclel'es min1!sallos, destacados em negrilo; 

n-o agrupamento de seções constitui o capitulo, cuja de
signaçlo será grafada em caracteres maiúsculos; 

m- o agrupamento de capínllos constitui o tltulo, cuja de
signaçio seri. grafada em COiliC!eres maiúsculos, destacados em 
negrito; 

· IV - o agrupamento de títulos constitui o livro, cuja desig-
nação será grafacla em caracteres maillsculos, destacados em ne
griro e sublinhados. 

Pari.grafo único. A subseção constitiúri meio cxcepcioDal 
de subdivisão de seçio que ttate de assunto ruja. complexidade o 
requeira em beneficio da clareza. 

Art. 24. As categorias "divisão" e "subdivislo" serio usadas 
como niveis de desdobramento apenas na sistematimçio das leis e 
nas coosolidações, conforme indicado no <:aJ>itulo V. 

SEÇÃOID 
Das Normas de Redação Legislativa 

Art. 25. As disposições ncsmativas serio redigidas com cla
reza. ~isão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as 
seguintes normas: . 

I- para a obtenção de clai<za: 
a) usar as palavras e as expressões em seu semido oomum; 

salvo quando a norma vexsar sobre assunto t6cn.ico, ocasilo em 
que se empregará. nomenclatura própria da úea sobre a qual se es
teja legislando; 

b) usar fmses curtas e coocisas; 
c) construir as oraçõea na Oidem direta, evitando preciosis

mos, neologismos e adjetivações dispensá.veis; -
d) buscar a unifoimidade do tempo verbal em todo o texto 

das nmmas legais, dando prefcrincia ao tempo presente ou ao fu~ 
turo simples do presente; 

e) usar os I<CUnos de pontuação de resma pdiciosa, evfum. 
do os abusos de cari.tcr estiltstico. 
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TI- para a obtcnçio de pxecislo: teriOI' lquele que detalhar as modificações efetuadas, a lei e a porte 
a) articular a linguagem,. téc:nica ou conmm,. dC modo a en- a ser modificada. 

sejar perfeito eoillp!«DSio do objotivo da lei e a permitir <p~e ..., § I" A in<licaçio eompnocndm\ não apenas a epignúe da lei 
cooteúdo evidencie com clareza a iDterpret&çio que o legislador que produziu a redaçió a ser alterada, os artigos e respectivos dcs~ 
deu l DOmlll; dolnmenros, mas lambóm, tio logo ooncluida a alUalizaçio das 

b) expressar a idéia, quando repetida no lexto, por meio das codiítcaÇÕOs e a eonso!idaçio das leis, a seçio ou subdivisão l 
mesmas palavms, evitando o emprego de siDOnfmia com propósito qual a a1teraçlo se integra e o artigo- respectivo. -
mCII.IIleDte estillsticos; ·· - § 2° Na articulaçio do texto subseqüente, cumpre pro-

c) evitar o emprego de expressio ou pelavra que COilÍlii. du- mover: 
plo sentido ao texiO; I - a t:JanSiçlo do eaput do artigo, mesmo que apenas um 

d) eseolher termos que lenham o mes100 sentido e significa- de seus podgrafos deva ser allerado, bem 00100 do lexto do pari
do na maior parte do tenitório nacional, evitaDdo o uso de exp~a- gmfo cujos incisos, a11neaa: ou itens devam ser alterados; 
sões locais w regionais; . . n- • ll'IDScriçio do texto a! lendo, indicando as partes su-

e) usar apenas siglas oonsagradas pelo uso, observado o prim.idu 011 a serem substibddas pela superposiçio de travessões 
priDcipio de que ,a primeira refer&c:ia no texto seja acompanhada em toda sua extendo, demarcando seus limites atra.v~ de colch.e~ 
de exPlicitaçio de seu si8mncado. tes 11

[]" e grarando as putcs introduzidas em caracteres itálicos, 
· m- para a oblençio de ordem l6gic.a: em negrito, em caracteres sublinhados 011 em ambos. 

a) reunir sob as calegorias de agregoçlo - oubseçio, seçio, § 3" O Jl'"O"""limen•o descrito nos parignúos anleriaes ser!. 
capitulo, dtulo e livro- apenas as disposições "'lacionadaa com o repetido para cada artigo oo parignúo que se prelenda altemr por 
objoto da lei; supressio, modifu:açlo ou acr6ocimo. 

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a Um úpico u- § 4° Na inserçio de dispositívo legal e:nt:Ie outtos já. existen· 
sunto, uma única nori:na, um único prinápio: tes. Sem Observado o procedimento indicado no a.rt. 26, n. 

c) expressar os aspectos complementares l DCJmll. emmcia- §5° Na alteração que envolva a tevogação por inteiro de ar-
da no caput do artigo e as excoções 1 regra por este estabelecida ligo, subseçio, seçio, capitulo. dbllo ou lei, a abrogaçio ser!. indi· 
através dos parágrafos; - - -- -- --- - - cada por meio do ten:no "Revogado", grafado em caracteres 

d) promover as discriminações e enumerações por meio dos maiúsculos, em seguida à identificação da parle suprimida. 
inciSos,alí.neas e itens. - - -- Art. 28, A proposiblra de lei complementar, de lei ordinária 

SEÇÃOIV 
Das Normas de Elaboraçíio e Alteração de DUpoolçõea Lcplo 

Art. 26. Na elaboração de lei cujo prop6silo seja o de inlro
duzir normas para regular uma situaçio oova ou para suprir lacuna 
na ordem legal exislenle, oMm da observincia ls prescrições oon
tidas nas seçl5es anterio<es, deve o legislador: 

I - indicar cm SCIU artigo inicial o segmeu.to dC atividades 
que passa a ser reguhado pelas novas normas ou, concretamente. a 
laama que ela vem suprir; 

n- indicar. a partir da conclusão dos trabalhos de atualiza
ção das codificações e da organização da consolidaçio das leis 
brasileiras, a seçio, a subdivisio e o volume a que as novas DOI'· 

mas se integraria e a nuiDcr&Çio que- seus artigos receberia em 
tais sistematizações, obedecidos os seguintes critmos: 

a) quando. pcx questão de Oldcoaçio 16gica, um novo artigo 
deva ser inserido entre artigos sucessivos da codificaçlo ou conso
lidaçio. o artigo anterior receberá o acrésCimo da letra "A", sendo 
os artigos inseriOOs identificados com igual número. seguido de le
tras maiúsculas, em ordem alfabética; 

b) quando um novo artigo deva ser inserido enb:e artigos já 
,..nnmer•dos ca:n aaéscirno de lelxu do alfabdo, toda série ...-renu. 
IDO!ada indicaca tal providSncia expressamenle no lexto da lei; 

c) quando um novo parágrafouiopudcr ser acrescido ao fi. 
nal dos existentes, devendo ser inserido enlm os já existentes, toda 
a série ser remunerada,. indicada tal providencia no texto da lei; 

d) procedimelllo defmido na allnea antefur selá lambém 
observado no caso de ioseiÇÕeS de iDc:isos, alineas e itens. 

m- reorganizu' toda a subscçio, seçio, subdivisão ou divi
do, quando os procedimentos indicados no inciso anterior oio fO:. 
rem suflciem.es. -

Art. Zl. Na elaboraçio de lei cujo propclsito seJa o de altetar 
noana legal vigenle, ser!. indicada, de modo preciso, no artigo au· 

ou de decreto legislativo smlaeompOnhada de exposiçio de moti· 
vos oo de justiflcaçio que indique o universo juridieo abrangido 
pelu JlODD&I, a conveniência do novo ordenamenlo ou da altera
çio prelelldida nas leis exislenles, o propósito de cada um doo 
principais dispositiVos estabelecidcxi e os pEejlízos resultantes da 
preservaçio do status qao. 

· Parigmfo l1nico. As exig@ncias estabelecidas oeste artigo 
nio se aplicam ls codificações e às leis de interesse xestriiO. 

Art. 29. A elaboo.çio de medida provisória e o processo de 
sua apreciaçio com vistas ;l conversio em lei ordinária será subor
dinada ls seguinles llOI!Das: 

__ I- a medida provisória ser!. publicada no Diirlo Olldal da 
Ulliio acompanhada de Exposiçio de Motivos que demonstre: 

a) a relevância da matéria, objeto da medida; 
b) as razõe~ que justificam a urgência atti.b.Iída à iniciativa: 
c) os prejUizos que poderão advir, se a matéria fosse subme

tida ao Congresso Nacional por meio de projeto de lei ordinária. 
II- nas quarenta e oito horas que se seguirem à publicação. 

a Presidência do CQngresso Nacional fará publicar e distribuir 
avulsos da matéria. e designará Comissão Mista para apreciar o 
respectivo projeto de lei de conversão, nos termos do regimento 
interno; 

lU - a deliberação sobre o projeto de lei de conversão se 
dará em sessão conjJ.nta do Congresso Nacional; 

N - a conversão de medida provisória em lei será efetuada 
por meio de lei ordinária, em cujas disposições fmais, no caso de 
emendas, serão disciplinadas às relações juridicas inerentes às par
tes alteradas; 

v- a medida provisória será tida como rejeitada quando 
submetida a votação e não obtiver aprovação ou tiver sua admissi
bilidade recusada pela comissão respectiv~ 

VI - o Congresso Nacional disciplinará. a1ravés de decreto 
legislativo, as relações juridicas decorrentes de medida pr-ovisória 
rejeitada; 
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vn- a matéria objeto de medida provisória rejeitada só po
derá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa se, 

SEÇÃOI 
Dã Sistematização das Le1s 

durante a tramitação do respectivo projeto de conversão, o Con~ Art. 30. As leis federais estãO reunidas em codificações, 
gresso Nacional tiver recoobocido, expressamente, sua urgência e consoJidaçê3es e coletâneas, constituindo em seu todo, juntamente 

relevância. com a Con_stituição Federal, o Código Brasileiro de Leis. 
Art. 30. A regulamentação de lei observará as normas esta- § 1° Transconidos três anos da consolidação de OOimas le-

belecidas por esta lei complementar. gãis ·eslabelecida por esta Lei, o Congresso Nacional promul~ 
§ J0 O ato de regulamentação indicar&. em self~âiilbUlO~- s-eus volumes como Céxiígos Setoriais Provisórios, revogando, em 

de modo claro e preciso, o dispositivo legal em que se baseia. tal alo, todas as leis consideradas em sua articulação, ex.ceto os có
digos e as leis complementares. 

§ 2° O aio de regulamentação que tratar de matéria de inte- § zo Dentro de dez anos da vigência desta Lei e no mínimo 
resse restrito não incluirá matéria de alcance geral e vice~versa., dois anos após a providência indicada no parágrafo anterior, o 
grafado, no caso do primeiro, imediatamente antes do respectivo Congresso Nacional promoverá a integração dos códigos setoriais 
número. o designativo 'RES1RITO". - provisáíos com as demais ccidilicações no-Código Unificado de 

SEÇÃOY 
Da Vigência das Leis 

Art. 31. Os arts. l 0 e 2°do Decreto-Lei D0 4.657, de 4 de se~ 
tembro de 1942, passam a vigorar com a redação ~ peros arts. 
32 e 33 desta Lei. 

Art. 32 A lei começa a vigorar em todo o País ni data por 
ela indicada. Na falta de indicação. trinta dias depois de oficial-
mente publicada. _ 

§ 1° Nos Estados estl'3llgeiros, a obrigatoriedade da lei bra
sileirn, quaildo admitida, se inicia tiiilta dias depois do início de 
sua vigéncia no tenitóriO naCiOnal. 

§ 2° A vigência das leis que os governos estaduais elabo
rem por autoriuçiio do Governo Federal depende da aprovação 
deste e começará no prazo que a legislação ftxar, contado da data 
da aprovação. 

§ 3° Se., antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publica~ 
ção de seu texto com o propósito de retificação. os prazos de sua 
vigência começarão a correr da nova publicação. 

§ 4° As alterações em texto de lei já em vigor consideram~ 
se lei nova. 

Art. 33. Não se destinando a vigência temporária. a lei terá 
vigor até que outra, possuindo hierarquia comPatível pam tanto. a 
modífiqueourevogue. - - -------

§ 1° A lei posterior revoga dispositivos da anterior quando 
expressamente o declare ou quando dá nova redaç.ão a dispositivos 
legais nela contidos. · 

§ 2° A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou- espe
ciais a par das já exiSteriteS:: sem Com elas entrar em conflito, nio 
revoga nem modifiCa-a lei anterior. . 

§ 3° Salvo disposição em contrário, a lei revogada Dio se 
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigênciL 

§ 4° Quando a lei incluir seção de "Disposições Transitó
rias" deverá indicar o período de vigência dessas disposições. 

SEÇÃOVI 
Das Disposições Gerais 

Art. 34. A Mesa da Câmara. dos Deputados, oo " do Senado 
Federal negará tramitaÇãõ-e devolverá aos respectivos autores as 
proposições apresentadas a partir da vigência desta Lei, quando 
não observarem estritamente as regras nelas contidas. 

Art. 35. A presente Lei. no formato publicado no Diário 
Ofiáal da União, constitUirá referencial da forma a ser dada às 
leis e a suas alterações. 

CAPITuLO V 
Sistematização das Leis e dos Atos de Regulamentação 

Leis Brasileiras. 
§ 3" A partir das providências indicadas nos parágrafos pre

cedentes, as alterações nas leis federais. sejãm- elas acréscimos, 
modificações ou supressões, terão como referênCia as codificações 
e nio mais as leis individualizadas. 

Art. 37. As codificações serão OrgatÍizadas e atualizadas se
gund~ as nonnas deftnidas p:n- esta Lei 

Parágrafo único. Para efeito de sistematização do amai acer
vo de leis, as norma-s legais que possuem ca.ráter de complementa
riedade direta às normas contidas nas codificações serão a elas in
corporadas, observado. tanto quanto possível, o procedimento es
tabelecido no art. 38, V. 

Art. 38. As Leis de alcance geral que não se enquadrem na 
situação indicada no parágrafo único do artigo ante_rior, seria reu
nidas em consolidação, organizada em volumes identificados }:X)I' 

títulos representativos das áreas mais significativas do Direito po
sitivo do país e numerados segundo a ordem alfabética de tais tí
tulos, admitido o princípio da absorção e obseiVados os seguintes 
critérios: 

I - os títulos devem evidenciar com clareza. sem ambigui
dade e sem superposíção, a área abrangida pelas leis consolidadas 
em cada um deles; 

II - ficam desde já adotados, como referenciaL os tíbJlos 
que se seguem: Administração Pública; Agropecuária; Bancos e 
Instituições financeiras: Capital Estrangeiro: C'J.ência e Tecnolo
gia;-"Comérdo e Serviços~ ComunicaÇãO, Publicidade e Propagan
-da: Condomínios e Inc-mporações; Coo.tratos e Obrigações; Cons
trução Civil: Cooperativismo; QJ!tura e Desportos; Defesa Nacio
nal~ Delinquência: Desapropriações~ Direito Aeronáutico; Direitõ 

AuiOml; Direito Constituciooal: Direito Firuinceiro; Direito Mm
timo; Direilo Penal e PcnitencW:io; Direitos Especiais de Defi
cientes; Diversões Pllblicas; Educaçio e Regulamemaçio de Pm
fiSSÕOS; Energia; Estrangeiros e Imigraçio; Famllia, Menores e 
Idosos; Habitaçio; Heranças e Sucessões; Incentivos Fucais, In
dústria; lnfO!Diática e Automaçio; Locaçio e AlTendamento de 
Imóveis Urbanos; Marcas e Patentes; Meio-Ambiente; Orgauiza
çio Agltria; O<ganizaçi!o do Exe<:Utivo; Organizaçio do Judiciá
rio; OJEanizaçio do Legislativo; Organizaçfo uro.oa; Partidos 
Pollticos e Direilo Eleitoni;Pesos e Medidas; Posse, P!qriedade e 
Direitos Reais; PnwidêDcia .Social; Proce.so Civil; Processo Pe
nal; l'rocOsso Penal Militar. Proloçio 10 Coasumidcr e Defesa da 
Economia Popular; Recursos Minerais; Rean'SOS Hfdricoa; Regis
tras Pllblicos; Relações do Tmbolho; Relações lntemacioaais; Sa
Urio, Saneamento; Salide Póblica; Saóde; Transplantes e Substln
cias Kui!UlDS; Segunnça Pública. Seguros; Serviços Postais; Silvf
colas; Sistema Monelhio; TeJecomunicações; Tm~SpX~eS; e Tri-
bulaÇio e Orçamento; · 
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m- a cada tínllo coaespooderí. pelo menos um vohlmc; 
IV- quando a quantidade de logisloçio oomolidada sob um 

tltulo '"'Jllt:m" mais de um volume, a designaçio desta sert ICIOI

cidade algarismos romanos; 
V - na consolidaçio seri indicada. imediatamente apelo 

cada artigo, a respectiva lei de origem. bem como ae fad registnr, 
de forma acumulativa, apelo cada <lipositivo, u alteraçilea a que 
este seja submetido; 

VI- na comolidação seri indicada. aempre que existonte, a 
int.cttelaçio da norma coasolid"'• com as vigente~ nas codifu:a
ções; 

VII- a numeração geral das divisões, subdivisões e artigoa 
da consolidaçio sert efetuada de medo a reSOIVar intervaloo pua a 
apropriada iserçlo. aem a neeessidade de ftequenles renumonçõ
es, ~ noanas legais baixadas posteriOI'IDCDtc; 

vm - 01 c:oallilos enlre nonnu. aputades no proceuo de 
coosolidaçio, seria resolvidos por meio da oplic:açlo doo f<iná
pios geiais de direito; 

IX - o mlmero ou elemento identif!COdor de dispositivo le
gal revogado s6 poder' ser utilizado posterionnento pua a inoor
potaçio de norma de eonleúdo ou objeto uaemelhado ~ole .,,_ 
riom>0111e suprimido. 

Padgrafo único. Para f~m de consolidaçio das leis, al&n 
das catcgoriu de agregoçio enunciadu nos arts. 22 e 23, sedo 
empregados os níveis "divisio" e "subdivido11

, cem as seguinlel 
caractetisticas e fmgljdades: 

I - a divisio, indicada alravEs de gmpo IIUDI6rioo de qualm 
dfgitos, identif'ICII'á as leis mais importames incluídas na oonsoli
daçio, ou áreas mais expreSsivas do direito integradas em cada vo
lume; 

n - • subdivisio, indicada alrav<!s de IDlmeraçio cardinal 
renovável em cada volume da oodilicaçio, arliculad aob designa
çio apropriada as seções de uma ou mais leis relacionadas a um 
mesmo objcto; 

m - 01 dois primeiros d!gitos do mlmero indicativo das di
visões seiio criundos do liímero do volume respectivo; 

IV - as subdivisões, represen!adu pelo sinal gdfioo ''§§" 
ou pela expressão ''Subdiv.", poderio ser desdobradas em artisos. 
padgrafos, iDcisos, a1íneu e item; 

V -o mlmero indicativo da subdivisio podett ,.. associado 
ao da divido por meio de ponto. 

Art. 39. As leis de inleresse restrito oo de durlçio t<mpod
ria seria reunidas em colet1ncu, org•njzades por legislatura, .,_ 
gundo • ordem acnológica de cada esp6cie de lei, observado& 01 

seguintes critérios: 

I - os anexos b leis orçamentúias anuais e plurimuais, 
bem como aos atos de abcrtun. de criditos adicionais, Dlo sedo 
inclu!do& nu colellneas; 

Art. 41. As codificações e oonsolidações setio I1Ualizadas 
amalmente por órgão do Coogreuo Naciooal atravEs de reediçio 
dos volumes cujas nonnas teDbam sido objeto de supressões, mo
difJCOÇÕC& ou acróscimos, ou de public:açlo de aepuatas que CXJ!l

substanciem u alterações introduzidas em cada volume ou código. 
§ 1• Os procedimentos estabelecidos DOS artJ. 27 e 28 delta 

Lei seria observados na ah'•'izaçlo das codificações e na CODSOli· 
daçio das leis. 

§ 2" As irvlicoções gdf"IC&I estabelecidas 110 art. 27 delta 
Lei sedo suprimidas por ocasiJo da integroçlo das lois &O toxto 
das oodiflC&ÇÕCI oo coosolidaçõe& a que pertençam. bem cano na 
publicação de IUU aepuaW de atualizaçio. 

§ 3• A sepuala anual acun&llad u altelaçõe& introduzidas 
no texto consolidado no volume ou código, desde sua 11hima ~ 
<lição. 

§ 4• Antes de sua publicaçio a separ&ta &IDlal sert aprociada 
pela Comisslo Pennaoente oom compet6!3ncia pua trilar do 
tem& respectivo, deJIIro dos primeiros trinta diu de cada seas1o le
gislativa. vedadas emendas que modifiquem as normas legais em 
que_a sist~tizaç.ão foi baseada. 

Art. 42. As colcdneas de leis de interesae restrito, edil&du 
a e&da quotro anos, serio atualizada& por meio da publicação anual 
de sepom1& COil!eJldo ulois de tal tipo editadas DO CXCIÚCÍO lllleiÍo<. 

SEÇÃOm 
Da Conaoldaçio das R-!amentaçõ<s 

Art. 43. O Podes Executivo promoved, 110 imbito doo Mi
nistérios e no pmw de um &no, contado da vig&lcia desta Lei, ob
SOIV&das as llClmlU nela estabelecidas, a c:omolidaçio de todoo os 
atas de regu1amerteçio de alcance geral ainda em vigor. 

§ t• O processo de coosolidaçio obedeceti a estmtun de d
tulos indicada no art. 38, ll, facultada a criaçio de dtuloa .ldicio
DAis par& as regulamentações que nio poss&m. de modo apropria
do, ser munidas sob tais tíwlos. 

§ 2• Os &tos de regulamen!Bçio de interesse restrito sedo 
fomecidoo em volume publicado anualmente, sob a re&poiiSObili
dade do Ministmo da Justiça, de medo a indicar, por 6rglo do Po
der Executivo, o tipo de ato, número. objeto, vefculo em que foi 
publicado, data da publicação e respectiva ptgin&. 

Art. 44. O Poder Exea1tivo promove. no pnzo de um aDO, a 
ccotar do exaurimento do puo iDdicado DO art. 43, a integn.çio 
da& vmu oonsolidações de """' de regulamentação de alcance ge
ral. re&peitada • estrutun de tltulos da oonsolidaçio de leis que 
seja desenvolvida pelo Cous=so Nacional. 

Padgrafo únioo. A coosolidaçio inlegrada de atos de regu
Art. 40.-As leis oomplementares serio objeto de dupla sis,_ · lamen!Bçio senl objeto de lllllalizaçio anual. alrav& de procedi-

molizoçio; . .. - meJIIoo similar ao deline&do nos arts. 42 e 43. 

II- as medidas provisórias serio U.:lu!das juntamente oom 
as respectivas exposições de motivos. 

1- intm:a!adas ao toxto da Constituição Federal através de Art. 45. Vencido o prazo fixado no art. 44, sed mandatória 
caracteres tipognif'ICOS diferenciados. imediatamente ap6s o diJpc> a revogaçio expressa das disposições cootidas em atos anteri~s 
sitivo que estabeleceu sua exigibilida.de; que conflitem com as novas regulamentações. 

II - coosolidadas jnntanrnte rom as demais leis DOI vobnel 
da c:oosoiid•ção das leis bnsileins a cujoS dtulos con-espoodam. 

SEÇÃOII 
Da AtuaiDçio das Codificações, CoasoBdaçõ<s e ColdAneu 

CAPITuLO VI 
Disposições romplementares 

Art. 46. Compete à Mesa do Congresso Nacional a adoçào 
das medidas necessárias para a realização, dentro do prazo de um 
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ano da vigência desta LeL da atualização dos códigos, da consoli
dação das leis e da montagem da coletânea aqui defmidas, bem 
como para sua atualização sistemática em base anual. 

§ 1° o Congresso Nacional instittifrá 6rgi0 tCCDiCo de caráM 
ter permanente. com autonomia administrativa p3ra o desempenho 
das incumbSncias defmidas neste artigo, mediante o renwiejamen-
to de recursos de ambas as Casas da Instituição. -

§ z• O Senadn Federal e a CJimara dos Deputados mobiliza
rão as estruturas e recursos técnicos do Centro Grâfico do Senado 
Federal- CEGRAF, do Centro de Informática e Processamento de 
Dados - PRÓDASEN e de outros órgãos técnicos e administrati.: 
vos em apoio aos tmba.Ihos de sistematizaçio das leis. 

introduçlo de seu elaborado projeto de' lei complementar sobre a 
matéria, o [)repltado Henrique Turner discursava no Congresso 
Nacional sobre a necessidade de se corrigirem as graves distorções 
então pett:eptíveis na ablação legiferantc da Câmara dos DeputaM 
dos e do Senadn Federa~ marcada por precária sistematização, 
grande rec~ncia e insatisfatório rendimento. 

O jurista e ex-Ministro da Justiça Seabra Faguodes, por sua 
vez, em entrevista concedida em 1972 ao jornal O Estado de. S. 
Paulo, assinalou: ''Hoje em dia, quase todo assunto relevante de 
interesse coletivo, tratado por múltiplas leis e dccretosMieis. É difí. 
cilmesmo apontar algum que seja objeto de um só ato legislativo, 
como seria conveniente". 

§ 3° Para fms de execuçio da consolidação inicial das leis Um pouco mais adiante, reportando-se a questões de vulto e 
podcri 0 Congresso Nacional requisitar, por prazo certo, 0 apoio da precária sistematizAção das leis brasileiras, bem como a suas 
técni..co de órgãos do Poder Executivo e do Judiciário. - -danosas conseqüênciu, com.entou o ilustre jurista: "Vivemos es

Art. 47. A abrogação ou de:rrogaç.Io de dispositivos legais magados, em nosso País, por um acervo incorilpU.lsável de leis e 
será indicada de modo expresso nas normas legais editadas a partir decretos-leis (para não falar de regulamentos, instruções etc.) que 
de 1o de janeiro do ano subseqUente à publicação desta Lei. torna Jnlicamentc impossível, já oio digo ao povo, mas até mes· 

Art. 48. Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias a mo aos técnicos cooscientes (advogados, juizes, consultores), o 
contar da dala de sua publicação. ~ domínio tranqüilo ~ matérias mais imediatamente ligadas ao 

quotidiano da vida.- E fundamental. não apenas para advogados e 

Ju.stilicaçãO 

a) Da Lei Complementar 
Vivemos um tempo novo? um tempo de reconstrução das 

instib.lições fundamentais da sociedade democtática., um tempo em 
que são inadmissíveis omissões na estruturação dos instrumentos 
básicos para a ação de tais instiblições, um tempo de grandes mu
danças no âmbito e for:ma de atuação de cada um dos Poderes da 
República. No que se refere ao Poder Legislativo, uma das mais 
urgentes mudanças requeridas, a reestruturação dos processos Iegi
fer.mtes, de modo a tomá-los mais estáveis, articulados e com· 
preensíveis. Mudanças que impeçam o emprego de formulações 
ambíguas ou imprecisas - viabilizadoras de irresponsáveís iniciati
vas populistas- e de fórumnlas cuja comodidade tem CQD,lO preço 
a desorganização da ordem legal. Mudanças que levem à revisão 
critica das leis efetivamente em vigor e a Sua sistematização numa 
estrutuxa articulada. 

Foi sob os auspiciosos ventos desses tempos que a nossa 
novel Constituição mais do que oportunamente, restabeleceu as 
prerrogativas do Poder Legislativo éomo autoridade legiferantc e 
agente co-partícipe na formulação das politicas públicas do Pais. 
Como parte desse importante desenvolvimento, o legislador consM 
titnirite fez inserir nõ fextri cóiisfifuCIOiW-.it. exigência de que se 
promovesse a normalização, através de lei complementar, dos pro
cessos de elabor.tção, redação. alteração e consolidação das leis. 
Porém, mais do que apenas uma indica.çio de atividade necessária, 
a opção representa, por srmesma, uma caracterização de priorida
de, visto que. ao atnOuir à maléria o caráter de norma complemen
lar à Constiruiçio, o legislador deixoo indicado que sua formula
ção deve preceder a das outras leis, a fim de que se assegure uma 
ordenada prcxlução legislativa. 

O tema, porém, está longe de ser novo. Bem ao contrário, 
datam já de muitos anos as preocupações com tais questões, as crl
ticas ao sistema legislativo vigente, as reclamações quanto à quase 
inexiStente sisrematizaçâo de nossas leis e as postulações de juris
tas e parlamentares em favor de normas capazes de conferir maior 
ordem e sistematici.dade à geraçio. articulação e atualizaÇão de 
atos legais no Brasil. Há cerca de vinte e cinco anos. ~endo a 

jrifzes, mas para o povo em si, a redução dos textos legislativo&. a 
algo de compulsável. Embora. a aplicação das leis, em muitos ca
sos, eaija a presença do t6cillco qtie postUla (advogado) e do que 
julga (magisttado), o ideal para as relações do dia-a-dia da vida, 
que o maior mímero de pessoas possa entender de onde nascem. 

_em que consistem e até onde vão os seus direitos". 

Contudo, na verdade. a análise maiS aprofundada da proble
mática apenas se iniciaria com o Projeto de Lei Complementar nD 
I, de 1971, do Dep.~tado Henrique Turner, cuja detalhada justifi
cação continua ablal na maior parte dos múltiplos aspectos que 
aborda, especialmente naqueles que apontam parn a complexidade, 
redundância e articulação quase anárquica da legislação brasileira 
- freqiientemente referida como "cipoal legislativo" - e para a 
prioridade absoluta da reformulação dos métodos de elaboração e 
sistematização das leis. Argumenta ele: 

''Vivemos parede--e-meia com o tumulto, JXlÍS, na 
intrincada floresta legislativa não há mais endereço, au
sente o mecanismo de referências que deve responder 
pela adequada e pronta localização das diversas catego
rias legais_. 

A tan:fa da refoona. legislativa nos parece mais 
transcendental e urgente do que a da reforma do Legisla
tivo, eis que diz respeito ao interesse mais pronto e ime
diato do povo. 

Mesmo que ainda não tivéssemos cuidado da modemizaçio 
do Congresso. deveriamos concentrar forças e esforços na refor
mulação legislativa, procurando racionalizar a legislação, até mes. 
mo antes de agilizar o processo legislativo. Em outras palavras: 
aprimoi"ar o-produto, antes de cuidar da produção." 

Além disso. ao analisar os males básicos do processo legis
la!ivo_ brasileiro, o ilustre parlamentar articula uma caracterização 
em cinco grupos, que nos parece petfeitamentc apropriada à des
crição desse proçesso em nosso dias, a saber: a) o excesso e a Jr<>
miscuidade legislativa; b) a dupla violação do princípio da UIÚda
de legal, com nníltiplos assuntos integrados numa só lei (heteroge
neidade legal) e o mesmo assunto distribuído por várias leis (para
lelismo legal); c) o empirismo e a irreSponsabilidade no processo 
de sucessão_ das leis; d) o descontrole e o tumulto ocasionado ~lo 



260 - ANAIS DOSENAIX) FEDERAL Maio de 1995 

sistemá.tico uso da cláusula 'Rvogam.-se as disposições em CODJ.ni
rio"; e e) progressiva marginalização da técnica legíslativa. Seus 
argumentos no delineamento da amplirude de tais questões e do 
seu impacto negativo sobre o Legislativo sio de clareza. razoabili
dade e pragmatismo irretocáveis. Poc exemplo, pondera ele, após 
enfatizar a importância de se submeter o acervo de leis existentes a 
um processo de depuração e coosolidaçio: 

''No campo da legislação, mais de que qualquer 
outro, precisam ser restabelecidos os valores e padiOes 
da unidade, da ordem e da disciplina. Q imperativo cate- -
gótico de nossos tempos, a superação do estágio de per
plexidade legal A lei que a todos e a tudo discipliDa, 
precisa ler a sua própria disciplina. A austocia de ordem 
legal conduz à incerteza. e esta. incompatível com a se
gurança jurldica, eixo em torno do qual gravitam as :rela
ções que instrumentam todas as manifestações da vida 
em sociedade." 

Seria :repetitivo Teprixluzir a que todas as fundações articu
ladas na mencionada justificação que ainda possuem validade. 
Ademais, grande parte delas são sobejamenle coehecidas pelos 
ilustres membros de nossas Casas Legislativas, não s6 etii razio 
das freqüentes citações na literatu:ra especializada. como também 
pela sua menção em pronunciamenlos e justifica.çio de projetas de 
lei. Entrcta.ni.O. conslitui dever de justiça. reconhecer que nosso 
projeto se beneficia da base edificada pelas propostas do Deputado 
Henrique Tmner, bem como dos desenvolvimentos consubstancia
dos nos projetes de lei complementar introduzidos pelos Senado
res Marco Maciel e Pompeu de Souza. Por outro lado, cumpre as
sinalar que o projeto, inoVador no que tange a certas úeas. tais 
como a camcterizaçio das léis quanto a sua finalidade, a artiada
ção de uma estrutura b6sica para- as leis o uso de reairsOS g:niflCOS 
para indicação das alterações nas leis, a defmição de sistemitica 
para a consolidação das leis e para a awalização. de modificações, 
consolidações e coletâneas. 

A razio básica de nossa iniciativa foi a convicção de que os 
novos tempos de reconstrução da plenib.lde democrática nio achni
tem que se continue a postergar o estabelecimento de ncxmas dis
ciplinadoms do processo de fonDII!ação e si.stematizaçio dos vá
rios tipos de leis abrangidos pelo processo legislativo. Tal iniciati
va. imprescindível po.m. que se articulem as leis sob a perspectiva 
da sua mais fácil compreensão pelos cidadios, quer no caso de 
cada lei individualizadamente, quer no de sua integraçio ao vasto 
acervo de leis preexisteur.es. Ela é essencial, tamb&n, para edifica
ção de uma ordem juridica em que a lei e a justiça sejam conver
gentes e intercomplementares. Al6m disso, o projeto se apóia no 
pressuposto de que o pleno exercício das preiiOgativas legiferantes 
do Congresso Nacional requer instrumentos capazes de revestir tal 
processo de clareza. organização. transparência. sistcmaticidade e 
estabilidade. Nestes novos tempos. o Coopsso Nacional não 
pode continuar a conviver com instrumentos inadequadOS-aO C\ll:il

primento de suas atribuições, com esiiUIUras obsoletas. com proce
dimentos cômodos, mas artialladores da desoniem. no sistema de 
normas juridicas do Pais, oo com condutas éticas qUo afrontem o 
nosso povo, deficiências que, em ""' coojmto, ...Wtam em depkri
vel imagem e em insatisfat6rio rendimento da instituição legislalivL 

Cremos ter sido com base em assemelhadas percepções, lar
gamente :referendadas pe~ frustnunes experiências de 1ID.litos dos 
nossos parlamentares, que a Assembl6ia Nacional Constituinte fez 
incluir no texto da Constib.liçio a exigência de normas :reguladoras 
do processo de elaboração, redaçAo, consolidação e alteração das 
leis através de lei complementar. Tal atividade. sem dó.vida. de 
grande :relevância e urgência. especialmente se pretendemos co--

meçar- e prosseguir- bem na etapa de revitaljzaçio das ativida
dea legifemnles do Congmso Nacional. 

Impõe-se, portanto, nio apenas por questio de Illcionalida
de, de justiça. de inlerosse da instituição oo de pragmatismo, mas, 
sobretudo. por ser imperativo coastituci~ que se defmam, com 
u~ncia, normas reguladoras do processo de claboraçlo das leis, 
de alteração de leis e~istenles e de ordenaçio, inlegmçio e conso
lidaçio dos textos legais vigentes, bem como que se estabeleçam 
regras de boa tknica legislativa que assegurem aos cidadios um 
acesso facilitado As normas legais que regem suas relações nos v'· 
rios campos de atividades. Somente assim seR vüido preteDder 
que nossa gente exerça com plenitude sua cidadania, sabendo 
com.o agir e a quem~ para garantir seus direitos e tendo. ao 
mesmo tempo, uma noçio precisa de suas obrigações e responsa
bilidade&. 

b) Dos Proccdimentoa Delineadoo pela Lei Complementar 
O prOSenle projeto se acb.a dividido em quatro portes, Jl'O

duto da aplicaçio das disposições normantivas que estabelece em 
sua própria elaboração, a saber. porte !""liminar, incluindo a epi
gmfe, a ementa, o prdmbulo, a caracterizaçio dos objetivos da lei 
e a inçlicaçio da sua abrang&cia~ pane notm.ativa. iDcluiDdo as de
fmições lega..is e o tcxiD da. lei; parte complementar. incluindo a 
defmição de responsabilidades, a alocação de meios paill a ade
quada implementação da lei e a indicaÇio do inicio da vigé!ncia da 
lei; c parte acessória, incluindo a data da promulgaçio, a nomina
çlo da autoridade que imtitui o ato como lei. e o referendo de ou· 
tras autoridadca, <p>audo ""!'lerido. 

O desdob:amento das leis em quatro partes bbicu visa 
atingir vtrios propósitos. O primeiro, o de dar mal<!' unifomúdade 
1 esiiUtura dos diplomas legais~ segundo, o de facilitar a sistemati
zaçio do nócleo normativo das novas leis nas codirlcações e con
solidações, visto que, se acolhida nossa proposta, o t6ci:rlco envol
vido nas atividades de consolidação saberá que a sua atenção deve 
concentrar~se apenas.na parte normativa. ónica porção a serCOJJSO. 
lidada; o terceiro, o de forçar uma clara dissociaçio enm::. os as
pectos normativos conexos ao objeto da lei e aqueles ligados 1 ad~ 
ministraçio de sua implementaçlo, visto que estes. em geral, pos
suem interesse limitado e caníter transitóiio; ·e o quarto, intima
mente relacionado ao antcricx, o de JXOduzir leis que abranjam 
também o delineamento do instrumelllal neoessúio à coosecuçio 
dos efeitos !""tendidos. aspecto freqüenlemenle esquecido. Al6m. 
disso, tal estru~ favorece a criaçio de uma dinimica apropriada 
para a. meduçlo no novo processo, induzindo os autores de leis a 
se preocuparem. primeiro. com a clara. dermiçio do objeiD da lei e 
sua base constitucional;. segundo, com o conteúdo normativo da lei 
e sua artirulação com as leis existentes; e, terceiro, com os aspec
tos associados à implementação das noonas legais estabelecidas. 

A "parte !""liminat' engloba os componenles ligados à 
identificação da lei e à indicação de sua base lega4 do objeto :re
gualado pela lei e da abrangência das suas disposições (quem senl. 
afetado), ou seja. o coojmto de elememtos formais que, sem pos~ 
suir cariter normatiyo, integram a eslrUtUra das leis. A nossa JK'O
posta, de que tais c:Omponenles, com exoeção da caru:terizAçio do 
objeto e da abrang8nc:ia da lei. passem a ser artiwlados atrav6s de 
proccdime::tos padrooizados, visto que, nio obstanle as importan
les funções por eles cumpridas, existem razões de ordem prática a 
m:omendá-loo, a saber. a) os processos de sislemalizaçio ""!Ue
rem oerta padronização dos elementos identificadores das unida
des integradas ao sistema; b) constitui evidente desperdício o uso 
de criatividade na articulaçio de componentes de caráter mera
menle fonDal; e c) a adoção de padrões fav(l[CCC a consolidaçio 
das práticas e dificulta o emprego de manobras escapistas. 
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No que tange a tais componentes, as maiores novidades in
troduzidas pelo projeiO sio a simplificação da epígrafe, a adoção 
de numemçio scqGcncial nio renovável para todos os tipos de leis, 
a distinção entre leis de alcance gemi e de interesse restrito.-a ftxa
çio de meios de identificação das leis de interesse restrito, a exi
gencia de ementas em fama de dbllo, a indicação da base legal ou 
constitucional da lei em seu prdmbulo e 11 explicitaçio do objeto e 
da abrangSD.cia de seus efeitos ao artigo inicial da lei 

A epigrafe. nos termos deste projetD, illclui a especificação 
da espécie de lei (complementar, delegada, decreto legislativo, re
solução etc.) e tcspcctivo número, bem como a iDdicaçio do ano 
de sua proumlgaçio. Par~::elNJOS dcsnecessúia e miundante a es
pecificaçio da data (dia, mas e ano) da aprovação do alo em tal 
dispositivo, visto ser a mesma incluída na parte fmal de cada lei. 
precedendo a nominaçio da autoridade proomlgadon. 

. A adoção do sistema de numençio seqile.ocial não renov!
vel para todos os tipos de lei decorreu da percepçlo, fundada em 
avaliaçio das prAticas legislativas, de que talll""""'imeulo facilita 
a localização doo diplomas legais, a sua indesaçio e a sua refer
enciaçio em textos legais OU técnicos, ao mesmo tempc) em que 
mjnjmjza as confusões entre atos ca:n o mesmo número, mas de 
anos diferentes. A.l.6m disso, a quantidade de dccrelos legislativos 
e resoluções - a:a numerados através do sistema reoovável a cada 
legislatura - nio possui vulto suficiente para requerer tal procedi
mento. Assim. tendo em vista as vantagens indicadas e a incx~ 
tên.cia de desvantagens, pareceu-nos mais razo6.vel o uso de um 
mesmo sistema de numeraçlo para todos os tipos de-lei 

A avaliaçio das leis quanlo a sua fmalidade colocou à mos
tra que apreci!vel parcela destas se destina à instrumentação de 
decisões em casos de interesse :restrito ou de efeitos temporários. 
tais como a declaração de utilidade p6blica de uma dc:tenninada 
pessoa ju:ádica, a outorga de nome a certa o ln. a autorizaçio para 
contratar financiamenlo, a dooção de um bem, a desapropriação de 
uma área ou prédio etc. Tais atos. conttariamente ao que ocmre 
com as leis de alcance geral. nio possuem interesse para a maioria 
das pessoas. Tal COIISialaÇilo, que está loage de ser recente, tem 
suscitado a artirulaçio de propostas de diferenciaçio entre estas 
espkies de leis sob vários argumentos. o mais importante dos 
quais ~ o de aliviar os cidadios da preocupação com aquelas leis 
sem repercussio em suas vidas. Outro argumento em favor da dis
tinçio entie as duas es1~<:Íes, t&mb.!m de otdem prática, é que ela 
facilita os tra.ba.Ihos de consolidação e evita o despenllcio- e fonte 
de desnecessária. complexidade- que seria submeler as leis de in
teresse restrito ao mesmo processo de codificação ou consolidação 
que as leis produzidas pem viger erga omues. 

Ass~ dada a inccnveni!ncia de prcxiuzir tais leis sem nu
meração- visto que as experiências com· esse método ~m desa
conselhado seu emprego - ou com numeraçio distinta daquela 
usada para as leis de alcance geral. optamos p<r identifiCá-las por 
meio da i~ do designativo ''Restrita" ou "Restrito", preceden
do o =pectivo número. Tal= deve facilitar a distinçio entie 
os atos a serem objeto de consolidação e aqueles a serem reunidos 
em coletâneas. além de possuir a vantagem de isentar os órgãos 
tknicos do exercício de discrição quanto às leis pcrteucentes a. um 
e outro grupo. Entendemos sexcm as Comissões Técnicas os órgi
os apropriados para decidir, em caráta preliminar, pendeute de de
liberação em plenário. solm: a ccndiçio de interesse restrito ou ge
ral de cada lei. 

A ementa, segundo a concepçio do projeto. tem como fma
lidade a atriOOiçio de um designativo próprio e particular, de um 
título. a cada lei. Tal orientação possui inúmeras van~gens. como. 
por exemplo. a de ensejar o pronto m:oohecimento da. lei em meio 
a outros diplomas legais. a de facilitar os trabalhos de classifica-

ção, indexação e arquivamento dos textos legais (em biblioteca e 
órgãos ~oos) e a de reduzir a perda de tempo em pesquisas le
gais. Além disso. entendemos que as leis serio melhor identifica
das por títulos. como ''Lei de Greve dos Servidcxes Públicos". "'Lei 
de Elaboraçio e Exea~<;io do Orçamento", ''Lei de Elabornção e 
Consolidaçi.o das Leis" etc .. do _que por formulações como "Dis
põe sobre a Organização da Administração Federal. estabelece di
retrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências". 
''Dispõe sobre a Elabornçio, Redaçio, Altera e Consolidação das 
Leis e dá outras proVidências" etc .• mesmo porque a fórmula "e dá 
outras providências" não se coaduna com os princípios que o pro
jeto estabelece como parâmetros para laboração de leis. 

Outra razio para o uso de títulos concisos. a perspectiva de 
que tal regra. associada à exigência de compatibilidade entre a 
ementa e o _objeto da lei. venha a funcionar como coad.j.Ivante dos 
objetivos de melhor articulação e~ as leis. de maior especifici
dade na produção legal e de nAo-prolifemção de leis· em tomo do 
mesmo objcto. 

É claro que. no caso das muitas leis destinadas apenas a 
promover aprimoramentos em disJX>Sitivos legais já existentes, tal 
ementa ser. provavelmente. menos personalizada e charm.osa, as
sumi.tdo contornos próximos às práticas tradicionais. isto é: 

''Modifica o Conceito de Empregador na Lei de Greve". 
'1nclui a Seçio de Crimes Envolvendo Coo;tpUtadores no Código 
Pen8.1". ou "Revoga. a seçlo do Código de Águas que Pro~ Mi
croaproveitamentos Hidrelétricos". Contudo. não se incluí no espi:
rito do projeto o emprego de fórmulas imprecisas como ''ReVoga 
o artigo 44 da Lei n° 10.000" ou ''Inclui dispositivo na Lei do In
quilinato". 
~ -- O Preâmbulo, lambém designado por ''fónnl!las de promul
gação" na literatura de elabomção legislativa. se destina, em nosso 
projetO, i indicaçio da instibliçio competente para a prAtica do alo 
e do dispositivo constitucional em que este se acha assentado. Cre
mos ser tal estrurura preferivel à fórmula, defendida por alguns 
tiaiadistas. que nele inclui a nom.iita.ção do. autoridade que manda 
vigorar a lei. 

A expressa iridicação da base constitucional da lei em seu 
preâmbulo se funda no entendimento de que as leis precisam. ne
cessariamente. derivar de preceitos constitucionais. Logo. se a 
Constiblição é a fonte de toda a lei, nada mais apropriado do que 
indicar o dispositivo constitucional que oferece amparo à lei nova 
ou à alteração na lei existente. Tal modo de proceder possui oca
ráter prilliCo de evitar a geração de normas que padeçam do vício 
da incoostin.Jcionalidade e uma evidência material do respeito e re
verência que os homens piblicos e as instituições devotam à 
Constibliçiio. -

No que se refere à nom.inação da autoridade no preâmbulo 
ou na epigrafe das leis. é algo que nos parece nio apenas demasia
do "imperial" para os nossos dias, mas também incompatível com 
o caráter que se pretende dar ao nosso sistema democrático de go
verno. isto é. marcado por uma ética de discrição e .responsabilida
de dos governantes e de uma preorupaçio em servir com pa.triotis
mo. dedicaçio. amor à verdade, e não ostentação. 

A melhor especificação do objeto e alcance da lei tem o 
sentido de COIIOborar o processo de saneamento dos fatores de de
sarticulação de nosso sistema legal. Conforme apontado por trata
distas e parlamentares. a falta de especificidade das leis. isto é. a 
existência de pluralidade de leis sobre um mesiOO objeto e de leis 
que versam. sobre pluralidade de objetos. constitui uma das princi
pais causas do caos legal além de grave violação da boa ~ca 
de elabornção legislativa. 

Foi por essa razão que acolhemos no projeto o principio 
adotado em vários sistemas }nidicos. com resultados PJSitivos. de 
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restringir cada lei a um único objeto - excemadas as codificações disposições notmativas estabelecidas com relação a um objet.o de· 
-. reservando o primeiro artigo· da lei para a precisa indicação de fmido e caracterizado. Aqui, mais dC que eoi qualquer outra parte 
tal objeto, a fim de forçar sua explicitação logo de iníciO e de faci- da lei. são indispensáveis cautelas quanto à caracteriza.çio do obje
lilar a verificaçãO ao-acatamento de tal norma. No Estado de Nova to, à apropriada estruturação da lei, à técnica de artirulaçio dos 
Iorque. por exemplo. a Constituição, em seu art. ni. § 15, estabele- elementos normativos, à apropriada redaçlo das nonnas - de 
ce: "No private or local bill, wbich may be passed by tbe legislatu- modo a revesti-Ias de ordem lógica. clareza e precisão - e ao 
re, sball embrace more than one subjcct. and that sball be expres- ajustamento das normas legais vigentes às nonnas introduzidas. 
sed in lhe title."- ou seja: "nenhuma lei partiCular ou de interesse Este segmento, no presente projetá de Je:i complementar, trata ex-
locai que venha a ser aprovada pelo legislativo esla(fual poderá tamente da fiXação das normas a serem observadas no exercício de 
abranger mais do que um tema, devendo este ser expresso no título tais pr.íticas. 
da lei". A se~o _de "caracterização do objeto" se destina, no caso 

Portanto, as normas que obrigam a especificação do ÕbjetÕ desta lei, à iildicação da fmalida.de e aplicabilidade de cada tipo de 
da lei em seu artigo primeiro se destinam a combater os pemicio- O:to, beri1 como à das restrições em seu emprego, quando cabíveis. 
sos efeitos das violações do princípio da unidade legal- quer pela Reconhecemos que, em alguns casos, o nível de pormenor vai 
interligação de diversos objetos ou assuntos numa só lei, quer pela além do que sena indispensável, como por exemplo, o registro de 
di-stribuição do mesmo assunto por várias leis. EntendaMse, porém, que somente são leis complementares aquelas assim especifl.cadas 
que não se pretende com isso evitar a existência. pelo meDos nos - na- .CoDstifuiçio e de que os decretos legislativos possuem ca.Iáter 
estágios iniciais de nosso processo de consolidação, de diferentes de lei que independe de sanção presidencial. O própósito dessa 
leis tratando de diferenciadas facetas de um mesmo ten:la.. Isso se- - orienlação foi eliminar incertezas e evitar-debates iDócoos com re
ria pretender uma ooisciência dificil de viabilizar na pritica. O qUe- lação a tais questões, bem como proprociar aos cidadãos sem forM 
se deseja. é evítai- que certa faceta de uma área de int~se da so- mação juridica um mais claro entendimento quanto 1s fmalidades 
ciedade seja regulada por várias leis não eX:pressaiD.eti.te ãJ:tiaJlaM dos diferentes tipos de leis. Por outro lado, o maior nível de deta· 
das entre si. --- - -- -lhe quantq às m~das provisórias decorreu do seu ca.ráter de im-

Por outro lado, a consciência de que a açiio legiferente a nf. trumento recente. 
vel naciorial é complexa e passível de ser aercitada com difei'en- Ainda no-que tange às medidas provisórias. cu. assina-
tes amplintdes, dependendo das conveni~ncias do i.nleresse públi- lar que os debates lr.lvados a seu respeito. dunmte os trabalhos da 
co nas difei'enies regiões e momentos da vida do Pais, fez com que Assembléia Nacional Constituinte, deixam fom. de dúvida que o 
se passasse a exigir a -indicação, também no pruneiro artigo, da emprego deste tipo de ato legal- que oonfere ao Executivo pode
amplitude com que a matéria será regulada pela lei. Destarte, no res do Legislativo - deve ocorrer apenas CD} siiUações excepcio-
caso de uma lei cujo objeto fosse a adoção de menores, seria ne-- nais e sob normas capazes de evitar abusos. E esta~. a posição 
c.essária a indicação dos grupos etários abrangidos pelo ato legal e definida pelos juristas da Itália, pais cuja legislação inspirou a in-
dos tipos de adotan_tes considerados (nacionais, estrangeirqs 00: ·cp.JSão do instituto em nossa ConstibJ.ição, como claramente apoo
ambos); enquanto que, numa lei que tivesse por objeto a institui- ta o ilustre Senador Iram Saraiva, na Justificação do Projeto de Lei 
ção do sistema de co-gestão na indústria, dever-se--iam indicar os do Senado n° 47, de 1989. Foi portanto com base em tais pressu
segmentos industriais abrangidos pela lei e o porte da indústria a pOstos que efeb.Iamos a caracterização deste tipo de lei e a concei
que as normas seriam aplicáveis. . tua~ legal dos casos de ralevlncia e urgência, evitando dar ca.m-

A "parte nominativa" constitui o m1cleç da lei, a parte em ter recoirente a tais definiçõeS. • 
que são reunidas as normas de obediência obriMtória por todos As limitações enunciadas, quanto ao emprego das leis dele. 
aqueles sob a juriSdição do diploma legal. Esta parte congrega, nos gadas, derivam de três pressupostos. O primeiro de natureza hist6-
termos do projeto, dois segmentos básicos: as definições legais e o rica, é o de que durante os periodos de normal funcionam.eó.to das 
texto da lei. -_i,nstituiçõeS democráticas? o usual - aqui e em outros países- ~ 

O segmento das defmições legais tem a fmalidade de tomar que o Parlamento se encamgue da função legifer3Dte, delegando 
as leis mais claras, ordenadas e precisas, especialment:C aquelas pOderes apenas no campo da reorganização do Poder Exea.~tivo, 
que lidam com matérias altamente técnicas. bem como a de facili- enquanto aquele se prepara par.l- exercer adequadamente também 
tar o ajustamento dos atas legais e desenvolvimentos posteriores, tal atividade. O segundo, de natureza sistemática, é o de que, após 
sem a necessidade de alterar suas~. Suponhamos qUe tivés- oito anos da vigência de uma lei delegada,. devem ter sidos gem-
semos elaborado uma lei sobre as ofensas p:atícadas com compu- dos elementos suficientes para permitir que a matéria seja subme-
tadores e que, ao fazê-lo, tivéssemos incluído, no capítulo das de- tida ao processo n~ de elal:mação legislativL O terceiro de 
fmições legais. a caracterização de tal tip:ide "ofensa". uma_11atureza preventiva,é que a inércia constinii a força desarticu-

Suponhamos que tal defmição não tivesse incluído o pro- ladorn do equilíbrio de poderes entre as instihlições, devendo ser 
b!ema da contaminação de tais recursos pormicrõiõStnfçõe:sdesig- combatida sistematicamente, a Í1Dl de evitar a usurpaçio de prer-
nadas IX'!" ''vírus de computadores". Em tal caso, com grande prob- rogativas. 
abilidade, a siruação poderia ser corrigida. mediante uma simples No que se refere às tknicas de articulaçio dos elementos 
lei que promovesse o ajuste da defmição, sem a necessidade de normativos das leis, procuramos acolher aquelas que, al~m de conM 
modificar as distx>sições normativas. Além disso, tal método fayo- sagradas pela prática- usadas na mODtagem do texto da Consti
rece o uso de processos incrementais em áreas nas qUaiS o nível de tuiÇio Federal e na do Código Civil brasileiro - propiciem mais 
Conhecimento é limitado- mediante o emprego de defmições mais amplas facilidades aos trabalhos posteriores de cousolida.çlo, mi
genéricas que vão sendo aprimoradas na medida em que avança o nimizem problemas no arquivamento e ll!lCUperaçio dos textos 
conhecimento sobre a matéria - e ao ordenado apetfeiçoomeniO atravéS de processos informatizados, ~jam defensáveis em termos 
das normas legais existentes ao invés da desõrde:naclil produção de de estrub.lra lógica e possuam coi:DPatibilidade com as regras gra-
diversas leís sobre um mesmo objeto. - nlaticais de nossa língua. _ 

O texto _da lei é o segmento que articula, atrav~s de títulos. Assim foi Jnantida a identificação-dOs incisos atrav-és-de ca.-
capítu!os. seções, artigos e seus desdobramentos, o conjJ.õto de racteres romanos. em respeito às práticas tradicionais, não obstan-



Maio dt'! 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 263 

te nossa preferenci& pelo uso de caracteres arábicos, mais facil_-
mente manejiveis em sistemas infonnatizados. Com bue em simi~ 
lar fundamento, mantivemos a flexibilidade pon o desdobramento 
de artigoa em iDcisos, nos casos de enumerações, oo em pan\gra
fos. nos C&SQI de dcta.lbamenJ.o ou excetuaçio de condições esta
belecidas DO capuL Al&n disso tam.bén em respeito .l coo.veniên
cia das pfticas consolidadas. renunciamos à tentaçio de instituir 
n!veis dif=ciados de detalhamento pon o parAgrafo e pon o in
ciso. aceitando que o primeiro tenha DO segundo seu primeiro ní
vel de desdobmmeniO, mas vetaDdo o inverso. 

Por outro lado.fonm criados doia novos tipos de desdobra
mento pua uso exclusivo' nas ,consolidações. a fllD de facilitar a 
insetçio dos tftulos indentificadores das leis, bem como dos níveis 
de desdobnmento das meamas que meiOÇ&Jll identilicaçio própria 
em tais sistematizações. Referimo-nos 1 ''Divisio11 e 1 ''Subdivi
do". A primeira, indicada attav& de mlmeros fonnados de qu&tro 
~ aribiC<JO, destinada a expressar o titulo da n1116ria oo 
de lei singular. Pa< exemplo: 1.610- Greve em serviç<>s públicos; 
4.090- Regulamentaçio da profisslo de engenheiro; 7.768- Deli
tos envolvendo computadores. A segunda indicada po< meio de 
dois algarismoo precodidos do número da divisio respectiva e dele 
sepondo po< ponto deslinado a exprooaar os titulas mais relevan
tes de desdobramento da malh:i.a. Por exemplo: 7768.01 Delitos 
envolvendo computadores: defmiçio de tennos; 7768.20 Invasão 
de sistemas opemloo com computador; 7768.40 Posse criminosa 
de computadores e materiais 11>lacionados. A fixaçio dos artigos 
como desdobramentos imediatos das subdivisõeo decoae da pró
pria l6gica de pmseiVar, tanto quanto possível. os textos originais 
das leis sisten111izadas nu consolidações. 

~m disso, bueando-nos naqueles mesmos fundamentos 
de ordem pmtica que jlstificam o empego do sinal ''§"para refer
enciar o panlgrafo, estabeleoemos o sinal "§§" c0100 indicativo de 
subdivido na Consolidaçlo Brasileira de Leis. Essa opçio visa a 
dar cariter mais pri1ioo l refe11>nciaçio pusterior de partes especl
fiCU de nossa estrutura de leis, visto que o número da sulxlivisão 
cart"eg& consigo os elementos identificadores da divislo respecti
va. e esta. por sua vez, o do volume da comolidação através de 
seus dois primeiro&. algarismos (nos exemplos acima, o grupo 77 
seria designativo de Direito Penal. o glUpo 40, de Educ:açio. e o 
glUpo 16, de Administtaçio Nblica). 

No que tange b llOl'IIIIS a serem ob<cnadas na t1>daçio das 
leis, acolhemos, pnticamente in totum, aquelas articuladas DO 

projeto de lei complemeolar apresentado pelo Senador Pompeu de 
Souza, em fms de 1988, adicionBndo a elas apenas uns poucos 
complementos. A t1>daçio ~. sem dúvida, um dos aspectos de 
maior I1:'1evância na fomJ.ulaçlo de leis, como comprovam as siste
máticas advertências dos tratadistas sobre í impOrtiiicia do estilo e 
da previsão gramatical para a clareza das leis. O professor Walter 
Costa Porto. por exemplo, 81Iibui a improcisio existenll> em parte 
de nossas leis ao fato de nonnas virem sendo redigidas. muitas ve
zes, com um palavreado frwxo, circular, com violações ao OOm 
senso, com vícios que Dio se jmaginaria pudessem freqüentar lin
guçem de cede se deveria espemr maior precisio e clareza. As
sim. como se pode ver, ilio foi por acaso que nossos constituintes 
se preocuparam tamb&n com a questio da m:laçio, ao articular o 
pan\grafo llnico do artigo 59 da Constituiçio. 

As na<mas estabelecidas ne5ta scçio da lei complementar se 
destinam a induzir os autores de proposições a cuidar quanto a 
cada termo emp:egado, a evitar o uso de pe.lavms cuja inadequa
çio possa obscurecec o texto legal ru di'""""" o propósito das 
DOmJ.U- Nio apenas isso, destinam-se também ii imtimcionaliza
çio de um estilo s6brio para a redaçio das normas fegais, de um 
estilo que restrinja o uso de adjetivações dispensáVeis, os vícios de 

linguagem e os recursos estilísticos que gerem ambigGidade w 
comprometam a clareza, a ordeiJaÇão ou a preclsio das idéias, 
conceitos e intcr-telações. 

Na seçio "'lativa ii elaboroçio e alteraçio das dipusiçiles 
DODllBtiVas, O projeto introduz Uma sáie de inovações, todas de 
cará1er prático e aprim<>ndor da atividacle legiferante. O fato de, 
em alguns cãsOs, se descer a pormenores decorreu do interesse em 
evitar c:Mvidas e de conferir ~ia e estabilidade aos processos 
reSPectivO&, evitando que, quando da implementação, se viessem a 
distocer os propósitos sistematizadores das novas normas. Assim. 
as alterações em normas legais existentes passam a ser realçadas 
através de indicações grificas. como fonna de pennitir a clara vi
sualização dos acréstimos, mndanças oo supressões no texto ante
rior. As vantagens de tal tknica. Usada na maiór parte dos legisla
tivos na-te-americanos, são inegáveis, tanto do ponto de vista t6c· 
nico - minimizando a produção de normas truncadas - quanto do 
politico, por corroborar iniciativaS orientadas para a tnmsparincia 
das atividades. 

No caso da Seçio V. do Capitulo N, do projeto de lei com
plemenlar que temos a honra de submeter à deliberaçio do Con
gresso Naciooal. a aplicação da técnica a que nos referimOs propi
ciaria O seguinte resultado: 

SEÇÃOV 
Da Vigêoda das Leis 

Art. 32. Os arts. l 0 e 2°do Decreto-Lei n°4.6S7, de 4 de se
tembro de 1942. passam a vigorar com a n:daçio dada pelos arts. 
31 e 34 desta Lei Complementar. . 

Art 33. [Salvo disposiçio contrária, a] A presente lei CO!JlO
ça a vigorar em todo o País [quarenta e cinco} na data por da in
dicada. Na falta de indicaçiio, trinta dias depois de ofidalmcnte 
publk:ada. 

§ 1° Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei bra
sileira, quando admitida, se inicia [IrEs meses] trinta dias depois 
[de olicialmente publicada] do lnído de sua vigência no territó
rio nacional. 

§ Z' A vigência das leis que os governos estaduais elaborem 
por autorizaçio do governo federal depende da aprovação deste e 
começará no pru.o que a legislaçio estadual fiXar, contado da data 
da aprovaçio. 

§ 3<' Se, antes de entrar a lei em vigor, OCOJ:tei' nova publica
çio de seu texto [destinado a con-eçiio o pru.o deste artigo e dos 
panlgrafos anteriores começaxá] com o propóoito de retl!!cação, os 
pl"IUIOO de sua vigência começarão a= da nova publicaçh 

§ 4° As [conoções a] alterações em texto de leijAem vigor 
consideram-se lei nova.. 

Art. 34. Niio se destinando à vigência temporária, a lei terá 
vigor at~ que outra:. posulndo hlerarquia compativd para lan· 
to, a modifique ou revogue. 

§ 1• A lei posterioc revoga [a] dispositivos da anterior 
quando expressamente o declare [quando seja com ela incompatí
vel ou quando regule inteiramente a IIlll&ia de que tratava a lei 
anterior] ou qoando dE oova redaçio a dbposltlvos legais nda 
contidos. 

§ 2• A lei nova. que e5tabeleça dispusições gerais oo espe
ciais a par das já existentes, sem com elas entrar em conmto, não 
revoga nem modíf'JCa a lei anterior; - ·· - -

§ 3° Salvo disposiçlo em contrário, a lei revogada Dão se 
restaura por ter a lei revogadora petdido a vigência. 

§ 4° Quando ald mdulr oeção de "Disposições TraruJitó
rias" deverá Indicar, espedftcam.ente, o período de vigência 
dessos disposições. 
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A renúncia à cômoda forma de ab-rogação [revogação to
tal] oo derrogação [revogação parcial] tácita, propiciada pela fór
mula ''revogam~se as disposições em contrário", decorre da cons
tatação de seus malefícios. Com efeito, ela tem ~ltado não ape
nas em precária articulação das normas legais e em crescente per
plexidade dos cidadãos quanto às leis em vigor, mas também. 
dado o grande volume de legislação, numa situação capaz de deso
rientar até os juristas n:iais operOsos. A propósito dfsso assfualw o -
Deputado Henrique Turner: 

''Enquanto se acelera o processo de nascimento da lei, en
curta-se o de sua vida. ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, 
diminui-se a certeU quanto .l efetividade de sua morte. Daí resul
tou o inevitável e gigantesco aumento da população legislativa, 
bem como do purgatório do jurista, pois se torna cada vez mais 
difícil identificar, localizar, e distinguir as revogadas das vi
gentes, por força de ser a cláusula "Itlvogam-se as disposições 
em conlrário" inventariante inidônea no processo de sucessão 
das leis.'' , 

A nossa opção pela forma ''Revogada" ao invés da fonna 
"Abrogada", consagrada pela técnica jutidica, funda-se na preocu
pação~ já enunciada, de se usar em nossas leis termos mais facil
mente compreensíveis pelos cidadãos. Ademais tal tecnicismo dei
xa de ter sentido no novo sistema, em que, banida a perniciosa fór
mula ''revogam-se as disposições em con!Jário", a forma "deiTOga
ção" (geralmente tácita na sistemática atual) ser substituída pela 
forma "mudaoça de redação", expressamente indicada em novo 
texto legal. Portanto. careceria de lógica priservai o desdobramen
to de um gênero que passa a contar com uma só espécie. 

Quanto à norma exigindo que os atos de regulamentação, 
facultados ou especificamente apontados pelas leis, obedeçam às 
normas defmidas por esta lei complementar. tem ela o propósito
de facilitar consolidações que venham a se tomar neceSSIÚias ou 
convenientes, sob a perspectiva do interesse público, bem como o 
de assegurar simetria entre o processo de elaboraçio legislativa e 
aquele de regulamentação acessória, propiciando com isso mais 
fácil compreensão pelos cidadãos das normas que disciplinam ma-1 
térias de seu interesse e dificultando a produção de orientações 
que conflitem com as normas legais oo as distorçam. A indicação 
de sua base legal, p:>r outro lado, visa a faciltiar a percepção de 
iniciatiVas que distorçam o propósito das leis. 

O projeto abrange também as normas relacionadas com a 
vigência das leis que integnuri a ''Lei de Introdução ao Código Ci
vil" por duas razões básicas. A primeira é a de se coosiderar, den~ 
tro da nova fllosofia, desejável a união de todos os aspectos rela
cionados com a matéria riozmãfii.ada em um s6 diploma legal. A 
segunda, o fato de ser necessáriO ajUstai 45 normas definidas por 
tal lei às mudanças trazidas pelos tempos modernos, bem como à 
sistemáúca orã. defmida. Por exetriplo. dada a modernização dos 
meios de transporte e comunicação. especialmente ,da última, não 
subsistem razões pan os amplos prazos anteriormente fixados. De 
igual modo, definida a obrigatoriedade de revogação expressa de 
disp:!sitivos legais. não seria cabível manter normas legitimadoras 
de abrogação ou derrogação tácita. 

A questão da consolidação das leis e atos de regulamenta
ção é situada como de capital importância para o aprimoramento 
de nosso processo legislativo e sua adequação às necessidades 
atnais da sociedade brasileim. A percepção de tal relevância ad
vém de um vasro elenco de razões, mas, principalmente, da cons
ciência do grande número de leis existentes. do recoohecim.ento de: 
que o grau de articulação entre as mesmas, insati.Sf.!ltóri~ da pers
pectiva de que a demanda por novas leis é crescente__com a rede
mocratização do País, da percepção do desagrado dos cidadios 
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com a sistemática arual e da convicção de que a sistemática atual, 
obsolela, improdutiva e injustificável sob qualquer perspectiva. 

Constitui- fato irrecusável. diante das evidências existentes. 
o de que nosso País vive a realidade da' superabundância de textos 
legais. OS levantamenros realizados por Fernando G. Nogueira e 
A. Neuber Riba.s. relativos ao periodo 1946 a 1976, ora comple
mentados por levantamento sobre o periodo 1977 a 1995, demons
tram -que. em ciiJ.qUerita anos", foram produzidas mais de dezessete 
mil normas do tipo da lei [não computadas as resoluções], a maior 
parte das quais ainda em vigor, a saber: 
Atos complementares à Constíttiíçào ......................................... 104 

Leis complementares --··-.. ····-··-········-····-···········-···-···········452 
Leis ordináiiaS ~---··-··-:·············-······-··············-············--.. !LI 54 
Decretos-Leis ·········-··········-···--·--···--·-············--·····--·----·· ........ 2.481 
Decretos I...egislativos ··~··-··-··········--··-··············--······-··--······2489 
Decretos do Cooselho de Ministros ........................................ 2.274 
Medidas Provisórias (até 13-4-95) ----·------··-·----···-·-----··-------971 

Tal volume, etltretanto, torna-se consideravelmente maior 
se a ele adicionados os atos intei:i.OreS a 1946 ainda em vigor. 
como~_o Çódigo Civil brasileiro (Lei no 3.071, de 1916), o Código 
Penal bnsileiro (Decreto-Lei n•2.848, de 1940). a Declaração de 
Utilidade Pública de Sociedades CiviS (Lei 11---o 9f, OC 1935), a Ca~ 
rac~ dos Símbolos Nacionais (Dectet~Lei 11° 4.545, de 
1942) e tantos outros. Mesmo porque a vigência e ·a iiiodemidade 
dei ui:na lei não dependem apenaS de sui-idade. - -

Além disso, deve ser considetado que, durante o periodo 
ein-que o Congresso Nacional teve suas prerrogativas seqüestradas 
pelo Poder Executivo ( 1964 a 1985) este exerceu a.tividades legi
ferantes por meio de decreros e outros atos de regulamentação. 
Portanto, apreciável parcela da vasta produção de tais atos, que 
incluem nada menos do que 37.725 decretos- muitos dos quais 
ditando normas com base em aros institucionais- tem de ser com
putada na quantificação da produção legal do Pais. 

O pior desta vasta produção de_ textos legais é sua precária 
articulação. como já assinalado. Temos, de reconhecer, emOOra 
com constrangimento, que o arcabouço legal brasileiro hão p::>ssui 
uma estrutura bem delineada - exceto no que tange a algumas das 
codificações - afl.gtlrandoMse muito mais como um c_onjunro de 
partes com interligações pouco claras e cujos componentes pos
suem vigência nem sempre fácil de determinar sem uma demora. 
da,. onerosa e frustrante incursão aos tribunais. Isso sem falar dos 
casos em que normas de nível inferiOr..: tais como decretos, porta
rias, resoluções. etc; - se sobrepõem às nonnas fixadas por leis, e 
até mesmo por leis complementares à Constituição. 

Esse quadro, entretanlo, deve agravar-se ainda mais. As 
evidências propiciadas pelos P{Úses de certa complexidade são de 
que a demanda por novas leis deve continuar CreScendo em ritmo 
mais acelerado do que o de alargamento das funções do Estado. 
Com efeiro. a crescente complexidade das atividades do Estado, 
decorrentes das exigências da sociedade moderna, especialmente 
daquelas de caráter soCial, faz com que a cada ano mais se avolu
me a quantidade de leis produzidas. No Estado de Nova Iorque -
cuja economia ocupa a quinta posição no mundo ocidental- vêm 
sendo introduzidos, anualmente, cerca de 15.000 projetes de lei, 
dos quais cerca de 2(X)() silo convertidos em leis. 

A apropriada consolidação de nosso acervo de leis, portan
to,em uma .estrublra articulada, capo.z de pôr à mostra os conflitos, 
inadequações e lacunas existentes na ordem jurídica do País. bem 
como de tomar inteligível aos cidadãos o conj.mto de normas que 
defme seus direitos e responsabilidades, se afigura como tarefa das 
mais iiDfX>11.antes e urgentes no campo das atividades de produção 
legislativa. O que se está a indicar é que, mais do que que produzir 
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novas leis, 6 preciso integrir, de modo inteligível, o grande acervo meSn.o a ablalizaçio diária no siStema de normas jnfdicas do pafs, 
existente, como acabamos de demonstrar. Ademais, a situaçlo bem 001110 nos dos Estados--Membros. 
atnal6 de exile ma inigüidade, por tmlsferir àqueles sobre os quais A seçio que dispõe sobre a sistematizaçio dos ato> de "'gu
inei de a llOiliUl legal uma tarefa largamente superior a suas fotçu, lamentação decom:u do rccoahccimeDlo de que os 6rgios do Exe
qual seja a de reunir a vasta D11ltiplicidade de textos legais disper- cutivo r&:~ sido proficuos geradores de regula.mco.taçio- por meio 
soo e de integnl-los de forma juridieamente apropriada. pora que de de=tos, instruções, "'soluções, portarias e ordens de serviço
possam inteirar-se das D.on:Dil5 que regulam uma determinada si- freqílentemente com força quase similar à das leis, por setem. delas 
tuaçio ru setcr específico. decorrentes. Destarte, afigurou-se como igualmente conveniente a 

A oporttttüdade da iniciativa se toma ainda mais evidente, cc.molidação de tais normas, como maneira de se obter uma n:aJ. 
quando coosideram.os que os parlamentos modc:mos, estio, mais e visualizaçio do ordenamento legal que regula cada área significa
mais, deixando de ser primados de hl.d:la:mis e pusmdo a acolher tiva de nossa sociedade. Foi can base em tais fundamentos que se 
membros das mais variadas profiSsões hõen.is e ativi.dacles ocon6- nxaram prazos para sua coosolidaçlo. a nfvel de Minist&ios, se--
micas, sem falar da crescente represenraçio das categorias de tn.- gundo a mesma estrublra de títulos defmida pam a consolidaçlo ~ 
balhadores melhor organizadas, dado que, pua. muiiDS destes, nlo, das leis. 
fácil penetrar nos tecnicismoo do jargio juridico, ainda marca ca- A ''parte complementar" abmnge as normas ligadas A fll<a-
racterlstica dos prorutos do peocesso legislativo. çio de provid&!cias e A iDdicação de meios pora a implementaçio 

Não bastassem essas ra:zões. o própio cari1er do processo da lei. quando cabiveis, bem como i indicaçio precisa da entrada 
legislãtivo, tipicamente incremental, laborando sobre uma ordem em vig&cia das normas estabelecidas pela lei. possuindo mais um 
jurídica. preexistente e atuãndo apenas excepciooalmentc na intro- C81iter de preceito adrninistrãtivo do que noonativo. No caso desta 
duçio de dispositivos inovado=, pode ser apootado cano justifi- lei complementar, parec<U-DOll ser de fundamental import!nci.a a 
cativa suficiente para valorizar a sistematização das leis. Mesm.o clara fiXaçllo das responsabilidades pela im.plementaçio dos traba
no caso de normas inovadoras. o mais comum. cpe estas sejam in- lhos de sistemalizaçio das leis, bem como assegurar a pronta ado
troduzidas a1rav6s de proceitoo abrangente• e de flexivel interpre- çio das IKmllAS po< ela introduzidas. 
taçio, os quais sio gradualmente ajustados às necessidades da so- Nossa opçio pelo Congresso Nacional como 6<gio executor 
cicdade por intertn&:lio de açio Iegifcrantc ulterior. Assim, a ativi- da tarefa decormu da convicçio de que, sendo a alividade legifc
dade se camcteriza po< um proceaso de composição, onde cada mnte tlpica do Legislativo, Dia há por que delegar as iniciativas 
nova peça deve se ajustar ao arcabouço pnexi:stente. associadas a tal atividade a outros pode~s. Se o fJ.ZetmOS nio tere-

Assinale-se, pel'6m. que a opçio pela sistematizaçio do mos o dúeito de =!amar, mais taide, pela expropriaçio de nossas 
acervo jurldico vigente nio pretere o ~speito que se deve ter ao ca:npet&lciu. Por outro lado, considerados os IeCU:rsos humanos e 
conteúdo e fmalidade das noonas vigentes. A portir dease pessu- meios t6cnicos existentes no Senado Federal e na Ctmm:a dos De
posto, o projeto acolhe o entendimento de que a tarefa de oonsoli- putados. acha..mo..nos equipados para dar cabo de tal e~di-
dar possui contamos nitidaioente difenmciados da atividade de le- DlCDlo, com um mínimo de COOlplemeo.tação. -
gislar, não podendo ir a pen!D de, ao reunir oo textos gendos IIIa- A ''parte acessória" engloba os componentes de cadter for
vés de atas independentes, dar-lhes uma articulaçio de que "'suhe mal ligados A instilucionalizaçio da lei lntegmn a porte acessória 
significação dif=nte da p<etendida pelos legisladores ao lOIJ80 do das leis a indicação do local e da data da sançio, proorulgaçio, de
processo evolutivo das normas. cretaçio ou resoluçiio, a nominaçio da autoridade constitnciooai-

Igual cautela foi observada com relaçio ao graWalismo que mente investida de poder para a prática de tal ato, bem como da
deve presidir tarefa de semelhante magnitude. Assim. preferimos quelas que, por imperativo legal ou regulamentar, devam refcren
optar por um encadeamento de atividades que viabilizasse a siste- dá-lo. 
matização da legislaçio espena em curto espoço de tempo, o em llust= membros desta Casa, a tofoona dos m6todos e pri.
que cada etapa pudesse opeilU" como sustentáculo da etapa sub<e- ticas de elaboraçio legislativa constitni divida de há nmito vencida 
qüente. Rocoobecemos. que o ideal seria partir para uma sistemati.- junto w oosso povo. Nada mais justo do que resgatá-la nesta oca
zação global que incluísse, desde o seu início, tamb&n a codifica- siio em que os ventos de auspiciosos tempos sopram sobre as ins
ção, no entanto, as conting&lcias nos convenceram de que essa timições democráticas: do País. Nenhum momento seria mais apro
não seria a melhor estmt6pja. Ela reprcsemaria nlo apenas a ne- priado do que este: temoç um parlamenlO legitimado pela escofua 
cessidade de mam1sear um amplo volume adicional de leis ji ra- pop1Jar panl. o exercício da missio constituinte. a experi.!ncia ad
zoavelmentc sistematizadas, em prejuízo de ativida.des mais urgen- vinda do engajamento em tal empresa e uma massa de conheci
tes, mas tamb6m um desperdício de esforços, dado que vúias de mCDtos e convicções capaz de embasar a produção de uma lei 
nossas codiftcações se acham e~ via de ser substitufdu por ou- complementar ajustada às necessidades do País e às possibilidades 
tras, em eshldos há. vários anos. E por tais razões que acolhemos, t6cnicas e operacionais das instiOJições envolvidas. A nova Consti
em nosso processo de sistemalizaç!o, a id6ia de tratar iníciãlmentc tuição que nosso poyo erigiu 6 testelnunho inequívoco de sua op
os c6digos como categoria independente da consolidaçlo, reser- çio po< =danças. E tempo de pôr em marcha medidas conc...tas 
v ando, na estrublra de títulos, intervalos suficientes para posterior pata a edificaçlo ~uma ordem jurídica mais justa,. inclusive pela 
inserção das codificações. sua trans~ncia- Vamos fazô-lo já e ousadamente. 

Quanto às nOl'lll)ls para a alllalizaçio das oodifi<OÇÕOS. con- Temos plena consciência de que as !Dlldanças introduzidas 
solidaçio e coletâneas, possuem razões óbvias. Sem a sua ftxaçlo pela sistemática proposta criaiio alguns embaraços durante um 
ou operacionalizaç'o bastaria pooco tempo para. que o ediflcio 1e- certo perlodo de tempo- provavelmente breve, dado seu caiáter 
gal voltasse a exibir as mesmas enfennidades que o molestam - e lógico-. mas estamos convencidos de que todos nós, cidadios, j.I
que nos molestam - nos dias atuais. O sistema pPO"Dizado, em- ristas. parlamentares e instiblições. teremos muito a ganhar com a 
ptegado com sucesso em várias partes do mundo, chegando, em sistematiza.çlo, claieza e operaciooalidade propiciada pela nova 
alguns casos. como ocmre nos EUA. a facilitar a opencionaliza- mctodo)ogia propa;ta. 
ção de sistemas baseados em compulador capazes de promover 1116 E com ba.se cm tais fundamentos que temos a honra de sub-

meter a pxesente proposição ao exame desta Casa. certos de que os 
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ilustres pares, com seu saber, experiência e perspicácia. em muito 
contribuirio para o aprimoramento do seu texto. 

Até o por.ígrafo imc:dia!Jlrnente llllteriar decidi reproduzir, 
na íntegra, os argumentos expendidos pelo autor original do proje
to, Senador Femando Henrique Cardoso. A clareza e a prccislo ar
gumentativas demonstradas por suas pondem.ções, bem assim o _ 
elevado grau de convencimeDlo que elas suscitam bastam para jus
tificar a reapresentaçio do presente projeto de lei que - nas :reno
vadas condições de modernizaçio, agilizaçio e respousabi!idade 
pllblica do processo legislativo federal, com a 50' Legislatura quo 
acaba de inaugurar-se - merece ex~:me e apreciaçlo inadü.veil 
pelo Senado Federal e, subsoqllentemonte, pela Clinwa dos Depu
tados. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1995.- Senador Teotoalo 
VBela Filho. 

IEGISU.ÇÃO CITADA 

CONSTII1JIÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATIVA DO BI!ASIL 
Art. 49. É da compet6ncia do Congresso Nacionl.f 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

Art. 59. O processo Legislativo C<liJijli'OOI1d a elaboraçio de: 

• Art. 60. A Constituição podenl. ser emendada mediante pro. 
pcsta: 

§ 4° A.J cmeções a texto de lei já em vigor considemm-se 
lei nova. 

Art. 2• Nilo so destinando à vig&lcia temporária, a lei terá 
vigor at6 que outra a. modifique ou revogue. 

§ 1 o A lei postcria: revoga a anterior qUando expessamente 
o _declare, quando seja com ela incompativel ou quando regule in
teiramente a matma de que tratava a lei anterior. 

§ 2• A lei nova, que estabeleça disposições gentis ou espe
ciais a por das já existentés. nào revoga nem modifica a lei anteriol'. 

§ 3° Salvo disposição em CODJ.tário, a lei revogada não se 
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigSnciL -

CÓDIGO CIVIL 
LEI N"3.071, DE 1916 

CÓDIGO PENAL 
Decreto-Lei n•2.848, de 1940 

-~-·-··---··-·--.... -·--·-·· ............... --.-------------·---
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

DE SOCIEDADES CIVIS 
Lein•9t,dol9~ -

CARACI'ERJZAÇÃO DOS SÍMBOLOS NACIONAIS · 
Decreto-Lei n• 4.545, de 1942 -___ ........... _, ____ , ___ ,_ 

(À Co,;,issão de ConstÚuiç4cz... J~tiça e Cida· 
dania) 

O SR. PRI!SIDENTE (Nabor Júnior)- O projeto será pu
bliCado e ROmetido i Comissio competente. 

Ar!. 62. Em i:aso de RO!evlincia e urgência, o Presidente da · O SR. PRI!SIDENTE (Nabor Jllnior)- O Senhor Presi-
Repllblica podenl. ado!Jlr medidas provisórias, com força de lei, dente da Repllblica editou a Medida Provisória n• 986, de 28 de 
devendo submetê~las de imediato ao Congresso Nacional. que, es- abril de 1995, que "fiXa critérios para. a progressiva uniflCSÇio das 
tando em recesso, será convoCado extraordinariamente para se - tabelAS de vencimeritos dos setVidores, alter.~. o Anexo H da Lei n° 
=nirno prazo de cinco dias. 1!.237, de 30 de setembro de 1991, para implementação da isono

Art. 66; A Casa oa qual tenha sido concluída a votaçio en
viará o proj.eto de lei ao Presidente da República, que, aquiescen
do, o sancionará. - ---- ---- -- - -- - ' _. 

Art. 68. As leis delegadas sotio elaborndas pelo P=idente da 
Repllblica. que deverá solicitar a delegação ao Congresso NacioDaL _____ ,. ______________________________ _.:. __ ,. _________ ~-

DECREI'O-LE! N• 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942 

Lei de Introdução ao Código CivD Broslldro 

At1. 1° Salvo disposição contrária,. a lei começa a vigorar 
em todo o país qua.nlnta e cinco dias depois de oficialmente publi
cada. 

§ 1 o Nos Estados estrangeiros a obrigatoriedade da lei brasi
leira quando admitida, se inicie três meses depois de oficialmente 
publicada. 

§ "r A vigência das leis que os Governos Estaduais elabo
rem po< auiOrizaçio do Governo Federa~ depende da aprovação 
deste e comoça. no JnZO que a legisla~ estadual fiXar. 

§ 3° Se, antes de entrar a lei em vigor. ocorrer nova publica
ção de seu texto, destinada a correçio, o prazo d&te artigo e dos 
parágrafos anteriores começará a concr da nova publicaçlo. 

mia a que se refere o § 1° do art. 39 da Constituiçio. e dá outras 
provid8ncia:s". 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4• e 5• do art. '1:' da Resolução n• 1189-CN, fica assim coosti
tuída a Coolissio Mista incumbida de emitir panocer sobn: a matéria: 

Senadora ·· 

Titula..,. 

Gilberto Miranda 
Coutinho Jorge 

José Alves 
José Agripino 

José lgn&:io Ferreim 

Jllnia Mariso 

José EduardO Dutta 

Suplentes 

PMDB 
NeySuaswna 
Fernando Dezena 

PFL 
Guilherme Palmeira 
Odacir Soares 

PSDB 
PedroPiva 

PDT 
Sobastiio Rocba 

PT 
Benc:dila da Silva 

Deputado& 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 
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Jairo Carneiro Weiner wand..m-
Jairo Azi Benedito de Lira 

PMDB 
Marcelo Barbieri ~Zaire Rezende 

PSDB 
Salvador Zimbaldi Eduaroo Mascarenhas 

PPR 

Eraldo Trindade Jair Bolsonaro 

BL (PL-PSD-PSC) 

Francisco Rodrigues Marquinho C!edid 

BL (PSB-PMN) 

Joio Colaço Jos6 a, .... 

De aootdo coma Resoluçio n• 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecida o seguinte calendhio pua a tmmita.çlo da matéria: 

Dia 05/05/95- designação da Comissio Mista. 
Dia 05105195- installçio da Cottrlssio Mista. • 
Alló 04105195 -pnzo para =ebimento de emendas e para a 

ComiSsão Mista emitir o porecer sobn: a admissibilidade. 
Al6 13/0S/95- pnzo fmal da Comissio Mista. ' 
Alló 28/05195- pnzo no Congreaso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jónior) - O Senhor Presi

dente da Rep!blica editou a Medida Provisória n• 987, de 28 de 
abril de 1995, que "disp3e sobre a organizaçio da Prcsidencia da 
Repóblica e dos Ministérios, e dt oulras provi&!nciu''. 

De acordo com as indk•ções das Lideranças. e DOS termos 
dos §§ 4" e 5• do ut. 'Z' da Resolução n• 1/89-CN, fiCa assim CODS

tituida a Comissão Mista incumbida de emitir puecer sobre a ma
t6ria: 

Titulares 

Coutinho Jmge 
Gilberto Miranda 

José Bianco 
Waldeek Omellas 

Arlnr da T!vola 

RomcuTuma 

Luiz Alberto Oliveira 

Titulares 

Vilmar Roeba 
Mendonça Filbo 

Gonzaga Mota 

Roberto Santos 

Eurico Miranda 

AldoRebelo 

Sérgio Arouca 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 
Femando Bezena 
Onofre Quinan 

PFL 
Carlos Patroclnio 
Joel de HoUanda 

PSDB 

PL 

PTB 

Teot&rio Vtlela Filbo 

V almirCampelo 
Deputados 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 
Mawfcio Najar 
Heráclito Fortes 

PMDB 
Ivandm Cunha Lima 

PSDB 
Franco Montoro 

PPR 
Gerson Pelos 

PCdoB 
HsroldoLima 

PPS 
Augusto Carvalho 

... h lhó" 

De aootdo com a Resoluçio n• 1, de 1989-CN, fiCa eslabe-
lecido o seguinte calendário para a lramitação da matéria: 

Dia 05/0S/95 - designaçio da Comissio Mista. 
Dia 05/05195 - instalaçio da Comissio Mista. 
Alló 04105195 -pnzo para =ebimento de emendas e para a 

Comisslo Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Alló 13/05/95- pnzo final da Comissio Mista. 
Alló 28105195 - pnzo no Congresso N""ional 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jónior) - O Senhor Presi

dente da Rep!blli:a editou a Medida ProviJória u• 988, de 28 de 
al:<il del995, que "dispõe sobre a fnação das mensalidades esco
lares e di out:ms prov~ocias". 

De aootdo oom as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4" e 5" do 11rt. 'Z' da Resolução n• 1/89-CN, fica assim cons
tib.dda a Com:issio Mista incumbida de emitir plreC:er Sob--e a ma· 
u;n.: 

S.Oodores 

Titulara Suplentes 

PMDB 

Ney SUassuna Gilvam Borges 

Joo6Fogaça Femando Bezeml 

PFL 

Guilhenne Palmeira JoãoRoeba 

Jlllio Campos RomeroJucá 

PSDB 

Ltlcio AlcâDlara Artur da Távola 

PSB 

Ademir Andrade 

PPS 

Roberto F~irc 

~ Deplltados 

Tllulara Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Paesl.andim Betinho Rosado 

Roberto Jefferson MarihÍ Guimariles 

PMDB 

Ivandm Cunha Lima João Tbonre Mestrinbo 

PSDB 

UbiratanAguiar O:s:m&nio Pereira 

PPR 

Paulo Bauer Fausto Martello 

PV 

Feruando Gabeira 

PRP 

Adbemar de Barros Filbo 
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De acordo com a Resolução o• 1. de 1989-CN. fica estabe· 
tecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 05105195 - designaçio da Comissio Mista. 
Dia 05/05/95 - instalação da Comissio Mi.<ta. 
Até 04105195 -prazo pon ...:ebimcnto de emendas e para a 

Comissio Mista emitir O p8reeer sobre a admissibilidade. 
Até 13/05/95- prazo fmal da Comissio Mista. 
Até 28/05/95 - prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Scnbor Presi· 

dente da República editou a Medida Provisória 11° 1189, de 28 de 
abril de 1995. que "akem as Leis n•s 8.019. de 11 de abril de 1990 
e 8.212. de 24 de julbo de 1991. e dá ou Ira providências". 

De acordo com as indicações das lidenmças, e nos termos 
dos §§ 4~ e 5° do art. r da Resolução no 1/89-CN, fica assim com:
tituida a Canis.sio Mista incumbida de emitir puecei sObre a ma-
téria: -- --

Titulara 

Jade< Batbalho 

Gilberto Miranda 

Jonas Pinbeiro 

Joel de Hollanda 

PodroPiva 

JoioFr.mça 

Senadora 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Onofre Quinan -

PFL 

PSDB 

PP 

PPR 

Jo54S Bianco 

Jo~Alves 

Carlos Wilson 

OsmarDias 

Leomar QuintaiÍilha Epitacio Cafeteira 

Deputados 

Titulara Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Ursícino QueirOz Antônio ~taldo 

César Bandeira Car!os.Alberto 

PMDB 
Rita Camata Saraiva Felipe 

PSDB 

Sebastião Madeira Eduardo Barbosa 

PPR 

Amaldo Faria de Si Célia Mendes 

PT 
Jaques Wagner 

PP 

JoséLinhan:s B.Sá 

De acordo com a Resolução D.0 1, de 1989-CN;flCa estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 05105195 - designaçio da Comissio Mi.<ta. 
Dia 05105195 - instalaçio da Comissio Mi.<ta. 
Até 04105195 -prazo pon recebimento de emondas e pon a 

Comissão Mista emitir o pliKet' sobre a admissibilidade. 
Até 13/05/95- prazo fmal da Comissio Mista. 
Até 28105/95 - prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jónio<) - Esgotado o tempo 

destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
O SR.. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -liem 1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 3l,DE 1991 

Discussio, em tmno único, do Projeto de Lei da C4mara n° 
32. de 1991 (n" 5.953190. na Casa de origem). que revoga o ut. 
I 06 da Lei o• 5.869. de 13 de janeiro de 1973 -Código de Proces
so Civil tendo 

Parecer favoníve~ sob n"216.de 199S.da Ccmissio 
- de Constltuiçio, Justiça e Cidadania. 
Ao projeto nlo fcnm oferecidas emendu, nos tennos do 

art. 235, n, d. do Regimento Interno. 
So.hl:e_Lr®.~. requerimento que será_lido pelo Sr~ 1° Secre

tário em exercício, Senador Jeffersoo Péres. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 6116, DE 1995 

Scnboc Presidente. 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento IIuemo, ~

queiro adiamento da diswssilo do Projdo de Lei ila Ciman o• 
32/91, a flm de ser feita na sessão de 2-6-95. 

Sala das Sessões, 5 de: maio de 1995.- RamezTebet. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jdnior)- Aprovado o.,_ 

~erimento, a matéria VoltarA à Ordem do Dia na data estabelecida 
pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jdnioc) -Item l 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 72, DE 1992 

Disrussio, em turno único. do Projeto de Lei da amam n° 
72. de 1992 (n• 1.167/91, na Casa de origem). de imciitiva do Mi
nistério Público da Uniio. que cria. na 3" Região da Justiça do 
Tmbalbo. em Belo Horizome, no Estado de Minas Gemis, no lm
bko do Ministério Público do Trabalbo, cargos de l'rocundoR>s do 
Trã.balho de 2• Categoria. cargos em comissio e dá. rutras provi
d!ncios. tendo 

Pam= favoníve~ sob o• 217. de 1995, da Ccmissio 
- de ConsUtulção, Justiça e Cidadania. 
Ao projeto Dio fcnm oferecido emendas, nos tetmos do 

art. 235. n. d. do Regimento Intemo. 
--Sobre-a- -GliSSA-, -req.l...-rimsto-que-seá -lido-pelo-Sr.--l--0 Sccm~ 

tário em exercício, Senah Jeffersoo. PéR:s. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 6fr7, DE 1995 

Scnbo< Presidente, 
Nos termos do art.. 279, alínea c, do Regimeato Interno. re

queiro adiamento da discussio do Pmjelo de Lei da Ciman o• 
72192. a fim de sec feita na sessilo de 2-6-95. 

Sala dai Sessões, s de maio de 1995.- Sérgio Maduulo. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnia) - Aprovado o re

querimento, a matéria a que se refere ,:etornará à Ordem do Dia o& 

data estabelecida pelo Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 3: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 27, DE 1!193 

Discussão, em turno único; âo Projeto de Lei da ~ D0 

27, de 1993 (n' 3.599/93, na Casa de origem), de iniciativa do Pre
siden<e da República. que dispõe sobre a n:vigoraçio do pmzo es
tabelecido no art. 32 da Lei n• 8A90, de 19 de novembro de 1992. 
e dá auras providências, tendo 

Parecer favorável, sob 0°220, de 1995, da Comissão 
- de Cousdtulçio, Justiça e Cldadaulo. 
Ao Projeto não foram oferecidas emendas, nos tet'Il:ll05 do 

art. 235, n. b, do Regimento Interno. ~ 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício, Sr. Senador Jefferson Péres. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 688, DE 1!195 

Nos termos do art. 279, alinea c, do Regiriiemo Interno, re
queirO o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Cimara D0 

27, de 1993, afunde que a mesma seja feita na sessão de 2 de ju-
nho de 1995. - _ _ 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1995.- É leio Álvares. 
O SR. PRESIDENfE (Nabor Júnior) - Aprovado()""'""' 

rim.ento, a matéria voltará à Ordem do Dia.., na data estabelecida 
pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENfE (Nabor Júnior)'- Item 'i: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'223, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da CAntam D0 

223, de 1993 (n' 4.596/90, na Casa de origem), que~akera a n:da
ção do § 4' do art. 654 da Coasolidação das Leis do Trabalbo, que 
estabelece condições para inscrição no concurso para ingresso na 
magistratura do trabalho, tendo 

Parecer sob n°222, de 1995, da Comissão de 

- Constituição, Justiça e Cidadania, favorável. nos ter-
mos do substitutivo qUe apresenta. - -

Ao Projeto nio fon.m oferecidas emendas, nos termos do 
art. 235, U, d, do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do projeto e do substibltivo em blmo -
único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem prefer€ncia regimentaL 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. ____ _ 
Aprovado o substibl.tivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a flDl de que seja redi

gido o vencido, para o tumo suplementar. 

É o seguinte o substihltivo aprovado: 

SUBSrrrtmVO AO PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA N'223, DE 1993 

Altera a redaçio do I 4' do art. 654 da Couso
lidação das Làs do Trabalho, que estabelece oondi
ções para inscrição no concurso para ingresso na ma..: 
gistratura do trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O § 4' do art. 654 da Consolidação das Leis do Tra

balho - a.. T, aprovada pelo Decreto--Lei n° 5.452, de 1° de maio 
de 1943. passa a vigorai-com a seguinte redação: • 

''Art. 654.-........................... --~ .......... ___ _ 

§ 4° os candidatos inscritos só serão admitidos ao 
concurso após apreciação prévia, pelo Tn'bunal Regional 
do Trabalho da respectiva região, da idoneidade para o 
exeiCÍcio das funções, que será aferida exclusivamente 
pOr certidões einitidas por 6rgios pu'blicos oficiais fede
rais, estaduais ou do Distrito Federal e Territórios, ates
tando nada constar que desabone o candidato, bem como 
por dedaração fumada por este."· 

Art. 2° Esta leí entra em vígcr na data de sua publicação. 
A:rt. 3° no.: vogam-se as disposições em contrário. 
ó SR. PRESIDENfE (Nabor Júnior)- Item 5: 

PROJETODELEIDACÂMARAN'97,DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
97, de 1994(n° 3.935/93, na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República, que autoriza a reversão ao Município de 
Coimbra, Estado de Minas Oeiais, do imóvel que menciona. tendo 

Pan:cer sob n• 223, de 1995, da Comissão de 
~ Constituição, Jusdça e Cidadania, favorável, com 

emenda de D0 1-CCJ, que apresenta. 
Aó projeto nio foram oferecidas emendas, nos termos do 

art. 235, n, d, do Regimento Interno. 
Sobre a mesa. requl:rimenlO que será lido pelo Sr. 1° Secre

tário em exercíciO. Senador JeffetWil P&es. _ 

-E lido;; aPrOvado_,_~ seguinte 

REQUER1MENTON'~,DE1!195 

Senhor Pn:sidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, re

queiro o ãdiamento da discussão do Projeto de Lei:da Câmara no 
97, de 1994, a fnnde que a mesma seja feita na sessão de 2 de ju
nho de 1995. 

Sala das Sessões, S de maio de 1995.- José Roberto Ar
ruda. ~ 

O SR. PRESIDENfE (Nabor Júnior) - Aprovado o ,_ 
querimcuto, a matéria voltará à Ordem do Dia. confonne delibera
ção que acaba de ser adotada pelo Plenário. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Volta-se à lista de oradores. 
.COD.cedo a palavra ao no~ Senad6i Carlos Patrocínio. 
O SR. CARLOS PATROCiNIO (PFL-TO. Pronuncia o 

seguinle discurso. Sem n:visão do orador.)- Sr. Pn:sidenle, St's e 
Srs. Senadores. gostariamos de registrar, com satisfação, que no 
dia 28 de abril último estivemos, em companhia do Ministro dos 
Transportes, em Nova Xavantina.. no Mato Grosso, e, posterior-

- mente, em Barra do Garças, próspera cidade do denominado mato 
grosso goiano. 

Ali também estavam presentes os Governadores dos Esta
dos de Tocantins, GoiáS e o Governador interino de Mato Grosso. 
o ex-Senador- Márcio Lacerda, representando S. Ex• o Governador 
Dante de Oliveira, que se encontrava em viagem ao exterior, e 
também diversos Senadores e DeJ11tados daqueles Estados, além 
de n:presentantes do Pará. e inúmeros prefeitos. 

E. Sr. Presidente, lançou-se, de uma vez por todas,- a pedra 
fundamental do projeto de navcgaçio do Araguaia-Tocantins. Du
rante muitos anos, nós, que estudávamos um projeto do PRO DIA T 
sobre a navegabilidade dos rios e a viabilidade econômica do es
coamento de safras e de outras mercadorias do Centro-Oeste e 
Norte do Pais. inserimos no Orçamento da União emenda para que 
se copcretizasse a navegação dos rios Araguaia e Tocantins~ 

Baseada numa emenda apresentada pelo Sr. Deputado Fe· 
dera! Giovanni Queiroz. do PDT do Estado do Pará, n6s, como re
·latores-adjmtos -do Orçamento para 1995, acolhemos emenda. de 
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CCI'C& de RS 8 milhões, que, posteriormcole, oom os cortes, puscu ·sembocar no Tocantina e chegar ~ Jmpetalriz, permitiri que, a 
pua RS 4,2 milhões, e vimos coucretiudo um gnmde sooho, o do partir dali, a soja produzida em toda esaa regilo iogreae DD 111m 
desenvolvimento da regiio Centro-Oesle e do Norte do nosso Pais. da V ale do Rio Doce e seja embm:ada DD Porto doSio Lufa, do-

Sr. l'losideole, naquele <fia fonun embaicadu em uma bor· mondando a Europa e tamb6n a Ám, poaaibili1a~Jdo.<>co uma 
caça, no rio das Mortes, que possa em Nova Xavantina, no Mato fraotoira diferenciada cm -de prociltol osdoolu. lU um oo
Grooso, 960 toneladas de soja, e no proximo <fia 8, segunda-feira, tudo do Minist«io da Agriculllllll dos Eatadoa Unidoa em que se 
estaremos recebendo esse comboio na cidade de Xambio4, em To- af!IID& que esse pois nlo teri, nos práximoo anoa, compctidolel 
cantins. _ _ para a soja; e nlo ter6, c:onfonne explica, pcrque 01 pé101 que po-

Para que V. Ex' tenha uma ~a, Sr.I'I1:Sideole, o tnmspor· dom produzir soja nJo possuem fcmJViu para lovll" a soja produ· 
te inlemlOdal, que se pretende implem<Dtar com a hidrovia Ala· zida ~ o "porto, o que acaba cnc:ueceDdo o procbto. Equivoca
guaia-Tocantins, vai diminuir - ainda que nJo tenha sido romple- run-so, porque agora tomos a melhor fonovia do Bruile uma du 
tada a Fenovia Norte-Sul - em um real o PIOÇO do mole de uma melh<ns do mundo, que 6 a ferrovia doo Cll"ajú. Com u teau 
saca de soja. abençoadas do Marrmhio, do Tóeantinl, de Goiú, do sul do Piau1 

A borcaça, que partiu do rio das Mortes para gaobor o rio e do Mato Grooso, emhan:lndo o produto pelo rio Araguaia, à!e
Aragnaia, levava 760 toneladas do soja produzidas naquela resiio gando ao rio Tocantill!l e 1 fouovia doo Cll"ajú. vamos competir 
de Mato Grosso, de alta produtividade. E ali tivemos oportuDidado com qualquer produtor do soja do IIIUlldo, em oondiçlleo ~ amito 
de ver que aqueles agricultores, msto-grossonsos, halicamonle, melh<ns. Posso dizer a V. Es' que, bojo, a aojo. produzida no sul 
mu Wnb6m gaáà!os e baianos, mudarun ..., somhlanle. Empe- do Maranhio, na regilo de Balsas, i' Olá IODdo expodada pelo 
nhados em que o Governo resolva, de uma vez por todas, o pro- porto de Sio Luf5, propo<ciamdo um lucro adicianal aos exporta· 
blems agdcola em nosso Pais, desestinmlados de plantar uma dores de soja da a:dem de US$40 por toaelada. U.O lrisDif"IC& que 
nova aafra, oom a viabilizaçio da hidrovia Araguaia-Tocantill!l vi· o nosso destino •srico!a 6 gronde. Esas medida que colá IODdo to
mos renucer o iDimo em todos aqueles produtores, porque.agora, mada agora pelo Govemo Fede!al 16 mereco aplausos do Mora
o BIUil parle. efetivam<Dte, para -competitivo oom os grandes nhio, do seu Eatado, o Tocantins, e de todos 01 Eotadoa bruilei
mercados produtores. Pasasremoo, Sr. Presidente, a enviar os pro- roo. Moito obrigado a V. Ex'. 
dutos produzidos na regiio Centro-Qeste e na resiio Norto, pela O SR. CARLOS PATROCfNIO- Agradeço ao emineme 
hidrovia, a Bol6m do Part, oo ao porto de Itaqui- atrav6s da Fer- Senado< Edisoo. Loblo o oPortuno aparte. S. Es' conbece IIÍIJito 
rovia Noite-SuL bem as poleDCialidados do sou Estado, da resilo do Balaaa, o C<ll"-

0 comboio que pll"tiu de Nova Xavantina oo último <fia 28 redor do exportaçio norle, onde ao insere tambo!m o sul do Piaul, 
fartum pen:uno de !300quil<lmelroo norioAraguaiaeà!egarU u poteD::ialidades do Tocamim- nmanova frcxteira agdcol.a- e 
cidade do Xambiooi no <fia 8, como i' dissemoa, el1 o receberemos o sul do Pad, ainda por..., explondo. Como asaogura o emineme 
jmt•ny:nto com diversos governadores, senadores, com toda a Senador', certamenW o Brasil haveri. de competir, pelo meDO& an 
Bancada do Tocantins e dos Estados limltrofes, e, por via lerrellre, CCIIdiçõea de igualdade- creio que em <Xllldiçõeo de superioridade 
a soja irá para Impemlriz, no Marrmhio, atrav6s da Ferrovia Nor- -, com os Estadoa Unidoo, após efetivada e viabiliada def"mitiva
te-SuL mellte a hidrovia Axaguaia-Tocantill!l. Agradeço a V. Ex' o aparte, 

Sr. Plosideote, quero me coogmiUlar com o Excelentlssimo eininente Senador fldison Lobio. 
Senhor l'losidenle da Repóblica e, pll"ticularmente, oom o Minis- '·· ''";P~r~.fmalizar, Sr. Presidellte, registro que fmoimenle um es
tro dos Transportes, Sr. Odacir Klein, pela clarividSncia, pela sen- IAdista, um Governo de visio, que tem um gru>de Ministm dos 
sibilidade em ver que o produto agrícola, no Bruil, 6 razoovel- Truuportes e outros gnmdes Ministms, vislumlxa a poasibilidado 
mente barato, mas que o transporto o faz ficar tota!menle incapaci- de colocar defmitivam<Dte o BIUil como gru>de produtor de gli
tado de competir com produtos de ootw nações, quel!m um cus- po e principalmenle. 11rav6s da hidrovia Axaguaia-TocaDlina, um 
to de produçio muito al6m do rosto de produçio de nosso Pais. grande exportado< cm condições !lo competitividade com qualquer 

O transporte "'""""'o! viabilimd, de uma voz per todas, • , naçio do IIIUlldo. 
produçilo a custo barato nas oovas liooteiras agdcolu do IIOISO Pais. Moito obrigado, Sr. Presideme. 

• Tenhooo~cia dequeoSenhorl'losideole da Repúblicaesá O SR. PRESIDENTE (Nabor JÚI!Ío<)-~a palavra 
estudando um a6dilo suplcrilentar, pua essa emenda ao Olçamcn· ao oobrc Seuadoc Pocho Simoo. (Pausa) 
to, de cett:a de RS 40 milhões, para que 8Cjom desobstruídos, de Concodo a palavra ao oobre Scoado< Edull"do Suplicy. 
uma vez por todas, os pootoo criticas do rio Aragnaia, para que o (Pauaa) 
comboio passe sem maiores percalços, e para que ae faça o baliza- Conoedo a palavra ao nobre Senador <mvam Borges. 
monto dos rios Axaguaia e Tocantill!l, para que o nosso procbto O SR- Gll.VAM BORGES (.PMDB-AP. Proumcia o se-
possa oSCOil" sem obstblos, sendo barateado sensivelmenle o guinte discurso. Sem revislo do orador.) -Sr. l'losideole, Sh se-
cusiD dos fretes. nadaras e Srs. Senadores, estive ontem cm aucli&cia com o Minii-

E isso 6 nmito inlerOisanle, Sr. Presidenle, porque se deseo- tro da Administnoçio, Dr. Bresser Pereira. 
volve, no Estado do Tocantill!l e no Sul do Marrmhio, na resiio de Em face de uma grande preocupaçio, estivemos fa2101ldo 
Balsas, uma frooteila agricola de olta procbtividade, que com o ampla sondagem quanto l polltica adotada pelo Governo Fede!al 
transporto intermoc!•l havetá de colocar o Bnsil no rol das nações em re!açió·aoo ~ póblicoo federaia dos Ir& PoclaN. 
de maior competitividade na produçio e DO OICOID>ODtD dos aJi. A degndaçio, a deavalorizaçio. a deamotivaçio 10 faz pm-
mcntos. SCID~ em todos os aetares e acgment.oa de trabllb.o. Sio villveil a 

OSr.EdlsouLobão-Permitc-meV.Ex'umaparte? apatia,· a des!nimo e a p61Sima qualidade doa serviços póblicoo 
O SR. CARLOS PA TRocfNIO -Pois Dio, ~Senador. prestados! sociedade brasileila. 
O SR. Edlson Lobllo - Elas hidrovia vem sendo esiUdada Sr. Presidenle, som IIOinbra de dávida, 01 baixos u11rloo, a 

há longos anos. Conheço um trabalho do PRODIAT, mnito bem falta de um programa que ofmoça a esses~~ póblicoo fedo
feito, um esbldo técnico de grande envergadum. Não tenho dúvida rais amds de reciclagem e in<:entivoo ao tmhalho ao faz sentir DO 

de que a ativação do. rio Araguaia, que vai, como diz V. Ex•. de- País de Norte a Sul. 
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Gostaria. neste momento, de me congratlllar com o Ministro 
da Admin.istraçio, Dr. Bresser P-ira, pelo esforço, pela dispooi· 
çio com que e511 lraW1do a potitica tolativa aos servidores póbli· 
coo federais. S. Ex• esli ttaballwldo em um amplo projeto de 
mcxlemiDçlo. Basicamente, sabemos que o problema passa tam
bém pela questio dos salários. É nodcia que a situaçio 6 delicada 
e gn.ve. 

Oportunamente, na pnSximA semana, foremos um pronun· 
ciamento, uma amostragem de como esü. o Serviço Ptiblico Fede
tal, cujo. situaçio 6 conhecida hi d6cadas. Mais do sete suicldioo 
ocorreram no Banco do Brasil, umi in5tiluiçio que se solidifJCCO 
por seu lmbalho proflcuo, conseguindo mdibilidade e toCODbeci
mento COl110 uma instituiçlo que pagava bem e nx:ompe:uu.va o 
esforço dos seus funcionários; boje, a siDlaçio 6 de desespero. 
Imasine-se a situaçio em que nos encontramos todos nós, servido
,.. póblioos fedemis. Fala-se do salmo de Senodores e Doputldoo, 
que são servidores e que represenllnl os pilares da democracia, 
esse .Steio fundamental; o saürio paso. I<pilo, 6 reslmente vergo
nhoso. Um porlamentar, diante das suas atribuiç&s e daa suu ,... 
ponsabilidades, ganha 4.800 roais. Dizem que sio 8.000 reais, mas 
hi o desconto do Imposto <Lo Renda. conr .. so. Sr. Presidente, que 
estou apreensivo pelas dividas, que são demaia; o desospoto 6 ge
raL Precisamos melhorar easa situaçlo. 

Animei-me muito outem. na SAF, porque vi que se lrabalha 
um grande projeto. Nio sem • curto prsm, mas a m6dio prazo .tal
vez tenhamos c:ondições <Lo colher os frutos desse projeto, para 
que nós, servido= deste imenso Pais, tenhamos condições <Lo nos 
dedicar ao nosso ttabalho com dignidade. Reahnente a situaçlo 6 
extremamente complicada e &licada. 

Reitero a minha disposi.çlo e o meu Animo mlOVado diame 
do que vi ootem junto à grande equipe mootada pelo Minilltro 
BIOSSOr Pereira, que e511 tentando r.,r um ttabslho gisanto. A 
prop6sit~ S. Ex• esteve recentemente no exterior mm lrabalho de 
pesquisa, para tentar modemiZRro Serviço Público Federal.. 

Todos nós sabemos, entretanto, que para melhorar tem que 
haver um gran& ttabalho de qualifteaçio comconcunos póblicos 
e melbon:s salários. 

A grande prova do desânimo que grassa oo Serviço P11blioo 
6 o fato de que, quando se tenta mobilizlr para obter resultados 
concretos. nlo se consegue. O dediúmo ~ tio grmdc que os SCIVi
dores póblicos nio estio conseguindo produzir !O% da sua capsci
dade. 

Gostaria de deixar regislmdo nos Anaia desta Casa a oossa 
satisfação com o projeto do Ministro Bressor Perein. Estendo as 
minhas congratulações a sua equipe. que esti com um projeto a 
m6dio prazo para a modernizaçlo e valorizaçlo dos servidores pó
blicos fedemis, para que possamos oferecer um serviço <Lo qualida
de a toda a sociedade. 

Em o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jolnior) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Cssildo Msldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Prommcia o 
seguinte discuno.) - Sr. Presidente, SI's e Sm. Senadores, neste 
cinco de maio, data consagrada. à Comnnicaçio Social, eu gostaria 
<Lo prestar daqui, da Tribuna do Senado Federal. minha homena
gem aos profissiooais de iiea tio sensivel e importante oo mundo 
de hoje, em especial aos que labJ.tam no meu Estado de Santa Ca-
tariM. . 

N'mgu6m pode conceber, em nossos dias, um mundo no 
qual as noticias não sejam imtant4neas. No entanto, esse mundo 
existiu at6 bem pwcO tempo atrlis. O ddio e a tclevi.Sio slo fenô
menos recentes. em termos hi~. O rádio no Brasil suxgiu nos 

anos vinte. e a televisio começou a nascer na metade: dos anos 
quatonta. 

l1nhamos mtes os jornais, sim. mas mesmo eles davam as 
notfciu com certo atraso. E se formos analisar criticamente a his
tória do jornalismo brasileiro no fmal do s6culo pasasdo cu mes. 
mo no inicio deste, veremos que os jamais, na maioria. eram feiiOs 
do forma amadoristica. Por serem ligados a correntes politicas ou a 
grupos ideo16gicos, os jornais tinham um conteúdo informativo 
muito .,..nh.do em relaçlo à parte de editoriais. 

O jornalismo impresso no Brasil profJSSionaliza·se, primei. 
ro nas gmndes cidades, mais ou menos. ao mesmo tempo em que a 
televislo engatinba e que o rádio exerce uma esmagadora lidetan
ça a nlvel nacionaL 

Hoje temos. em tenitório brasileiro, um nfvel de profissio
nalismo excelente nestes tres vef:culos de comnnjc•ç'º· E eu diria 
que, nosae campo important!ssituo da informaçio, o Brasil nio 
flC& a dm'er oada aos plÚJeS mais ricos. 

Na vmlade, h' estudiosos que afumam que tanto o jomalis· 
mo impresso quanto o eletrónico praticados em nosso País estio 
eill.m 01 melhores do mundo. 

Nesta data em que se comemora o Dia da Com.unicaçio 
eu gostaria de ressaltar um aspecto que. salvo engano. nio tem 
sido valorizado na sua justa medida. Trata-se da importincia 
que os meios de com.unicaçio social desempenham na tarefa 
hercólea que temos no Brasil de transformar cada homem. e 
cada mulher IWm verdadeiro cidadio consciente dos seus deve
res e dos seus direitos. 

QJ« me puecer <p.~e esta missio vem sendo muito bem de
sempenbad• pelos meios de comunicaçio social oo Brasil. espe
cialmonte depois da promulgaçio da Carta Masna de 1988, que o 
saudoso doutor Ulysses Guimaries. líder :máxiino do nosso 
PMDB, chamou de Constituiçio CidadL 

Ora. como sabemos todos oós. que desempenhamos manda
tos pollticos, aquela Carta deu realmente o status de cidadiios aos 
biuileiros. que viram seus direitos serem todos rea~perados e am
pliados. 

No entanto~ era preciso reeducar o cidadlo brasileiro, sub
metido dumnte um quarto de século a um governo autoritário, que 
criou leis de exceçio e que desrespei.tw: os direitos mais eleme.nta
,.. do homem desta TOll'L 

Eaaa tarefa grandiosa de toedlcar pessoas criadas sob o im
pmo do medo recaiu. poctanto, solm os meios de commicação 
sociaL E dela eles vêm se desincumbituio a contento. 

O papel do :nidio e da televisio na formaçio de uma nova 
conscibcia politica entre os cidadlos brasileiros. do finai dos anos 
oitenta para cá. ainda está para ser avaliado com a sua devida im
po<Uncia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Depoia de destacar essa missllo mais ampla de todos os 

meios de conmnicaçlo social do Brasil eu gostaria de descer às 
oapocifJcidades da informação em Sallla Catarina. 

Como 6 notério, Santa Catarina 6 um Estado peculisr dentro 
da Fodençlo brasilein. Começa por niD ter uma grande cidade· 
pólo. Na venla&, tem virias. E essas cidades-pólo são, felimlen
te. de porte m6dio. sem os graves problemas sociais COIDUDS às 
mega16poles. AJ6m disso, essas cidades catarinenses mais impor
tantes e5l1o espalhadas por todo o Estado. Temos, ao Norte, Join
ville: ao Su~ Cricillma e Tubsrilo; !.ages, no Planalto Catarinense; 
Cllapecó, no Oeste; Blumenau, no Vale do ltajal; e a capital, FJo. 
rianópo1is. no cenlro da faixalitmtnea. 

Penso que essa bos distribuiçio da pop~laçio e das ativida· 
des econ&nicas pelo nos~ territ6rio fez com que Santa Catarina 
tivesse um situa.çio social das mais trm.qüllas dentro do contexto 
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l»:asileiro. Da mesma forma. isso Ocorre no·-que- tange à posse da 
terra. que está distribuída em sua maioria em minifúndios, eviian- -
do assim o deletério fenômeno da urbanizaçlo acelerada. 

É dentro desse coD1exto que lrabalham 05 riieios- de comuni
cação social catarinenses. Integrados portn:ze emissoras de televi
são e cento e sessenta e três rádios- distribuídas JX'f cem emisso
ras de ondas médias, duas de ondas curtas e sessenta e uma FMs
os meios eleli'Õnicos de comunicação do Estado de Sa.Dla Catarina 
operam interligados a essas comunidades, desempenhando quase 
sempre o papel de agentes aglutinadores. Mobilizam os cidadãos 
em torno de objetivos comum, dado terem essas emissoras um 
forte sentimento de comunidade. Do mesmo modo, acabam fun
cionando como educadoras. 

As emissoras das pequenas e médias comunidades transmi
tem informações do inteJ:esse tanto das pessoas das cidades como 
do meio rural. Nesse último caso são ainda mais ~tes. por
que transmitem notícias para pessoas cujo único ~io de ligação 
com ó resto do mundo é justamente o rádio. Sio recados de paren
tes que eslio hospitalizados oa cidade, de fúhos que foram para fá 
estudar. Essas mesmas empresas repassam aOs agricultotes infor
mações essenciais sobre seu trabalho, infonnando o preço de pro
dutos, apresentando modernas técnicas agtfcolas, seja até mesmo 
educando. 

Num país onde as estradas são poocas e ruins e em que a te
lefonia eStá-mUil.íssiiiJ.O atxasada, os meios elettônicos de comuni
cação têm um papel relevante. Esse é o caso de Santa_~ O 
Brasil precisa se modernizar. Temos cdncia de estradas e de 
meios de transporte mais eficientes e bãraUiS.-Tcmos· também ne
cessidade de decuplicar o número de telcfooes, seja na área rural, 
seja na malha urbana. Enquanto isso nio ocone, rádios e tevês 
continuam a desempenhar esse papel integrador. Slio esses veícu
los que fortalecem o sentimento de comunidade. São excelentes 
prestadores de serviço. -

Sr. Presidente. Srs. Senadores: 
Estamos no limiar do ano dois mil. Cbegamos à era da co

municação em tempo real, ou seja. os fatos chegam ao seu consu-
midor Oeitor ou telespectador) no exalo momento em que estão 
ocorrendo. Vimos isso agora na explosão da bomba em Oklahoma _ 
City, quando uma rede de televisão transJD.itiu direlamente do lo
cal para o mundo inteiro. Igualmente, infot'DltlÇÕCs So&e -a queda 
ou a alta de_ações nas principais bolsas de valores chegam instan
taneamente a operadores nos quatro cantos do mundo. 

Já são incontáveis os novos meios de comunicação imedia
ta, como fax e CD Rom. O DDJndO- como previu o te6rico cana
dense em comunicação Marshall Mac Luhan - transformou-se 
num aldeia global. 

Neste dia das coDJJJnicações presto,· portanto, minha home
nagem aos _bomen~ e_ m\llheres catarinenses que dedicam suas vi
das à tarefa de lnformar seus concidadãos. Homenageio os que se 
entregam à busca e à distribuição de norícias, os que educam e en
sinam, os que informam e que formam cidadãos conscientes dos 
seus direitos e deveres. A esses homens e mulheres deixo aqui o 
meu IUOnbecimento e a minha a<h:nintçio. 

Em. o que tinha a dizer. 
Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Edison Lobão. 
O SR. EDISON WBÃO (PFL-MA. Pronuncia o seguinte 

discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, o periodo inicial 
da nova administração do meu Estado não e~ SUipiUlldendo o 
povo do M;uanJlão. TQdos esperavam da Governadora Roseana 
Samey - a primei:ni. mulher que, em nosso País, governa uma Uni
dade da Federação- o dinamismo e a criatividade que, desde o seu 

tempo de vida parlamentar, marcam a juvenblde da sua personali
dade. 

Pessoalmente, tive múltiplos motivos para me regozijar 
com sua eleição. Primeiro, por ser uma amiga a quem dedico fra
terna afeição: segundo, por ter sido a candidata em quem investi 
todo o meu aPJio; terceiro, como ex-Governador, pela confumça. 
de ter sido sucedido por alguém de talento, capaz de assumir com 
responsabilidade o timio coodutor dos destinos mara.nhenses. 

Minha ex.periência como Governador do Maranhio é muito 
recente e, talvez JX>r isso, ainda me estremecem as emoções das 
responsabilidades que me couberam no desempenho de tais honro
sas funçõe~ Conheço de perto, por1alllo. as dificuldades que se an
tepõem à Govemadora Roseana Samey, que ela vai ".:ncendo, e 
vencerá, Uma a uma. 

No meu perlodo administrativo. Senhor Presidente. não re
cebi um só centavo a título de empr6stimos, não obstante a pobre
za avassa.ladom de parcelas consideráveis da nossa populaçio. A 
área federal não se sensibilizou com os dramáticos: problemas de 
um Maranhão-que se inscreve nas páginas mais nobtes da história 
da unidade brasileira; de um Maranhão, antigo exportador de ali· 
mentes, que se transfotmou em importador da produção sulista. 

~-A epidemia de cólera. que poderia ter sido desastrosa oo 
Maranhão pelas condições desfavoráveis das favelas e palafrtas es
pecialmente em São Luís, encontrou çn1 oosso Estado uma das 
mais rápidas contenções. E isso pelos nossos próprios esforços, 
com irrelevante auxilio do poder federal. 

A bem dizer, nl.o recebi nenhuma ajuda federal substancial. 
Ao contrário, minha administração foi quem subsidiou o Poder 
Celllra!, reconstruindo trechos de rodoviaS BR. Da divida estadual 
de I bilhio 600 milhões de dó!am;, oonlmida por sovemos ante
riores, pagamos 250 milhões de dólares e nlio f=os qualquer 
novo débito em CDlp[éstim.os. 

- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores: 
A Govemadom Roseana Samey apresentou-se com um pro

giama da maior excelência, ao qual vai dando curso nos seus pr6-
dromo~ 

Entre tantos outros projetos da sua iniciativa, gostaria de sa
lientar, boje, o seu chamado Programa Solidariedade. Para execu
tá-lo, Sua Excelência implantou a Secretaria Extraordinária da So
lidariedade e Cidadania, dirigida por técnico de alta qualificação 
profissional. 

Esse Programa, Sr. Presidente, tem um planejame-Dto objeti
vo, realista, com amplas perspectivas de sucesso. Defme com cla
reza as linhas de atuação, as metas a serem atingidas, a origem e a 
alocaçio dos recursos, e as prioridades voltadas, entre outras, para 
a geração de empregos e o apoio aos pequenos produtores rurais. 

Na verdade. o Programa é uma autêntica convocação da so
ciedade manmhense pom reunir suas forças- vivas e ati v ar, em co
munhão com o poder público, uma caminhada firme, ininteDupta, -
a favor do progresso dos menos f!lvorecidos. 

Desenvolvendo de imediato as ações emergenciais de ca
ráter assistencial , a Govemadora Roseana Samey crioo vúios 
projetas da maior importância para nosso Estado. 

Em o Leite ~ Vida • por exemplo, serão atendidas, ainda 
este ano, 55 mil pessoas, projetando-se uma clientela de 110 mil 
em 1998. 

O projeto Pró-Saúde , atacando de frente as condições sani
tárias ainda precárias de grande parcela da população owanbense, 
nas áreas urbanas e rurais, distribuini ainda este ano em São Luis e 
em outros oito Municípios do Estado- com recursos estaduais, fe
derais e municipais - 20 mil kits-sanitários, uma necessidade que 
se faz emergencial para a prevenção da cólera, da esquistossomose · 
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e de outras graves mo16stias que rondam os lares pobres do Mara-
Dhão. . . 

. Os efeitos do projeto Viva Luz já se fazem sentir, benefi-
ciando em 1995 mais de 270 mil famílias de baixa renda. isentas 
do pagamento por não ultrapassarem o cousumo mensal de 30 qui
Iov.:atts. O projeto. por oo.tro lado, irá solucionar o problema do 
pengoso consuiÍI.O clandestino, que se faz relevante em São Luís. 

De igual importância é o Programa Solidariedade na i.mple
mentoção da Politica Es!Jidual de Defesa do Consumidor, a qual, 
entre outros objetivos. roscará manter o cidadão informado e 
cooscientizado dos seus direitos de cidadania. 

Vejam Vossas.ExcelB~cias- Sr. Presidente, sr-se Srs. Se
nadores - que a Governadora Roseana Samey tri.Iba o bom cami-
Dho. ·- . -·--

E nio temos dt1vida de que cumprirá suas metas de ttaba-
lho. 

Aqui no Senado e na área federal, esteja certa Sua Excelên
cia de que eu, pessoalmente. sempre estarei do seu lado, oferecen
do-lhe a colabomçl.o que se fiZer necessária para o êxito dos seus 
programas e da sua administração. 

Concluo este proounciamento, Sr. Presidente, com o texto 
da carta que me enviou o Dr. César Rodrigues Viaoa. digna Secre
tário de Estado da Solidariedade e Cidadania do Maranhão: 

Pt<zado Seoador Lobão. 
Esteve Vossa Ex~I.!n~. at~ bem pooco tempo, à frente 

dos destinos do nosso 2stado; portanto, um profundo conhecedor 
da sua pobreza. Por outro lado. o longo período parlamentar na 
Câmara e no Senado da República confere-lhe o conhecimento da 
realidade nacional: a perda da cidadania e o crescente desnível so
cial. Também sempre esteve Vossa Excelência em defesa dores
gate da cidadania. Cita-Se por exemplo? a emenda coostítucional 
de vaçsa autoria devolvendo ao povo o dúcito da eswlba direta 
dos seus govemadores; e uma atuação parlamentar voltada para a 
busca de soluções pam. o problema da ~:za em nosso país. Não 
fcxam. dif~ntes as ações do vosso govemo. 

A concentração de renda nas mios de poucos; a baixa pro
du~vidade! a ~cia do Estado no exexcíP,o de suas funções' 
básicas; a mstabihdade ecooômica do nosso pais - fiZ.eJam surgir 
uma geração de excluíc:los à. cidadania. No governo Roseaua Sar
ney, o Prognuna Solidariedade buscari, pela ação integrada doEs
tado, sociedade civil organizada, organismos nacionais e interna
cionais, desenvolver ações emergenciais de caráter assiStencial e 
ações de defesa da cidadania. 

Passamos às mãos de Vossa Excelência o Programa Solida
riedade do Governo Roseana Sarney e ficamos na certeza em tê-lo 
como. advogado D? Senado da Repúb~ca e nos demais poderes 
constituídos, para JUD.tos tomarmos realidade a conquista da cida
dania para lOdos os mar.J..D.benses. 

Atenciosamente, César Rodrigues Viana, Secrelário. 
Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jónior) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Lucldio Portella. 
O SR. LUCíDIO PORTELLA (PPR-PL Pronuncia o se

guinte discu= Sem revisão do orador.)- Sr. Pt<sideDie. Sr's e 
Srs. Senadores, 6 com profunda perplexidade que venho hoje. à 
tn"buna dests Casa. dcmmciar a grave situação da malha rodoviária 
nacional. e, em particular, a condição das rodovias do meu Eslado 
oPIAUÍ. • 

A OO.sca do crescimento económico, tio almejado pelas na
ções, somente se dará quando os beneficias desso crescimento 
alingiiem todas as camadas da população. A in}Jstiçâ social, que a 
cada dia se consolida em nosso po.is, aumenta a pobreza e aCentua 

as desigualdades, deteriorando a estabilidade e a viabilidade das 
instituições e dos sistemas sociais. 

Não mais poderemos adiar soluções que acolham os legíti
D:lOS_l'tJClamos da pop.IIação e que venham de encontro ao atendi
mento de um justo bem-<:star social e de uma vida mais digna ao 
homem comum. 

Nos últimos anos temos assistido a _um completo desvaneci
menlo da politica nacional de transportes. expresso por desestrutu
ração de órgãos do setor, como o Departamento Nacional de Es
tradas e Rodagens- DNER. E aqui. 

· Cabe ressaltar que, no possado, o DNER era um órgão que 
fomentava não somente a construção e tnaDUtenção de estradas, 
c~o tam~ o desenvolvimeoto de pesquisas de ponta. Pesqui~ 
sas que servtam. de padrão para o país e para outras nações. Era. 
com certeza. a principal instituição pública a gerar tecnologia e a 
distribui-la, igualmente. a todo o pais. 

Assombro-me em ver todo este patrimônio se perdendo ao 
longo do tempo, tantos investimentos de uma nação se destruindo. 

A malha rodoviária nacional que viria trazer o desenvolvi
mento para o país e o progresso para o interior, na busca da dimi
nuição das distorções sociais e regionais. traz hoje apenas a incer
teza de uma pais moderno, a dúvida quanto a um futuro mais bon
~o e mais humano, aumentando as diferenças sociais e· a angús
ba daquelas potulações em que o governo insiste em esquecer. 

Pois bem. Sr. Presidente, Sr-s Senadoras e Srs. Senadores. 
. Tenho recebido incontáveis apelos dessas !XJPUlações, por 

me10 de suas lideranças e até mesmo de pessoas comuns, para que, 
como Senador da República, use a minha palavra na esperança de 
que ela seja ouvida pelas autoridades constiru.idas .. 

E 6 o que faço! 
Relato agora a situação da BR-407? no trecho que interliga 

a cidade de Juazeiro. na Babia. a Picos. no Piaui. 
A BR-407 faz parte de um dos mais important.. entronca

mentos rodoviários do Nordeste. Entroncamento de valor funda
menlal para o desenvolvimento daquela região e que traz trabalho 
p~ as populações citctmvizinbas, mesmo que de fonna indireta, 
aliviando, desta forma, as tensões sociais e contribuindo. decisiva
mente, na amenizaçio das diferenças sociais e regionais. 

Essa rodovia federal está sendo negligenciada na sua con
servação, e que tem. freqüentemente, ocasionado prejuízos ao 
·~porte de pass,ageiros e de produtos agrioolas- oriundos, na 
maior parte, de pequenos produtores - em função de acidentes, da 
demora e dos obstáculos, por vezes inttansponíveis, que a estrada 
apresenta devido a seu estado lastimáveL 

Ora. Sr. Presidente, sn e Srs. Semdores. 
O Piaui. como estado da nossa Federação, requer, neste mo

mento,. a devida atenção e o cuidado que a situação crítica exige. 
Necessrta, de pronto, de uma. rápida liberação de recursos. sob 
pena de um prejulzo imparável pua a região, que já luta incessa
velmente com adversidades naturais. 

Rogo à Presidência desta Casa que questione juniO aos au
toridades constituídas, oo Ministério dos Transportes, no DNER, o 
porquê da lentidão oa liberação de recursos que possam amenizar 
o descaso para com aquela rodovia e, principalmente, para com 
aquela população. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jónior) - A Presidência re

cebeu a Mensagem n• 156, de 1995, (n" 494195, na origem), do 
.1enhor Presidente da República, cOmuniCando a ausência do País 
no petlodo de S a 8 de maio do corrente. 

O expediente lido iDI à publicação. 

É a seguinte a mensagem recebida: 
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MENSAGEM N" 156, DE 1!195 
(N' 494195, na origem) 

Seohores Membros do Senado Federo!, 
Dirijo-me a Vossas Excel!!ocias para infonJli,.los de que me 

ausentarei do País DO periodo de S- & 8 de maio do cort'elJI.e, para 
participar. DA cidade de Lon~s. no Reino Unido da Gti-Br<Unha 
e Irlanda do Norte, como único Cllefo de Estado Wíno-americano 
convidado pelo Govemo briiAnico, das cetimônias oficiais do co
memoraçio do Cinqüentemrio do TéiiDino da Segunda Guem. 
Mundial C'VE Day"- dia em que a luta fiDdou na Europa). 

Brasflia. 4 de maio de 1995.- F<I"Jiando Henriqne Cor· 
doso. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnicr) - Na ~ seasio 
temlÍnOU o prazo poill ap<OSentaçio de emendas ao Piojoto de Ro
soluçio .n• 54, de 1995, de auiOria do Senad<r Pedro SÍIDoll, quo 
altera o instiUJto da indicaçio de quo IIata a Soçio IV do Capitulo 
I do TI mio VBI do Regimento Interno do Senado Fodenl. 

Ao projeto nio foi oferecida emenda. 
A znatma será despachada 1 Comissio Temporúia criada 

atrav~ do Requerimento n° 201, de 1995, destin•da a elaborar e 
ap<OSentaq:rojoto de I<SOiuçio reformando o Regimento illtemo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esgotou-SI!, na 
presente sessio, o prazo provisto no art. 91, § 3', do Regimento Jn. 
temo, sem que tellbam sido intetpJStos ~rsos no semido da 
apreciação. pelo Ple!Wio, daS seguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado n' 22, de 1995, de 811toria do Se
nador Beni V eras, que dispõe sobre o resgate de quotas da Uníio 
pelo Fundo Nacional de DesenvolvimeDlO- FND, e di oulru pro
vidências; e 

Projeto de Lei do Senado n' 34, de 1995, daiUO:.:ia do Se
nador João Fmnça. que altera inciso do art. 11 da Lei n' 8.383, de 
30 de deumbro de 1991, incluindo as despesas com moclicamen
tos e materiais m6dico-bos:Pitalares entre as deduções edmitWas na 
dec!araçio do Imposto de Renda de pessoas flsicas. 

As matérias fonm aprovadas em apn:ciaçio conclusiva 
pela Comissão de Assuntos Bconômicos. 

Os Projetos vão à Clmsra dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Na p<OSeDte ses

são. tenninou o prazo poill apresentaçio de emendas ao Projeto de 
Lei da amara n' 194, de 1993 (n' 3.220192, na Casa de erigem), 
que snbmete 1 apreciação do Senado Federo! a indicaçio de dire
tores ou representantes brasileiros em organismÔ multilatcnl. . 

Ao projeto foi oferecida uma emenda. 
A matéria retoma 1 Comissão de R~lações Exteriores o De

fesa Naciooal. 

É a seguinte a emenda oferecida: 

EMENDA N" 1,PLEN 

Art. 2° Esta Lei não se aplica aos :representantes das Forças 
Annadas em organismos i.ntemaciooais de cariter oftci:al. 

E renumera os demais. - -

Justlll<ação 

A indicaçllo de rep<OSentantes militares do PalJ. nos tennos 
propostos, torna-se incoveniente para u Forças Annldu porquan
to sons critérioa de seloçio poill cargos e funções depondom de 
pré-requisitos morais e profiSSionais de habilitaçllo e prof>Ci&!cia 
demonstrados ao longo da carreira c CODSOI.D.to avaliaçlo do Mi

portanto, precedente desnecessmio de íntetfenincia direta do Poder 
Legislativo na escolha de militares, para o exercício -de cargos e 
funções inerentes à carreira. 

Sala das Sessões, S de maio de 1995. - Senadora Marluce 
PIDto. 

(À Comissão de Rdaç&s Exzeriores e Defesa Na~ 
cional) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Nada mais baven· 
do a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos, designando 
para a sesdo ordinhia de segunda-fefrã a seguii:J.tc 

ORDEM DO DIA 
-l-

REQUERIMENTO N" 639, DE 1995 

Votação. em UJroo único, do Requerimento n' 639, de 1995, 
de iniciativa da Comis&io de Constituiçio, Justiça e Cidadania, so
licilando. nos tennos do art. 258 do Regimento Interno, a trunita
çio conjlnta das Propostas de Emendas l Constimiçllo n"s 1, 4 e 
20, de 1995, que dispõe' sobre medidas provisórias. 

-2-
REQUERIMENTO N"642. DE 1995 

Votação, em b:lrno único, do Requerimento D0 642, de 1995. 
do Senador Jonas Pinheiro, solicitando, nos tctmOS regimentais, 
que sobre o Projeto de Lei do Senado n' 81, de 1995, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy, além da Comíssio conslallle do ilespa
cho inicial de distribuiçio, seja oovida, também, a de Assuntos 
Econ&nícos. 

-3-
PROJETO DE U!I DA CÂMARA N" 58, DE"1994 

Discussio, em turno dnico. do Projeto de Lei da Câmara n• 
58, de 1994 (n' 2.581192, na Casa de origem). que revoga artigos 
do.TIUJJo V da CoDsolidaçio das Leis do Trabalho-CLT que tm· 
tam da organjzaçio sindical, tendo 

Parecer favodíve~ sob n'l87,de 1994,da Canissllo 
- de Assuntos So<:Ws. 

-4-
PROJETO DE U!I DA CÂMARA N" 93, DE 1994 

Discussio, em turno dnico, do Projeto de Lei da Câmara n' 
93, de 1994 (n'751191, na Cass de origem). que dispõe soll<e o di
reito de emp-egados que gozam de algums forma de estabilidade 
defmida em lei. tendo 

Parecer sob n'318, de 1994, da Comissão 
-de Asou- Sodah. favodíveis nos tennos do Substimti· 

vo que apresenta: 
-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 14, DE 1995 

Discussio. em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
14, de 1995 (n' 3.844193, na Casa de erigem), quo dispõe sobre a 
obrigatoriedade do uso da equipamento de radiocomnnicaçio em 
loocmotivas, tendo 

Parecer favorável. sobn° 199, de 1995,da Cnmissjlo 
-de Semçoo de !nfra·Estrutura. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1995 

nistro de Estado. A sujeíçio ao Senado Fede!al, per desconheci- . DiscusSio; em UJmo único, do Projoto de Decreto Legislati
meDlO desses critérios, nio traii quaJquerbeneflcio ao prooesao de VO n' 21, de 1995 (n° 41!/94, DA amara dos Deputados), que 
escolha. Ao contrário. contribuid. ccrt.ame:Dtc pua sua mcrosida- apova o texto do Acordo som o Exerácio de Atividades ReiW
de. além de •cres<:<:ntar·lhes visos polftícos impr(:!>rios. Cria-se, · nmidas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consu-
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lar, Administmtivo e T6cnico, celebrado entre o Governo da Re
polblica Federativa do Bruile o Governo da Repolblica Orielllal do 
Uruguai, em Montevid6u, em 11 de junho de 1993, tendo 

P"""""" favori.ve~ sob n• 265, de 1995, da Canisslo 
-de Rdações Exteriores e Defesa NacionaL 

-7-
PR.OJETO DE LEI 00 SENADO N' 328, DE 1991 

(IDctuldo em Oxdem do Dia, noc termos do 
art. 91, §§ 3"a s•, do Regimento lntemo) 
Dil<:uuio, em tumo muco, do Projc<o de Lei do Senado n• 

328. de 1991, de autoria doSen.tdorFemando HemiqueCanloso, 
que diaciplina u eleiç<los pora a CAmam doo Deputados e Assem-
bl6ias Legislativo, tendo _ 

l'lrecm:o,IOb .... 393, de 1992, e 266, de 1993, da Comisslio 
-de CoiiiiUCuiç:io Jultlça e Odedeple, 1° prornndamaJto: 

favoá.vel ao Projeto e is Emondu de .... !e 2- CCJ; r proaunc:ia-
mento: ~ is Emoo:las de Pl«Wio, com votos veocidoo doo 
s-bea Jutahy Maphloo e Pedro Toixobo, em sepai&do. 

-a-
PROJETO DE LEI 00 SENADO N' 83, DE 1993 

Dil<:uuio, em tumo mnco, do Projdo de Lei do Senado n• 
83, de 1993, de autoria do Senador Jutahy Masslhiel, que altmo o 
art. 48 da Lei n• 4.504, de lO de novembro de 1964, pua permitir 
a roduçfo do imposto incidellle solro f<nU amndadu. 

-~ favori.vol, proferido em Plenmo, em substituiç!o 
1 Comisslo de Aallmlol Econ6ml...., Ro~ Senador Ronaldo 
Araglo. 

O SR. PRESIDEI'I'fE (Nabor Jllnior) - Esti encomula a - (Z..van~a-sea ~ssão às JIJWUmin.) 

DISaJRSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SAPHAT MARINHO NA SESSÃO DE 04.05.95 E 
QUE, EN1REGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBUCADO POSI'ERIORMENTE. 

O SR.. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para diJJCUtir.) 
-Sr. Presidecte, nio posso dialosar com a Mesa. Maa começo por 
manifestar a .. ......., .... de nio ser ..a.recido o problema relativo 
1 Comisslo de Etica. A Comissio de Constimiçio, Justiça e Cida
dania pediu dilig&>ciaa por meio dela. Essas dilig&>ciaa nio toram 
feitas. Vai decidir-se D:regularmente. Fica assin.alado: faço hoje tal 
qual o fiZ no dia em que se v dou aqui o Tn.taOO do GA 1T sem 
núml:m adequado. 

Sr. Presidette, encoutto-me neste procerso e nesta hora um 
pouco na simaçio dos ouvintes da Hora do Bnull ao tempo do 
Estado Novo. Havia um momento no programa em que o repórW 
dizia: "Aviso aos navegantes'~ fazia um ÍD5tante de sil!ncio, e di
zia: ''N!oh' aviso aos na.vegantes". 

E o que """"" noaso cao. Os ilustres ropresen1an1<s de dois 
Partidoo pediram provido!Dcias 1 Mesa a respeito de "'~ fomru
ladas ao Senador Emandes Amorim,juntaiam popljis, a Mesa.-,., 
esta docu~açio e l!o deo a foona de~ Olmo ..,.,.o
-.çlo ~ c:oosidorei a mat&ia e dei o -t6arlco naCo
misslo de Coostituiçio. Justiça o Cidadania. 

Noto, por6m, pelas paiavru aqui proferidas pelos repre
S<DiaDies dos dois partidos. que fiCOU o dito pelo nio dito. Já nio 
lá xqnesentaçio. Tcr-so-ia feiro uma commicaçio à Mesa para 
que ola prooedesse em termos amigiveis ou em regime de segredo 
de justiça. Para talllo, a Comissio de Justiça nio deveria ser ouvi
da nem ou deveria ter tido o esf~ de olabcnr um pórocer técni
co. Elabotci-o. por6m. e o 5llstco.to nesta bon. 

Já declarei em mais de unia oportunidade que olo sou p
udor do Senador rmandes Amorim. Opinei. em faoe dos elemen
tos do processo, pela admissibilidade da abertura do inqumto por
lamentar a fllD de veriflCBl" se houve ou nio quebra do decoro pu
lamentar. Al&n doo olomontos externos, assim opinei diaoto dos 

· insistentes pedidoo do Senadoc Enumdes Amorim, que soticilava, 
mediante roquerimeutos 1 Mesa, que u apurações se fJZessom, 
para que a verdade fosse esclarecida. 

Se S. Ex" assim pedil, de C<l10 alo o fez por mem fomtalida
de. F'-lo porque queria que a vonlade IUtgisae, que a vonlade fJC&UO 
cxxnprovoda. S. Ex" dizia. atlô, que prociaava que as diliJ!(ociu bJdo 
.-_ pora a ressalva da idooeidade da Mesa. 

ExatameniiO para que a vmlade viesse 1 plena claridade, 6 
que dei o parecer pela admiuibilidade do fato. 

Ainda ocoaia que o nobre Senador se eDCOdrl.va no Ple:ú.
rio da Casa, nos seus corredores, visivelmente Constrangido devi
do h acusações que lhe eram feitas. o que vale dizer que os fak>S 
antecedentes o acomptmhavam e pettmbavam sua aç1o e a tian
qtlilidade da sua presença no Senado. 

Aqueles fatos anteriores tomavam-se. como se tomam -
isto está evidente neste debate-, contompodneos do exercfcio do 
seomandato. 

CUDJPl" mesmo ver que, logo após a oleiçio, ainda no ~. 
de oumbro, dirigia S. Ex" corta aberta aos Senado<eo, tepelindo as 
aOJsações. e ji o fazia para preservar a imagem desta Casa. 

Ora, todas osaaa circumt1nciaa estio a revelar que alo ha
via fatos coocludentes. fatos ~e pudessem levar à !Ua coodeoa~ 
çJo, mas bsvia e!omontos e indlcios capazes de justiftcar a abenu
r:a do procoaso, pua voriftcar se S. Ex" incide ou nio em prooedi-
menlo oontririo l6tica porlamenlar. . 

En disso que se oogitava, 6 disso que se oogila, :nada mais do 
que isso. Ningu&n o oati ooodenando, nem -or se oati ICUSal1do; 
eu nlo o fiz em DCDhum momento do processo, tive esse atidado. 

Maa para ressalvar a sua própria idoneidade, para p<OAOIVar 
a iinagom da Casa, sobretudo porque S. Ex" era o 6 membro da 
Mesa. os elemet:tos trazidos iDdicavam a c:onvcni&lcia de instau
rar-se o processo. Esse processo ji seria por si mesmo um ato con
denat61io? Nio. Ele seria aprecisdo e julgado por seus CUlegas. 

Esse inqumto que aqui se abrisse 6 que daria oo -os de 
pov~ de que tamo se falou açcdad•nynte Idevem-me a expa:ssilo. 
Fato<, documentos outros, ainde alo poderilm estar oo processo. 

Se as exp~s do nobre Corregedor podem valor para al
gumaooisa- e S. EX" já bem odi110-, 6pora que se prosseguisse 
na apuraçio, porque ele nada pode conseguir nos 30 dias que lhe 
fonmdadoo. 

Os fatos existem. O nolre Corregedor nio afama que nio 
existam. S. Ex" nlo pôde apurá-los, ele nio tem os elementos ca
pazes de cooduzir i declarsçio da vetdade ou 1 negaçlo dela. 
Nem lhe cabia outm coisa, at6 porque sua ooodiçio de Corregedor 
6 para uma açio intema. Ele apura intemamente fatos no Senado; 
quem. apuraria f~ daqui seria a Comisslo que se criasse para ve
rificar se h6 ou nio violaçio da 6tica ou do docoro parlamentar. 

Essa oomisslo 6 que tom poderes de voriflCaÇio e pesquisa. 
Tudo que aqui se fez at6 agora foi apenaa discutir, o nio buscar a 
canprovaçio doo fatos. 

Estraoha-me ainda, sem noohum prop6oi1o de acuaaçlo, que 
se tenha dito várias vozes,....., plenúio, que ora p<ecioo agu&Idar 
que a Justiça opinasse, que houveSJO inquéritos, que se opw:usem 
conclusões de inqu6rito. Maa agora bJdo isao cessa; nio ae cuida 
mais de petgUDtar qual selá o resultado dos inqu&itos que estJo 
sendo abertos., inclusive per efeito da commjceÇio, da notitia cri
mlnls que o Presidente do Senado fez àlesar ao Presidente do Su
premo Tribunai Federal, e este ao Ministério Pllbliro. 
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Qual será o resultado desses inquéritos? Ninguém sabe. Ne-- durante os nove meses que o plano durou, chegando a dezembro 
ohum outro elemento se colheu al&n do que estA no proceSso que de 1986 com O superávit de apenas 30 milhões de dólares. As 
foi à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. pressões intcmas e externas razeram com que o plano fosse des-

P0!1aDlO. não boi que falar que nada se obeeve oo nada se pode truído: se promoveu o aumelllO de jlros; o estímulo à especulação 
obter em matéria de prova.. Niio boove ainda a colbeita regular das fmanceira. o estímulo a investimentos. na poupança. tudo com o 
provas que :somente resultaria da abettura do inquérito oo de ~- objdivo de conter o consumo e incentivar a exportação. Esse foi o 
cias que fossem fOIII181mente solicitadas, talvez pela Comissão de Éti- motivo pelo qual naquela época discordei do Govemo de V. Ex • e 
ca, aos 6rgãos da Polícia, do Ministério Público e da Justiça. - -- tentei fazer o PMDB ser oposição. Como não consegui, mudei de 

Não importo. dizer-se que hi certidões do processo, afll- partido politico no ano de 1987, e me filiei ao PSB, no qual conti» 
mando que nada consta contra o nobre Senador. Não vamos come-- nuo e pelo qual me elegi. 
ter o equívoco de ignorar que há uma lei que recomenda à Polícia O Plano Real é melhor e foi mais bem pensado que o Plano 
que não ofereça certidões acusando alguém que ainda nAo estiver Cruzado. Naturalmente, ambos geral o aumenlo do CQnsumo. A 
defmitivamentc condenado. -- economia estabiliza-se, tim-se do povo a ilusão de que ver o di-

É por isso que tá está nas -certidões o Carimbo cçm a ressai- Dheiro crescer destes de 30% oo 40% ao mês é ren~ a populaçio, 
va.. Por dever legal, em virtude de restrição legal a Polícia não que tem recursos aplicados na poopaoça. e na espoculação fman
pode declinar o que efetivamr.nte oeotm. Esses sio os fatos. ceira.. selli.O-se estimulada a utilizar esse dinheiro no setor produti-

A Comissio de Coostituiçio, Justiça e Cjcladanja portanto - vo, e repito isso é muito bom para o Brasil. 
releve-iDe o nobre Adrm.ir Andmde -, nio decidiu cquivocadamCille. Houve época neste País em qUe o povo vendia casa, cano, 
Seus eminentes r:nembros podenio, agom. nxxillicar o voto; no Plená- bens, bldo o que possuía para colocar o di.Dheíro na cspeculaçio. 
rio, é um direito que lhes assiste e que a mim Dão cabe julgar. entendendo que dessa forma ganharia mais. Evidentemente, com 

Tamb6m não é certo que se afume, como se afumou. que isso, havia a queda do preço de bens imóveis, p:>is a oferta era. 
nada se concretizou. Nada se concretizou porque ainda não se fez grande; Todos s6 queriam guardar dinheiro e conseqúentemente, 
a apuração devida. O eminente Corregedor troUxe informações havia uma dimiouiçio do consumo muito grande, levando a eco
orais, que nem ao menos constam de um documento, para a.nálise, nomia à recessio e ao desemprego. 
incluído no processo. Hoje, após -o Plano Real. com a economia estabilizada. 

Assim, Sr. Presidente, era o que eu queria observar, na grande parte da sociedade que estava cconomizandQ no setor da 
condição de Relator, para justificar as razões pelas quais aio especulação rmanceira. ao receber um rendimento da faixa de 
teoho porque mudar de voto. Mas quero assinalar que será mui- 2,5%, a 3.5% ao mês, constata que aquele dioheiro nio lhe está 
to estranhável que o Senado, hoje, mande, potVentura, arquivar dando lucro algum e opta por aplicá·lo no setor pr<XIutivo, fundan
este processo e os inquéritos que estio abertos. indiquem - o do microempresas, melhorando a propriedade rural comprando 
que não desejo - caminhos diferentes. Em que posiçio moral bens de consumi. etc. Com isso, há geração de empregos, há mo
ficará o Senado? vimento de capital, há crescimento econômico e nulo isso 6 positi-

Era o que eu queria observar, Sr. Presidente, sentindo clam- vo para a Nação brasileira. 
men1e a tendência da maioria. Mas confesso que aprendi com Rui - Um outto aspecto do Plano, 6 o fato de que o empréstimo 
Barbosa para segui-lo, e não apenas pam ler, este exemplo edifi- bincário passa a ser facilitado. É possível ao cidadlo chegar ao 
cante: "Minha consciência 6 daquelas em quem a tranqüilidade do bauco, tomar um dinheiro pagando 6, 7% de juros ao mês. aplicá
dever cumprido supre, com vanlagem, a confiança na vitõria". .»fbg, setor produtivo e, no tempo suficiente, obter lucro e restituir 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ADE- ao banco aquele dinheiro. Seria muito melhor que os juros fossem 
MIR ANDRADE NA SESSÃO DE 03.03.95 E QUE, EN- menores 0 que Dio boovesse o COilljlllls6rio de 15%. A cobrança 
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBUCA- desse compuls6rio já compromete 0 Plano. 
DO POSI'ERIORMENTE. Em outras palavras, a estabilidade é extremamente positiva 

para o BrasiL Os bancos voltam a sCr instrumentos de fomento ao 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PS B-PA. Pronuncia o se- sctor produtivo o Dio instrumentos da especulação fiDllDCOira. ali

guinto discurso.) - Sr. Presideme. Sr's e s ... Seo>dores. quero tra- vidade para a qual eles têm sido programados desde que o BiliSil 
zer à tribma desta Casa uma preocupaçio que tenho com o que fez o acordo com o Fundo Monetirio, em dezembro de 1982. 
está ocommdo neste momento no Brasil. Sinto que o fim do Plano O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ~ Nobre Senador 
Real está porto. . · · Ademir Andrade, peço licença a V. Ex" para convidar o Senador 

Vejo repetir-se hoje o que acom.cceu, de certa forma, numa Roberto RequiAo para tooiar asseD.lo à mesa. 
época em que este País se deu. muito bem. quando foi ímp!lintailo, O SR. AD EMIR ANDRADE- Pois não, Sr. Presidente. 
em 1986, o Plano Cruzac::lo; era Ministro o Sr. Dilsim Funaro e V. Como disse, os Bancos brasileiros, ao loogo desses últi-
Ex• se enconttava à frente da Presidência da R.epÓblica do Brasil. mos anos, deixaram de ser iriStromentoS de fomento ao setor 

Estamos acompanhando o resultado da balaD.ça comercial produtivo e passaram a ser instrumentos da especulação rman
brasileira e percebeiD0'5 que nesses últimos quatro meses o resulta- ceira. O cidadão ~m. em vez de tomar dinheiro emprestado 
do foi negativo. compramos mais do que vendemos, e é evidente. ao banco para aplicar na produção, passou a emprestar ao ban
Sr. Presidente, que um plano desta espécie. um plano que traga ao co para ter dinheiro na especulação rmanceira. E o banco pas~ 
Pais um instante de estabilizaçio não pode levar a oo.tro camiuho sou a ter um único cliente neste Pais inteiro, que foi o próprio 
que não seja o do déficit da balança comercial. o que não 6 mal Governo. Quer dizer. o Governo passou a tomar dinheiro dos 
para o Brasil. O fato de passarmos um periodo-com saldo devedor bancos, e estes, da população. 
na ba14nça comercial nio significa -que isso seja Tuim par.t à Na- O bom cliente até antes do Plano Real, que recentemente se 
ção, como não foi em 1986, quando a ru.ão da destruiç!o do plano inicioo, em aquele que tiDba dinheiro em CDB, na poopança, en
cruzado foi exclusivamente o fato de a balança comercial brasilei- flm. em toda esp6cie de aplicaçio fmanceira. Esse era o cliente de
ra sair de um saldo médio, naquela época. em tomo ae 1 billião e cente, respeitado pelo gerente; o cliente que tomava diDbeiro em-
300 milhões de dólares de superávit comercial mensal e descer, prestado para aplicar no setor produtivo era malvisto. 
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Entio~ esse é outro aspecto extremamente positivo do Plano pouco a exportação e jogar os produtos no mercado interno pra 
Real; quero dizer, os bancos, com o passar do tempJ, voltam ao melhorar a vida do nosso povo. 
seu objetivo natural. que é ser instrumento de fomento 1 produçio Portanto, no meu entendimento, embom em alguns setoms 
e nJo 1 especulaçio fmanceira. possa haver prejuízo, essa política cambial deve ser mantida, e 01 

Por llltimo. Sr. Presidente, a questio do cimbio. A esta- euos devem ser corrigidos com alguma forma de incentivo, de r&

bilizaçio atual do cimbio é semelhante i que ocOITCU no Plano duçio de imposto para diminuir efetivamente o prejuízo daqueles 
Cruzado. quando, durante nove meses, um dólar conespondeu que sofrem com U:so. 
a cerca de treze cruzados e fraçio. Hoje, um dólar vale cerca de Queria acrescentar ainda, Sr. Presidente, sr-s e Sn. Senado
R$ 0,84. Esse clmbio estabilizado durante quase um ano, ou :res, que o Plano Real tem duas grandes vantagens sobre o Plano 
seja. desde que foi criada a URV, também gera algo que, para o Cruzado: primeiro, nl!o houve congelamento. Esta é uma queatio 
Brasil, é muito positivo, mas o Govemo pelas pressões que re- bisica: Nio se pode, numa economia de mercado, ÍD"nor congela· 
cebc parece nio enxergar dessa forma. Essa pennan~ncia de mento de peças. Se tivesse havido. aconteceria o que aconteceu 
valor faz com que u empresas que normalmente produzem em 1986. Segundo: O Brasil tem boje reservas cambiais da ordem 
para vender ao mercado externo comeeem a dirigir sua produ- de 35 bilhões de dólares, o que significa uma folga de dois oo ~ 
çlo para o mercado interno; na verdade, com o aumento do anos para nossa balança comercial continuar negativa sem qual· 
consumo e a estabilizaçlo do dólar, os grandes "'produtores pas- quer poblema para o Pafs. O que temos a fazer~ cooter um pouco 
sam a pRferir o mercado interno, em detrimeoto do extemo. o págameo.ID do serviço da divida iDlema e externa. Mas o Bnsil 
Com Isso, inicia-se uma reduçio das exportações. tem condições de continuar importando bastante mercadoria pua, 

O Sr~OsmarDi•-Permite V. Ex" um aparte? inclusive, conter o aumento de preços, em funçio da grande pro--
O SR. ADEMIR ANDRADE -Pois nlo. Ouço, com muita cma que estamos vivendo no ablal momento. 

satisfaçlo, o apll'te de V. Ex". Nosso País precisa crescer, e~ oportuno perguntar-se se te-
O Sr. Omuor Dlos- NoOO: Senador, estoo ouvindo com 111en- mos condições para tal. Claro que temos. Somos uma Naçio do 

çio o dis:urso do V. Ex" e poço este aporte apenas !""" clisaxdlr do ISO milhões do brasileiros; temos 8,5 milhões de quilômetros qua· 
sua última afumaçio. c..iD que !""" oo proàJtoreo. a defasagem dradoa e temos tudo para crescer e dar boa oondiçilo do vida a..,._ 
cambial- que hoje está em tomo do 24,8%- faz cxm que oa preços so povo. Podemos aumentar, em muito, nossa prodoçio agrlcola e 
doo produtoa agricolas, principohnente aqueles que sio findos por industrial em todos os setores. _ 
bolsas i:nternacicmais - como exemplo a soja, cujo preço é fiXado na Não fosse assim. como poderiamos explicar um pais menor
Bolsa do O.icogo -, apreseutem uma defasagem que leva o men:ado que os Municipioa paraonses do Jtailuha e Altamira, a lnglatem, 
futuro dessas wltmu a ser extrem•rnente negativo pua os produto- que tem 60 milhões de habitantes e lá trabalham, produzem e ga-
reo; e nio adiallla querer coloci-la no mercado intemo po~<F este nham bem? Há emprego!""" quase todoo, e o Bmsil; cxm toda essa 
tom o ..., pl<ÇO detmninado pela Bolsa do O.icago. O custo de pro- extensio terriloriale uma insignif>Callle pclpliBçio do ISO milhões do 
cmçJo da soja está hoje em tomo do R$ 8,6 a saca, e oa prc>Wraes já a pessoas, fa apenas no S<U potmcia1 do empl1:go e traholbo. 
estio vendoD:Io no men:ado futuro a R$ 8,00 a saca. Portallfo, oa efei- O caso da O.ina, por exemplo, com 1:2 bilhões do habi!An· 
tos da poHtica cambial sob<e oa preços doo proWtoa do expcrtaçio tes e uma área agricu!tivel menoc que a área do Brasil, tem ali
sio exb?m•!DM'lfe negatiVos. Relativamente As taxas de jJros cobra- metto suficiente e com sobra para a exportaçio. 
das pelos bmcos. essas sio boje cxtrem•mentc das: variam eobc Como podemos entender que a França, um país duu vezes 
12% e lS%. V. Ex• bí. de oc:ovir que ruma~ abaixo de•i% e meia menor que o Pará, dezessete vezes menor que o Brasil pro
essa 6 uma taxa do jJroo impogivel pelo ><~<r prc>Wiivo e prova di= duz 60 milhões de toneladas do grãos por ano? Um pois desse ta-
6 que os bonoos aufe>:imm, no pe!Íodo do Plano Real, um !uao supc>- manho com uma população de 56 milhões habitantes. enquamo o 
rior a 133%. Os bonoos que já participam boje cxm !6% do Produto Brasil, com essa imensidio de tetm, com·uma populaçio superiol: 
1ntemo Bruto naciooal com 0011ea, estio satisfeitos cxm a atua.1 pol- l franceoa, prodoz apenas 70 milhões do toneladas de grãos. 
tica do juros penniida pelo PIJmo Real, Muilo obrigado. O Sr. Josapbat Marinho -V. Ex• me pemúte um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Seoado<, a minha~- O SR. ADEMIR ANDRADE- Com muita satisfoçio, Se-
paçio vo~-se pua a hipótese de se aumentar ainda mais essa taxa nadar Josaphat Marinho. 
de iJmo- E o que o Governo está pretendendo com o ohjetivo de O Sr. Josaphat Marinho- Não entrai<:i JXJO aspectos tkuiooo 
conter o coo.sumo, e~ isso que me traz a esta lribuna. Desejo que o da economia Quero apmas ir ao eno::nt:ro de suas obsezvações pua 
Governo compreenda que aumentar os jolros agora é um crime fOilllllar uma pooderaçilo que tenho "'P"ido aqui. Arn>dito que!Dli-
para a DOS$& economia. to do fmcasso das nossas atividades administrativas resulta da falta de 

Com "'.lação l questio da potitica cambial, mantenho a mi- planejam""" do auáter pennl!MNe. As ações nl!o t&n cootinnidode; 
nha posiçio. E passive! que alguns bens sejam prc>Wzidoa em ex- nl!o há plano naciooal nl!o hã plano R:giooal. Em "'P. cada Govec· 
cesso e realmente pR:Cisem ser exportados. Entendo que, em oon- · DO tem um coqjunlo do metas, as quais silo altemdas segundo càaJns. 
seql1&lcia, alguns exportac1oR:s possam estar levando jrOjufzo. t!ncias ou OOD.Veni&>cias. Não hã um instrumento nmnativo !""" 
Mas o Governo tem formas do conigir isso. Acredito que J;'1111de orientar osda Governo cu o-que se lhe !lllcode. Dol nl!o tmnoa a pen&-
porte do que é produzido neste Pals 6 exportado polQUe o preço VemiJÇO oas atividadeo e, em """"'!Ü&Icia. essas situações do fmxo e 
extemo ~ melhor, mas a prioridade de consumo deveria ser do refluxo na realiZIÇio de vúias atividades. 
povo lnsileiro que p-ecisa dessa m=adoria pora consumir. V. O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço e concordo com 
Ex• sabe da necessidade que o povo tem do comida. por exemplo. V. Ex". É essa a minha proocupaçio, Senador. Exse Plano, pelo 
A questlo do suco de laranja.: nlo temos o suficiente para o nosso menos· no aspecto da estabiliuçio ecooômica. tem que ser manti-
coosumo interno; os alimentos de modo geral; a questio dos sapo· do, precisa ser preservado. Ele nio pode ser destruido pelo fato do 
tos; • madeira: grande porte da madeira produzida na Amazônia o o Brasil ter saldo negativo na balança comerciaL 
no Brasil~ exportada, mas este País nocessita dessa madeira para a Entio, o que estamos vendo é uma ameaça do autDeDto doi 
coastruçio do casas populares, por exemplo. É preciso cooter um juros para C<JDtor o coosumo. Na verdade, o que se !ft'ende nio 6 

aumentar os juros para reduzir o consumo. no sentido de conter a 
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inflação, porque a inflação, de certa fOIID&, estf. coatida. e o Brasil 
tem a possibilidade de buscar lá fora o que precisa pam o -seu con
sumo e tem reservas cambiais para isso. Portanto, o que estamos 
percebendo é que esta politica pode fazer voltar o eslfmulo à espe
culaçio rmaliceira; ela pode fazer o cidadio compreender que é 
melhor ter dinheiro no banco, rendendo juros. do que aplicar em 
sua fazenda, no seu comércio, criar a sua pequena empresa. gerar 
eJlljl<Ogo e assim pa- cfiante. Isso. !""" 00., 6 uma prcocupoçio mlilo 
gr.mde e não possa de uma desculpo do Govemo e da -~ 
dos cbamados países desenvolvidos do Primeiro Mundo, porque eles 
é que ditam as normas para a conduçio dauossa COO'YJ'!'i• 

Por outro lado, se lW. um aumento de consumo - e isso é 
evidente, está claro-, bá também uma tendência no tumento do 
setor produtivo. Ora. se todos querem comprar um detcmrioado 
artigo, alguém vai proa1rar produzi-lo mais; alguém vai aumentar 
a proçlução naquele setor e, com isso. 8erar emprego, gerar cresci
mento da economia. gerando inclusive mais renda para o Estado. 
A União pode a:aecadar mais impostos, assim etimõ O Estado e o 
Município: conseqüentemente, podem prestar um melhor serviço 
público à sua popllaçio. 

Creio que a única questão que ainda pennanoce errada. no 
Plano Real. é a ctivida interna. Estamos, hoje. com um orçamento 
de 320 bilhões de n:ais, dos quais o Govemo brasileiro está, ao 
longo do ano, em opemções de cará""' mensal, lomando dos bon
queiros nacionais 181 bilhões de reais emprestados e pagando, a 
cada mês, um total de 180 bilhões de reais; ou seja: ele toma 181 e 
paga !80. Só que, nesse cômpulo, ao longo de 1995, a divida in
tema aumentará 26 bilhões de reais. o que significa que estamos 
pagando de juros, da divida intcma, mais de 25% de todos os tri
butos que a União vai arrecadar. 

Voltarei minuciosamente a esse assunf.o cjuaDdo me mferir 
aos vetos que o Govemo Federal fez ao Orçamento da Uniio, por
que vou tratar especificamente do caráter de interesse do meu Es
tado. o Estado do Pará, que teve um prejufw enoune com esses 
vetos. Trarei os dados comparativos dessa situaçlo, que considero 
um verdadeiro crime COOim a Naçio brasileim. De 104 bilhões que o 
Btasil vai arrecadar em triootoo de 1mpos1o de R<oda e de lP!, 26 bl~ 
Ihões de n:ais eSião sendo pagos de juros""" ~oiros naciooais. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. &• um aparte? 
O SR. AD EMIR ANDRADE- Ouço V. &•, nollre Senador. 
O Sr. Josaphat Marinho- E note V. Ex' que, nesse caso 

do corte no Orçamenlo, o exemplo 6 tlpico da falta de açio plane
jada. Não se sabe o que foi cortado, nem pot que foi cortado, 
quando o Orçamento foi elaborado à base de eotendim.entos e indi
cativos do que se poderia e deveria fazlCr, Mas, depois, há um can
celamento de verbas a puro arbítrio do Governo. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - O que se con:ti!ui um crime 
que DÓS, Se!l8do!:.s desta Casa, devemoo disanir profundameute, até 
p:xque nos preocupa.. quando voltarmcxs a discutir esses vetos. Hi 
mais de cem vetos pora semn votados pelo Coogresso Naciocai. E os 
vetos do Orçamento, quando SOiio votados? Em 1996, quando melo jo\ 
tiver passado, quando a populaçiio não tivec tido dimilo àquelas mo
lharias que muitoo Parlam<ola=, Govemaclores e Pn:feiloo incluúam 
no Orçamento da União. Isso pmcisa ser pensado e •n•liswlo 

De fonna, Sr. Pn:sidenle, que cooden•"""' ~ ullltimas lli
tudes do Govemo Fedenll de noduçio de cr6dilo-~o oons6rcio ag<>
ra foi reduzido pe:ra 3 meses, salvo cogano; atirudes de que u caixas 
de p<eVidência privada não podem empoatar dinheiro, nem fllliiDCilr 
ca.uos. lmímeros atos que visam a uma CCJOteoçJo drástica do coosu
mo losileiro. Isso é um pecado, 6 um aimo, po<q~~e, dessa foana. o 
Btasil não pode aoscere dar trabolho ao seu povo. 

Como eu já disse, o Brasil tem um potencial produtivo ca
paz de atender a uma população de I bilhllo e SOO milhões de pes-

soes, e s6 temos 150 milbões, Senador Bemanio Cabral. V. Ex' é 
uril homem da Amazônia e sabe das temu improdutivas que te
mos. u tetias abmdooadas. Eof'~ este País oio est6. usando nem 
20% do seu paencial. 

Esse Plano, aos ponc<>~. leva l utilizaçio desse poteocial, 
porque. emhora tenha ~. embora o salmo minimo seja uma 
vergooha oacional por causa dessa famigerada Previd&lcia Social. 
ele ~ um Plano que essencialmeDle estimula o setor produtivo, es
timlla o mercado imemo, gera mais emprego, gera. inclusive, a 
competitividade do próprio trabalhador, que possa a eaigir mais 
pelo trabaJJJo que desempeDha, melhora:ndo a vida de todos e au
mentando o consumo. 

Tudo isso se fez sem que houvesse nenhuma mudança na 
Constimiçio. Essa grande m.anifestaçio que oovimos da itnp<ODSO 
DJcional, que t mudando a Cottstimiçio que se vai mudar o Brasi~ 
não passa de boleia, não possa de oonvena fiada! &sa que 6 a 
grande verdade. Sio setofes que se sentem prejJdicados no pro
cesso ecoo.ômico que querem ~ct.r a Coostituiçio brasileira. :Mas 
isso aio mudam a DOS5a situaçlo. porque o Brasil pode cootimar 

- bem. muito bem. se o Plano Real continuar como est.L 
O Sr. Josapbat Marinho- Note aiDda V. Ex• no particu

lar. muitos querem refonnar a Constituiçlo pua aumentar a in
Ou&lcia do poder privado o, coosoqüentemenle, a capocidade de 
exploraçio da grande~ da populaçiio. O que se quer 6 enfm
quccer o Estado sem nenhuma orientação capaz: de DOS conduzir 
ao que dizem ser o desenvolvimento. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - E V. &• obser.le a 8nnde 
CI"'P'"'" q.~e Je faz, a nível naciooal, para defender os interesses 
dessas classes dotninanles e, principoimeote, dos - imema
ciooais em DOSSO País. 1\Jdo isso. volto a dim', oAo P'JSS& de conversa 
fllda.. pxque boo.ve JDJdmça na DOSSa eoooomia sem ~de 
altetações na ('om;titniçJn E a oontjm1Vfade deste Plano, evidezlle.
mcnte, mootmnl que o Brasil pode cbegor a ser de Primeiro Mundo. 

Portanto, faço um apelo ao Pn:sidente da República, e a so
ciedade inteira, evidentemente, tem que compreender e lutar para 
resiatir b pressões, pam manter a amai politica de c!mbio, coni
gindo os cvenblais CII'OS de segmentos do setor produtivo que pos
sam estar sendo prejudicados. Há forma de corrigir quem está sen
do prejudicado, mas t esseocial manter a poHtica de clmbio, por
que o Plano Cruzado foi deslnlido justamente quando se mudou a 
política de câmbio c quando se voltou a vender as Letms do Banco 
CeW'al, pam anecadar dinheiro da populaçiio por juros acima do 
viável pelo momenlo da estabilimçio. Esse prooedimento voltou a 
fazer com que a populaçio jogasse oovamento reaJI'SOS no setor da 
especullçio fmanoein. 

Não se deve tentar oprimir o consumo, porque, como eu já 
disse~ ele traz enormes vamagens ao BrasiL O povo brasileiro tem 
necessidade e pm:isa consumir, pmque ainda não tem alimenta
çio, nem bens materiais necessários a uma vida ccofortável; os 
bcDS mais comuns como os eletrodomésticoa:. casas simples,. etc. 
EnflDl. tudo isso falta ao povo brasileiro. Nio se pode <J~emr con
ter isso agora em benerJCio da exportaçio, em beneficio de se ter 
supedvit na boJança oomercial brasileira. 

Nio podemos aumenUr os juros, !Oh pena de oomelermoo 
outto crime.. 

Este Consresso Naciooal jo\ deveria ter regnlamcntado o 
dispositivo coostituciooal que "? ref., aos juros. A Cottstituiçio 
de !988 dispõe que .. instituições fm.onceiru, de mmeiia gmal, 
nio podemcobnr juos n:ais acima de 12% aoano.lssonunca foi 
regnlamentado, nem poslo em prátiCL 

A poHtica OOOD<lmica bmsileira 6 cooduzida de acordo oom 
os interesses intemacionais.- que desejam o aumento de jlroa, a 
contenção do consumo, a n:cesslo, a manutenção do índice de 
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20% de desemprego da população bruileiia, desejam a ~n
cia entJ:c os p-ópríos trabalhadores e o conseqilente sucateamento 
da mio-de-obra brasileiia. 

Na medida em que aumentarmos oossa produçio. ~ eviden
te que se vai precisar de mais trabalhadores. Se a procum. for 
maior, estes poderio exigir melhores salários. Por outro lado, se a 
procuill de trabalhadores ~ pequena, a co~ ente elea au
menta, o que faz com que a mio-de-obra rlqlle mais barata. Por
tanto, 6 um crime aumentar juros nesse momento. 

O Governo precisa apertar os banqueiros nacionais e inter
nacionais, que já ganharam, e continuam ganhando. muito dinhei· 
ro. Aumentar os juros - repito - 6 crime, e s6 acomece porque 
nossa economia continua manipulada por interesses externos. 

Tenho certeza de quo o Brasil, pais de grande potencial de 
pop1laçio trabalhadaa. pode SUpel'lll' a situaçio de misma, do de
sigualdades .:egionais, de in,;Istiças em <fio so ODCODI1'I. 

· Reconheço que o plano de estabilizaçlo OOODÔmica, nio 
obstante setis defeitos. conb:ibui oo sentido de tinr o Brasil desse 
estado de .m.ma. O .pl11110 funciooari. de fomJ& uatmal, pua a 
melhor distriooição de tenda. porque, conformo eu disse, na medi
da em que se mmenta a procura por trabalhadores, e""• poderio 
exigir melhores ganbos. 

Portanto. esse plano cconômico nlo pode continuar sofren
do as p.:essões que tem recebido. O Govemo nio deve baixar a 
cabeça, nlo deve consentir em utilizar-se de medidas que redu-
zam o CODSUmo. _ o 

A meu ver, o Brasil pode levar ainda mais dois anos com 
déficit comercial, sem nenhum p.:ejulw pua a Naçio braaileira. 
porque há grandes I<SCrVa.s. 

O que o Brasil tem que fazer- repito - 6 apertar os ban
queiros internacionais com relaçio ao pagamento da divida exter
na, e apertar principalmente os banqueiros oaciooais. Dessa fonna, 
sairemos dessa siblaçio de miséria em que nos encont:nunos. O 
Brasil poderá. dessa fama, tomar-se, mesmo a passos lentos. um 
p&s respeitado no mundo inteiro. um pafs que proporciona ao seu 
povo uma vida melhor e mais digna. 

Era o que tinha a d.izer, Sr. Presidente. ' ooru~ 

ATADASI•SESSÃO,REALIZADA 
EM 3 DE MAIO DE 1995 

(Publicado no DCN, Seçio II, de4do maio de 1995) 

REI1FICAÇ}ES 

Na página 725 I, 1• colu011, no despacho do Projeto de Lei 
da Cimam n' 65, de 1995, 
Onde se lê: 

(À Comis.riio<k Comdtuifiio.lwtiçae Citladmúa) 

(À Comissão de &rviços <k Infra-Estrutura) 

Na página 7256, 2• coluDa, no despacho 00. Projetas de Lei 
doSenadon's 140e 14l,de 1995. 
Onde se lê: 

(À Comissão de Constiluição,Justiça e Cidadania) 
Leia-se: 

(À Comissão de Constituição,- Justiça e Cidodania- tkci
são terminativa.) 

Ata da 543 Sessão, em 8 de maio de 1995 
I • Sessão Legislativa Ordinária. da so• Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney e Júlio Campos 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Ademir Andrnde - Bello Parga - Beni Veras - Bernardo 
Cabral - Carlos Wilson - Casildo Maldauer - Coutinho Jorge -
Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira- Emandes 
Amorim- Esperidião Amin- Flaviano Melo- Freitas Neto - Ge
raldo Melo- Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guilherme Pal
meira - Hugo Napolelo - his Rez.cndc .:. Jefferson Peres - João 
França- Josapbat Marinho- Jos~ Agripino- José Roberto Arruda 
- J~ Bianco- José lgnácio Peneira-J~ Samey- Júlio Cam
pos - !.eomar Quinta!illha - Lucídio Portella - Luiz Alberto de 
Oliveira - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Odacir Soares - Os
mar Dias -- Ram.ez Tebet -Roberto Requiio --Romeu Toma -
V a1mir Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lisla de p.:esen
ça acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Havendo núme· 
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário em exercicio, Senador V almir Campelo, 

procederá à Leitura ~ Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetes de ki S('.JJcionados: 
N" 157, de 1995 (n' 497/95, na origem), de S do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 183, de 1993 (n° 
137QI91. na Casa de origem), que dá nova tedaçio ao art. 14 da 
Lei n' 8.177, de I' de março de 1991, que eslahelece regras para a 
desindexação da economia e dá outtas providências, sancionado e 
tmnsfonnado na Lei n'9.036, deSde maio de 1995; e 

N' !58, de 1995 (n' 49&'95. na origem), de 5 do com:nte, 
refetente ao Projeto de Lei da CAmara n'35, de 1994 (n'3.172/92, 
ua Casa de origem), quo dispõe sobre a criaçio de l'roalmderias 
da República em Municfpios do Intericr, e dá outraa providéncias, 
sancionado e tmnsfcmnado na Lei n' 9.037, do S de maio do 1995. 

AVISOS DE MINISTRO DE ESTADO 

N" 291, de 2S do abriL do Mini'ltro da Faz:onda, referente ao 
Requerimento do InfomJ&çio n• :ZSI, de 1995, do Senador J<Xl&o 
Pinheiro. • 

N' 292. de 2S de abril do Mimstro da Fazmda, ref=nte ao Re
qucrimentode!nf<It!lllçio n•261, de 1995, doSenadcrPedroSimoo. 
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As informações foram encãminhadã.S. eiri cópia, 
ao requerente. , 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIO 
DO MINISTRO DE ESTADO: 

N" 144, de 28 de abril, do Ministro da Administração Fede
ral e Reforma do Estado, refe~ente ao Requerimento -de Infonna-
ção n° 423, de 1995, do Senador Freitas Neto. 

As informações foram encaminhadas. em cópia, 
ao requerente. 

O requerimento vai ao arquivo. 

OFÍCIO 
DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

· ~ 418195, de 28 de abril do emente ano, encaminhando. 
em resposta ao Oficio SM D0 388/95, avulsos com o andamento 
ccmpleto do Projeto de Lei da Câmara n" 244, de 1993 (n" 
2.461/89, naquela Casa), que altera os artigos 178 e 191 do C6di
godcProcessoCivil-Lein05.869,de Ll de janeiro de 1973. 

O expediente será anexado ao processado da ma
téria em referência e despachado à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

PARECERFS 

PARECER N" 290, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Pro.. 
jeto de Lei da Câmara rf' 93, de 1992 (o" 95, de 1991, 
na Casa origem) que "Veda a cdgêo.cla de carta de 
rl&Oça na admissão de empregado!. 

Relatara: Senadora Beoedlta da Silva 
De autoria do ilustre Deputado Carlos Cardinal, o projeto 

em exame tem por fmalidade proibir a exigência de carta de fWlça 
na admissão de empregado. 

Ao justificar seu JXOjoto. autor alega: 

" ... 6 absurda a ex.is!ncia. feita por muitas e.mpie
su - 01pccialmonto para os empregados contratados 
para IDIDIIIOÍO o trmsporto de voloroo - no SODtido de 
que, antes da lldmiodo ao emprego, ofereçam. como !li· 
rantia, cartas de fiança ou, &!6, a as!iíatura de netas r:ro
missora.s em branco". 

fim sua traniit&Ção na Cimara dos Depilados, o projeto me
receu aprovação da Comissio de Consituiçio e Justiça e de Reda
ção. na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, bem como do Plenário daquela Casa. 

Efetivamente;-tüta-se de uma medida ex~rcmamenre neces
sária. pois a prática atual vem difiCUltando o acesso do trabalhador 
a determinados tipos de emprego. 

Ademais, a exigência de carta de f:umça, como CODdiçio 
para admissão de empregados em certos setores, 6 totalmente des
cabida. pois as empresas já dispõe de insttumenr:os legais suficien
tes que asseguram ao empregador aquela mesma garantia que ele 
busca com a carta de flaD.ça. 

Sem dúvida alguma,. a presente proposição ~ altamente me
ritória., uma vez que representa. um aperfeiçoamento no imbito 
das relações de trabalho. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovaçio do Projeto de Lei 
da Câmara n" 93, de 1992. 

Sala das Comissões,3 de maio de 1995.- Beol V e...., Pre
sidente- Beoedlta da SOva, Relator- Joel de Holanda- Carlos 
Wilson - Rooaldo Cuaba Lima - Hugo N-leão - Emilla 
Fernandes- Leomar QulotaoDha- Luádlo Port.Ua- Oomar 
Dias- Antônio Carlos Valadares- Jooé Alves --Mauro Mll'llll-
da- Wakleck Ornelas - Lud.o Aldntara. · 

PARECER N" 291, DE 1995 

Da Co-o de ~otoo Soelals 110bre o Pro
jeto de Lei da Cimara o" 53, de 1994, (rf' 4.831-0, de 
1990, na ea..a de Origem) que "Dispõe sobre o ftmdo
oameoto de BIIIICOO de Olboo e dâ outras pi'Ol'idêodao". 

Relator: Senador L6do Aldlotara 
Recebe esta Casa Revisora, provenienre da C4man. dos De

putados, o projeto de lei em epfgrafe, de autoria da eo1io Deputada 
Beoedi!a da Silva e, hoje, ilusoe Senadon da Rep!blico, que eüJp1le 
sobre o fuociooameolo de Bancos de Olhos e dá oums provid&cias. 

Pretende a eminente Autom do Projeto criar uma legisbçio 
que aCompanhe a evolução dos aconteciJ:pentos cientffiCOS e a 
nova mentalidade que se instala no seio da sociedade. atrav& do 
disp:lsitivo constitucional que visa a facilitar a temoçio de órglo. 
tecidos e substâncias humanas para fms de transplante, pesquisa e 
tratamento. bem como compatibilizar a sistemitica legal com os 
preceitos éticos e humanitários consignados na Carta Madamcotal. 

Em sna lrami<ação na Câmaia dos Deputados. a Proposiçio 
recebeu parecer da Comissão de Coostituiç!o e Justiça e Redaçio. 
que opinou unanimemente pela sua constituciooalidáde. jnidicida
de e boa técnica legislativa coDqUanto tenha moebido duas emen
das supressivas em re]açio aos arts. go e 4}0 que disponham. res
pectivamente, sobre o prazo para regulamentação do _projeto pelç 
PçxJer Executivo e sobre cláusula revogatória. 

Na Comissão de Seguridade Social e familla recebeu uma 
emenda, mas na apreciação fmal do Projeto, pela relataria, foi-lhe 
apresentado substitutivo <jU.e aproveita parte- de emenda e acn::sce 
outros dispositiVOs considerados essenciais ao aperfeiçc.mento da 
proposição. Submetida ao voto da Comissio. esta a aprovou pot 
unanimidade, com substitutivo, nos termos do parecer da relat.on.. 

O Projeto que noS cumpte analisau" estabelece. em liDhas ge
rais, o seguinie: defmição de Banco de Olhos: condições em que 
deve estar estruturado: sua subordinaçlo aos pinápios do Sistema 
Único de Saúde - SUS: proibições: abertura A iniciativa privada, 
mas com preferência, na contiD.taçi.o oU convênio, U emidades fi. 
1annópicas e sem f= lucrativos; alril>.rições gemis do Banco de 
Olhos: forma de funcionamento; código de bica _e regras básicas 
para atuação. 

Na sua justiflC&Çio. a ilu~ Auton. sublinba: "Amplia-se o 
campo cientifiCO e hUlllaiÚlitico o a essa ampliaçio deverá eo<res
pooder o alargamento em faixa juridica, legal e huttllll&, ~ 
poodeodo. inclusive, à nova filosofiA CODJtibJcioaal." tem toda ra
zio, pois ainda que ccosta na Clrta Magna dispositivo que vise a 
facilitar oo traosplao.,., no Brasil ainda do ioámeros dos obaW:u
los, até mesmo oo de ordem juridica. 

A Proposiçio vem p-eeocher porte desse vazio, na medida 
em que estabelece as regras c a estrutura que devem ter os Bancos 
de Olhos Pua funcionar cticamenr.e e como ent1dades aptas a faci
litar as doações, remoções. exame, pam flaalidades lerapEuticas e 
ciendfiCU. 

Nio h' que se discutir o mérito iouiaseco do projeto de le~ 
nos tennos do Substitutivo que veio da C4mara.. embora haja al
guns pon<os que mereçam reparos. 
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O parágrafo tloico do art. 4" estabelece: 

"As auiOridades competentes somente autoriza
rio o .funciOillllll<'nto do um Banco do Olhos doull'O do 
uma ireà goog~iflca com 50 (cioqilellla) quilômetroo do 
raio. ExistiDdo mais de um Banco de Olhos na mesma 
ireà geogrtfica, o Alvui do FuDc~ seri explo
ndo :IOIDIDc ao mail amigo.legalmenre exisleme.'' 

Este dispositvo, nlo contido no projeto inicial. e introduzi
do no substitutivo ap<eSenlado pela Deputada Relatora da CQmis
slo do Seguridade Social e Fam!lia. nio vem com a devida justili
caçio e se nos afigura criador de odiosa MsetVa de mercado. Se. 
em :regiões de baixa densidade demogdftca. possa talvez parecer 
lógico. a se evitar estruturas amadodsticu ou desperdk:io de M

curso:s. cm outras :regiões. como u metropolitanas e principal
meDle, u do SUl e Sudeste do Pais, tomar-se um cmtra-senso. 
obstacular aquilo que a le~ em escopo, pretendo facilitar. AD Po
der Executivo, sim. atn.v& da Mgulamentaçio, deve caber a colo
caçio do porlmetroo goog!ifiCOS, domogriilCOII e oulros para a au
torizaçio do funcionamento doa Bancoo do Olhoo. Prepomos 
emenda supressiva c a este dispositivo. , 

Da mesma forma. o art. 5° do Substitutivo prescreve: 

11Aos Bancos de Olhos. e somente a eles. compe
tem as seguinles atrib.J.içõa. observados os limites de
ten:nioados na legislaça.o vigente: 

r- promoçio e divulgaçio para obtençio do doa-
dotes; -

rr- ·------------------------------------------
A expressio ratritiva "e somente a eles" engessa a lei e im

pede que outros 6rg.ios do Executivo ou que instituições nio-go
vemameutais. at6 mesmo dos próprios inteMssados oos tnmsplan
tcs. venham a promover ou engajar-se nas campanhas para obten
çio do doodores. Mais uma vez deve caber à n:gularuentação da 
lei estabelecer as nonnas secundá.rias e os limites para as atribui
ções dos Bancos do Olhos. impedindo que a lei caia p!<COC<mellle 
em obsolescência. diante da velocidade dos avanços tecnológicos. 
Sugerimos. pois. a supressio da ex.pll':ssio acima destacada. 

Outra impropriodade, agora do cari1er n:daciom.l, origina
da provavelmente de um erro datilográfiCO, é encontrada no inciso 
I, do art. 6• quando diz: 

A.rL 6°.,,,_ ............ - ................ , ... , ........ ---•-•• .. 
r - n:oebcr importAncias ou vantagens sob qual

quer tindo para efetuar o disposto no artigo anterior, 
exeaJtando-se (grifonosso)oprcvisro no§ 2°doart. 2° 

Ora. o peevisto no cilada puigi;afo·6 exatamente a justa n:
IDllllOiaÇio a ser fiXada pelo Sistema Uoico de Saúde - SUS, para 
compellS8I' os custos e bonodrios Mlativos aos procedimentos dos 

Bancos de Olhos. Parece-se mais apropriada a ·expressão "exce~ 
tuando-sc", talvez a originariã.IDente pretendida pela Autom do 
Substitutivo. -

A Proposição trata. inequivOcamente. de matéria da mais 
alta relevância social e humanística, atendendo, de igual forma. 
aos requisitos de constituciooal.idade. juridicidade e de técnica le
gislativa. Memce, portanto, o nosso acolbimento. o que fazemos 
manifestando pela sua aprovação, com as seguinles emendas: 

Emendan°1 

Suprima-se o ~grafo úi:úcc) do art. 4° 

Emendan8 2 

Suprima-se. oo caput do art. 5° a expessio "e somente a 
eles". que passa a ter as seguinte redação: 

ArL 5° Aos Bancos de Olhos competem as seguintes atti
buições. observados os limites: detenniuados na legislação vigente. 

EMENDA N".3- CAS 

Dê-se nova redaçio ao inciso I. do art... '6° 
. . ' . 

Art. 6° ···---··----·---.. --··-··-·--·-··---
! - receber importâncias ou vantagens sob qual-

quer tírulo pua cfctUar o disposto no artigo anterior. ex
cetuando-se o previsto no § 2° do art. 2° 

Sala das C<!missões, 3 de maio do 1995.- Beul Vel'115, Pre
sidente - Lúcio Alcântara, Relal<><- Jo<l de Holanda - Wal· 
d"'k Omelas- Mauro Mll'1lllda- José Alves- Aatôalo Carlos 
Valadarcs - o;mar Dias - Luádio Portella - Ronaldo Cunha 
Lima - Benedita da Silva - Emília Fernandes - Lco•ar Quin-
tauilb~- Carlos Wilson - Hugo NapoleãO: -

PARECER N"292,DE 1995 

Da Comi!São ele Assuntos Soáais ao Projeto de 
Lei da Câmara o0 3195 (n° 5.252, de 1990, na Casa de 
origem), que "concede pensão cspec::ial a Valda Lis
boa Gomes da Silva, c dá outras providências". 

Relator: Senador Waldcck Orndas 
Para que se Mlate, pêrante a COiniSsãô de Assuntos Sociais, 

vem o Projeto de Lei da Câmara n° ·3/95 (n° 5.252. na Casa de ori
gem), pela qual é oonoedida pensão especial à SI" Valda Lisboa 
GOmes da Silva, por proposta do Exm0 Sr. Presidente da Repúbli
ca. cooform.e Mensagem n° 443. de 30 de maio de 1990. Trata-se 
de indeoização monetária pela perda de duas filhas. mortas em aci
dente fluvial em 1983, quando embarcadas em lancha pertencente 
ao Exército Brasileiro. 

Na EM no 104, de 7 de maio de l990. a sr- Ministra da 
Economia. Fazenda c Planejamento .. de entio, ressalta: " ..• o bene
ficio em questão é uma fonna de reparação, por parte do Estado". 
quando for evidenciada. em IPM. a ''responsabilidade objetiva da 
União quanto ao dever de indenizar, seguindo a teoria do risco ad
mínislral.ivo". 

O dever do Poder Público, pela vida e sucessos. para com 
seus cidadãos. tem sido objelivado. em casos análogos. O remédio 
foi considerado pníprio pela egrégia Cârna.ra dos Deputados.. na 
forma de projeto de lei aprovado. Do ponto de vista da constitu
cionalidade, nada a objctar. Do ponto de vista de juridicidado, 
também: a Lei deve socom:r os fracos e reparar as injustiças e os 
àgiavos que- eles recebem. Resta-nos;-tio-somente. dúvida quanto 
à preservação do valor real do beneficio: o Poder Executivo pro
pôs o valor de 14 MRV (Maior Valor de Refetincia) em 1990. A 
Comissão do TI>balbo, de Administração e Serviço Pllblico, da 
Câman dos Deputados, pocém, em 1994, emendava o projeto, 

para dar a esta pensio o valor de 647.90 URV (MVR deixava de 
eXistir e a URV era. àquele tempo. o indexador aceitivel para os 
propôsitoo do corn:ção monetária). 

Assim. passa o tempo, c a URV não mais existe- Somcti:e 
soblexistc a dor da peticionári8. Dessa via cruds que se alonga por 
intérmioos oito anos. A ela. devemos atender e aos desígnios do 
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aultt, garantindo a atnalWção do valor. a partir da extinção da· 
quclc indexador, ou seja, a partir de 1°-7-94. 

Somos pela aprovação deste projeto. inclusive quanto ao 
mérito, na fonna da seguinte emenda, puramente redacional. 

EMENDA N" 1-CAS 
(Emenda de Redação) 

O art. I' do Projeto de Lei da Câmara n' 3/95 (n• 5.252. na 
Casa de origem). vigerá com a seguinte redaçio: 

"Art. I' É concedida a Valda Lisboa Gomes da 
Silva, mie das menores Waldineli Lisboa Gomes da Sil
va e Edineli Lisboa Gomes da Silva. que falecem.m em 
cooseqüSncia de acidente fluvial ocorrido no dia 30 de 
abril de 1993, com a lancba Comandante Balduíno, per· 
'tenc:eotc à J• Bateria do Grupo de Artilharia da Coita do 
Ex&cilo Brasileiro (1'/6• GACOS). Pensão Especial, 
mensal, equivalente a 647 URV (Unidade Real deVa
lor), atualizada. a partir da extinção deste indexador, JXn' 
outro que lhe seja aplicável." 

Sala daa Comissões, 3 de maio de 1995.- Beni V eras. Pre
sidente- Waldcck Oroclas. Relator- Mauro MJnmda- Lúdio 
Coelho - José Alves- Antônio Carlos Valadares - Lcomar 
Quintanilba- Carlos WDson- Benedito da SOva- Emília Fer
naudes - Osmar Dias- Lucídio Portdla - Gilvan Borges - Jo-
nas P"mbeiro- Ronaldo Cunha Lima. 

PARECERN'293,DE 1995 

Da Comissio de Assuntos Econômloos mbrc o 
Projeto de Lei da Cimara n' 121193 (o' 1.403191, na 
Casa de origem), que 11 Altera dispositivos da Lei o• 
S:768, de 20 de dezembro de 1971, que altera a legis
lação sobre distribuição gratuita de prêmios median
te sorteio, vale-brinde ou c:oucurso, a título de propa
ganda, estabelece normas de proteção à poupança 
popular e dá outras providêucias". 

Relator: Senador Carlos Patrocínio 

I- Relatório 

Aprovado pela Câmara dos Deputados sob a fonna de subs
titutivo aos Projc:tos de Lei n° 1.403, de 1991, e n° 2.647, de 1992, 
de autoria, respectivamente. dos De~tados Marcelo Barbieri e 
Romel Anisio, C submetido à apreciação desta Comissão o Projeto 
de Lei da Câmara D0 121/93, que alteraoart. 4°da Lei o0 S.768~ de 
20 de dezembro de 1971. O referido artigo. com a redaçã<> dada 
pela Lei n• 5.864, de 12 dezembro de 1972. dispõe. em seu capul 
que "nenhuma pessoa fisica ou jurldica poderá distribuir Ou pro
meter distriOOir pt'Smios mediante sorteios. valeR brinde. concursos 
ou operações assemelhadas, fora dos casos e condições prcvis10s 
nesta lei. exceto quando tais operações tiverem origem em sorteios 
orgamzados por instituições declaradas de utilidade pública em 
virtude de lei e que se dediquem exclusivamente a atividades fiR 
lantrópicas, com o fun de obter recursos adicionais necessários à 
manutenção ou custeio de obra social a que se dedicam". Em seu § 
1°, estabelece que as autorizações dadas em caráter excepcional 
pelo Ministério da Fazenda ficarào sujeitas, entre outraS CXigên
ciãs. à ''realização de um único sorteio por ano, eXclusivauiente 
com base nos n::sultados das extraÇões da LOteria Federal. somente 
admitida uma única transferência de data. por autoriZação do Mí
nist&io da Fazenda e :per motivo de força maior" (alínea d). E, no 

seu § '1:, prevê a cassação da declarat;io de utilidade pública, sem~ 
pre que for comprovado o desvii1uamento da aplicação dos =r· 
sos oriundos dos sorteios excepcionalmente autorizados, bem 
como o descumprimento das nonnas baixadas para sua execução. 

2. As alterações prop:>stas pelo projeto de lei sob exame sio 
de caráter modificativo, supiessivo e aditivo. No c:aput do art. 4°, 
a expressão "instituições declaradas de utilidade pública em virtu
de de lei que se dediquem exclusivamente a atividades filantrópi
cas" é substituída por "entidades assistenciais registradas no Con
selho Nacional de Serviço Social do Minist6rio do Bem-Estar So
cial (CNSS)". A restriçio imposta pela alfuea d do§ I' de roaliza. 
çiio de um único sont.:io por ano. com base nos resultados das ex
trações da Loteria Federal. é suprimida. Suprime-se, também. a 
pena de cassaçio da declaração de utilidade pública cominada no 
§ 2° Finalmente, é acrescentado um novo parágrafo, com a seguin
teredoção: 

"§ 4° A distribuição de prêmios autorizados em 
caráter excepcional nos tennos deste artigo pod.ed ser 
efetu.ada também por meio de rifas ou pela modalidade 
de jogo denominado bingo". 

Em função desta última alteração, propõe-se a nio-aplica· 
ção do an. 50 do Decreto-Lei n• 3.688, de 3 de outubro de 1941, 
às operações de distribuição de prêmios autorizadas excepcional
mente h entidades assistenciaiS~ O dispositivo citado tipifica 
como contravenção penal a exploração do __ jogo de azar em lugar 
público ou acessível ao público, com ou sem pagamento de entta.da. 

3. A extensão do acesso de enti~ registradas no CNSS 
aos sorteios de que se lrat.a boje:, privativa das instiblíções de utili
dade pública federal, permitiria. segundo o autor, que maior n6me
ro de entidades assistenciais cumprisse -seu meritório- trabalho. 
Com efeito, enquanto "a aprovação de um requerimento de tftulo 
d('l utilidade pública federal para uma entidade beneficente percor
re longo e tortuoso camiJ::lho no Ministério da Justiça. em conl.ra~ 
partida. o registro da mesma entidade no CNSS está vinrulado a 
um trâmite relativamente simples em seu âmbito interno". A pt'O-" 
posta de retirada da cassação da declaração de utilidade pública do 
rol das penalidades aplicáveis a ínstituições flagradas em irregula· 
ridades é um corolário da alteração anteriOI'. 

4. Ao defender a realização de rifas e bingos por entidades 
beneficentes. aduzem os autores que a práticã de tais jogos é am
plamente aceita pela sociedade como fonna de arrecadar recutsos 
para sUas atividades. Não se justificaria. portanto, a continuação 
do divórcio hoje existente entre o ordenamento jurídico e a reali
dade. muito menos a caracterização do bingo beneficente ccmo 
contravenção penal. Os autores entendem absurda a limitação em 
apenas um concurso ou sorteio beneficente anual, haja vista a crô
nk:a falta de recursos disponíveis para a realização desta obra ~ 
cial e o papel tradicional desempenhado pelos sorteios e concursos 
- seja por meio -de rifas e bingos, seja p:>r meio de resultados das 
exttações da Loteria Federal- promovidos por aquelas associaçõ
es no suprimento de parte de suas neccssjdades financeiras. 

É o relatório. 

ll - Voto do Relator 

S. A legalização do bingo, cujo resultado fmanceiro reverta 
mtegn~.lmente para as obras filantrópicas, realizado em condições 
que assegurem a proteção do consumidor, sem a inl.erveniência de 
entidades estranhas à filantropia. é de todo recomendável. Há um 
consenso da sociedade em seu favor e seria hipócrita e contrapro-
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ducente persistir na sua interdiçio. Recen~mcnte o Congresso Na- mento. cumprindo suas fmalidades estab.Jtárias. Com efeito, a prá
cional. ao aprovar a Lei n° 8.672,de 6 de julho de 1993. que insti- tica tein demonstrado índice elevado de desativaçio de entidades 
bli normas gerais sobre desportos (Lei Zico), aulorizciu as institUi--- -aSsístenCiais; e sua utilização para fms de proveito pessoal por par-
ções desportivas com mais de ti6s modalidades olímpicas a operar te de cenos dirigentes não tem sido rara. • 
jogos de bingo e casas de bingo permanente, diretam.ente ou em 9. Com a intenção de permitir às -entidades assistencíais a 
associaçio com e:mpresas privadas. O Decreto 981, de 11 de no- realização de mais de um sorteio por ano, suprimiu-se a alÚlea d 
vem.bro de 1993, que regulamenta a Lei Zico, detennina que dos do § 1° do att. 4° na qual também consta que os resultados dos sor
I'fiCUISOS anteadados, 65% devem ser destinados l premiaçio e os teíoS realizados por aquelas entidades ficam víriCulados aos resul-
35% restantes ao clube esportivo, para aplicar em projetes despor- tados das extrações da Loteria Federal. Ocorre que a manutenção 
tivos e custear as despesas de $d.mini.stmçio e divulgação do jogo. de tal vinculação é extmmamente importante para que se possa 
A imprensa tem noticiado !1 rápida proliferaçio das casas de bingo proteger o consumidor contia fraudes na manipulaçio dos resulta
nas grandes cidades. Veicula-se, por outro lado, a-critica de que. dos dos sorteios. Tal vinculação é compatível com todas as espé
em IDllitos casos, tais casas têm propiciado lucros fáceis aos iof.er- cies de sorteios, salvo o jogo do bingo, e continua 5etldo exigida, 
m~ em detrimento dos clubes esportivos que auferem mo- pelo§ 4G do art. 1° da Lei 5.768/71, às pesSOlls jurldicas que em 
destos 10% da receita brutL geral podem proceder à distribuição gratuita de prêmios mediante 

·Nio aconteceria o mesmo com. as. entidades beneftcentes, sorteio. Estamos, pois. sugerindo a mao.utençio da alínea d citada 
uma vez que a lei s6 lhes peanite sortear bens de sua propriedade no tocante à obrigação de se vinrular os resuJ.t.ados doo sorteios, 
origiliados de doação de terceiros devidamente formalizada e não exceto so bingos, aos resultados das extmções da Loteria Federal. 
admite a :im.crveni&:lcia de ten::eiros. pessoas tisicas ou jurldic:as. que suprimindo-se apenas a parte relativa aos limites de um sorteio por 
de qualquer forma venham a panicipardos resultados da promoção. ano e de uma única transferência de data. 

6. Também é recomendável estender-se a autorização de 10. A exemplo das condições gerais a serem observadas no 
realizaçio de sorteios às entidades assistenciais registradas no tocan~'à realização de sorteios por entidades beneficentes (alineas 
CNSS. Além das razões aduzidas pelos autores da proposiçJ.o, é do § 1 o do an 4°), seria conveniente se fazer constar da lei, condi
i.mport.ante ressalvar que a Lei Orginica da Assistência Social- ções gerais para a realização do jogo do bingo, em face de suas pe
LOAS, proDllllgada em 7 de dezembro de 1993 (Lei n• 8.742), ro- culiaridades. Tais condições nos foram sugeridas pelo Minisério 
força a ablação deste 6rgio, dando-lhe nova designação e compo- Público de São Paulo e visariam a dar garantias básicas de prote
sição e conferindo-lhe novas atribuições., como a de coordenar as ção ao consumidor. fechando-se o caminho para a prática de fraudes. 
a.ções de assistência social, em ntvel nacional. e a de flscali.zar as 11. Sugere-se primeiramente que os números apostos nas 
ent.ida,des do setor. Por outro lado, a LOAS preconiza a descentra- cartelas devam. sem exceç:io, constar dos elementos sorteáveis, os 
liuçio das ações de assist6ncia so:::ial. através da criação dos con- quais nlo podem ser repetidos, de fOima a se garant~ que os con
selhos estaduais e municipais. · -- -sumi dores não sejam enganados. com a colocação de elementos 

O Conselho Nacional de Assistência_ Social- CNAS. órgão sorteáveis no local do sorteio que não correspondam a todas as 
suced!neo do CNSS, é enca.rregado de cmccder não s6 o registro possibilidades que decorram naturalmente das cartelas ven4i<J,as, 
como também o CertifK:a.do de EQ,tidade ~ Fins Filantrópicos., a evitando-se ainda que se aumentem maliciosamente as prob
que se l'Cfete 0 art. 55, inciso n cJa Lei DG 8.212, de 24 de julho de abiJidades de ser sorteado Um determinado número. 
1991. renovado a. cada tres anos e i~el para o gozo da Sugere-se, em seguida, que os elemento; sorteáveis sejam 
isenção das contribuições sociais dos CIDJm'gadotes, incidentes s~ encaminhados ao órgão encanega.do de flscalizar o jogo, para con
bl'C a folha de salários. o faturamento e o lucro. ferência e colocação deles em um recipiente lacrado. que só pode-

7. Somos. pois, favorável à aprovação do Projeto de Lei da rá ser abeno em público, no momento do sorteio, constando no la
Câmara n° 121/93. Sugerimos. coottldo, algumas alterações ao tex.- cre ter sido o recipiente conferido e lacrado por aquele órgão. 
to. algumas das quais, relativas à proteção ao consumidor. nos fo- Visa-se, com isso, evitar que ocom. qualquer tipo de manipulação 
ram oferecidas pelo Ministério Público de São Paulo. dos resultados do jogo, em prejuízo dos coosum.idores. 

8. As entidades registradas no CNAS atingiam em janeiro Com a mesma intenção, sugeTC-se ainda que deva estar pre-
de 1995 a elevada cifra de trinta e cinco mil. É lícito supor que tal sente no momento do sorteio um ftseal do órgio encarregado da 
cifra tenha diminuído depois de 31 de março, data final do reca- fiscalização do jogo, única pessoa que poderá abrir o lacre do reci
dastrameoto imposto pela Lei n° 8.909~ de 6 de julho de 1994, com piente onde estejam os elementos sorteáveis, devendo permanecer 
vistas a sanear o setor e afastar as entidades "fantasma". Mesmo próximo ao anunciante dos números durante todo o evento, para 
assim o número continuará. muito elevado, porque o registro abar- conferir a correção da leib.na dos elementos sorteados e a entrega 
ca não s6 as entidades beneficentes de assistência social, educacio- dos prêmios aos portadores das cartelas corretas. Tal proposta não 
nal ou de saúde. mas também as entidades que, sem fms lucrati- é impraticável na medida em que as normas regulamentares exis
vos., promovem a integraçio ao mercado de trabalho ou o desen- tenleS impõem tal acompanhamento no tocante aos sorteios em ge
volvi.m.enlO da rultura. Assim, pom manter a coet'&tcia com o ob- ral realizados por entidades ftlantrópicas. Mesmo porque, se no lo
jctivo preconizado pelos autores do Projeto de: Lei, sugerimos mu- cal não existir um fLSCBl do órgão competente para p-oceder l fiS
dar-se a redaçáo do caput do art. 4" da Lei n• 5.768, de modo a calização do jogo, nada impede que"'! fiScalização seja delegada a 
contemplar não todas as entidades assistenciais regíStra:das no uma autoridade local, tal qual se propõe no substib.ltivo anexo. 
CNSS mas "as entidades assistenciais port.ãdoras do Certificado de Fixamos. ainda, um prazo para que a lei seja regulamentada 
Entidade de Fins Filantr6pi.cos emitido pelo Conselho Naciooa.l de no tocanl.e aos sorteios realizados por meio do denominado jogo 
Assistência Social". Estas últimas montam, hoje. ao expressivo nú- do bingo, procurando-se assim evitar que se fique indermidamente 
mero de cett:a de quatro mil aguardando o advento das normas regulamentares esperadas. 

Os requisitos mínimos para a obtenção de "'! certificado 12. Propomos a eliminação da ropelfçio, no projeto de lei, 
constam da LOAS. sendo importante destacar que sua validade é do § 1° e suas alíneas a, b, e c do art. 4° da Lei n~~> S. 768. Com. efei
restrita a Uês anos, podendo ser renovada indefm.idainenle, desde to. o texto das alineas a, b e c COireSpOD.de exatamente ao texto 
que a entidade comprove que está em pleno e regular funciona- hoje em vigor, sendo, pois, desnecessária sua repetição. Por outro 



284 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

lado. a única alteraçio ;;,troduzida ho corpo do § 1• troca de "Mi
nistério da Fazenda" por ''Poder Executivo" nio se justifica. pás 
nio há nem poderia haver qualquer propósito. por parte do legisla
dor, de atribJi:J: a compet~ncia para flSC&lizaçio dos sorteios a ou
tro órgão público. 

'· 13. Para manter a coe~ocia com a nova redaçio do caput 
do art. 4° da Lei D0 5.768, propomos a adaptação do teXto do pará.-
graro único do art. 13 da lei citada, na nodaçáo dada pelo art. 8" da 
Lei n• 7.691, de 15 de dezembro de 1988, tomando passiveis das 
sanções ali previstas, nio "as institiiições declaradas ..ie utilidade 
pública", mas as "entidades assistenc:iais portadoras do Certificado 
de Entidade de fin.< filanttópicos emitido pelo Conselho Nacional 
de Assist~a Social". 

14. É de se observar que a pennissio leg&l pora a-pritica do 
jogo do bingo traz nio só o efeito de afaslar os seus respons.iveis 
das penas do art. 50 da Lei das Comravençõos'Penais, mas tam
bém ~efeitos de ordem civil, porque se tal jogo passa a ser con
siderado atividade licita. nio há dúvida de que podetá ser exigido 
o seu cumprimento, a sua realizaçio, ficando assim. relativamente 
a tal jogo, afastada a aplica.çio do art. 1.477 do Código Civil, que 
nio permlle sejam cobradas as dívidas de jogo, e a aplicação do 
art.. 1.478 do mesmo ''Codcx", que torna inexig{vel o reetnbolso 
do que se emprestou para o jogo, no ato de jogar. E a nio-aplica
çio dos mencionados artigos do Código Civil deve constar expres
samente do texlo do substitutivo em análise, para que não restem 
quaisquer dúvidas quanto à possibilidade de cobrança do ~ 
ou mesmo do preço da cartela já entregue. e quauto i possibilidade 
de se exigir de volta o que se emprestou para o jogo. . 

15. Não está tecnicamente oorreta a t:Odaçio do art. 3• do 
projero de lei. porque "revogação" 6 o efeito produzido por uma 
lei sobre ootra lei ou dispositivo dela, que os retira por completo 
do mundo juridico. Assim, não há que se falar em n:vogaçio de 
um artigo de lei com rclaçlo a uma situação e Jlio..revogaçlo 
quanto à. outra. posro que se revogado for um artigo, ele deixará de 
produzir efeitos com relaçio a qualquer situaçã.o. Portanto. no caso 
em análise. não ooom:rá a revogBçio dos artigos 50 da Lei das 
Contravenções Penais e 1.477 e 1.478 do Código Civil. já que es
tes artigos. mesmo Após a aprovação do projeto, continua.tfo a pro
duzir os seus efeitos com relaçio aos outros praticantes de jogo 
que não o de bingo. Assim. o que OCOI.l'Cd, na realidade, é a não
aplicação destes artigos aos praticantes de ta.f jogÕ, pelo que se 
propõe nova m!açáo do texto do projeto de lei. 

16. Diante do exposto. volamo$ favoravelmente à aprova
çlio do Projeto de Lei da Cimara n•.J21/93, na forma do substituti-
vo que se segue: 

EMENDA N" l-C~ 

Altera dispositivos da Ld n• 5.768, de 20 de de
zembro de 1971, que • Altera a legislação sobre dis
tribuição kJ'lllu1ta de prêmios mediante sorteio, vale
brinde oo conc:uno, a titulo de propaganda, estabele
ce normas de protcção à poupança popular, r dá ou
tras providêodas•. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ait.-1° O art. 4• da Lei n• 5.768, de 20 de dezembro de 

1971, alterado pela Lei n• 5.864, de 12 de dezembro de 1972, pas
sa a vigorar com a seguinte redaçlo: 

''Art. 4°Nenburna pessoa ftsicaoujuridicapodetá 
distribuir prêmios mediante sorteio, vale-brinde, concur
so ou operações assemelhadas fora dos casos e condiçõ
es previstos nesta lei, exceto quando tais O(fera.ÇÕCS tive-

. rem origem em sorteios organizAdos por entidades assis-

tenciais portadoras do Celtíficado de Entidade de fin.< 
filanttópicos emitido pelo Conselho Nacional de Assis
t.Sncia Social •. com o fllD de obter recursos adicionais ne
cessários A manutençio ou rusteio de obra social a que 
se dedicam. § 1• .. ____ ,_, ____ , _________ ,_, 

a) .. ·-·-·-.. -·---.. ----·--'--b) , _____ , ____ , _____ , __ ,_, __ ,_ 

c)·----·-.. ----·----- -·-----
d) =salvando-se o jogo do bingo, os 1'05Ultados 

dos sorteios fiCIIDl vinculados aos [CSUltada; das ex.tra
ções da Loteria federal. 

§ 2• A distribuição de pRmios autorizada em ca-
.. ráter excepcional nos termo~~ deste artigo poderá ser efe

tuada também por meio de rifas ou pela moc:lalidade de 
jogO deoominada bingo. ficando ambos sujeitos às mt
mas n:gnlamentares baisadas pora os sorteios de prE
mias em geral e para os sorteios de Jrimios realizados 
por instituições de caráler fllanlnlpico. 

§ 3" O jogo do bingo ficará ainda sujeito às nor-
mas regulamentares baixada especificamente pua a sua 
exceçio. óbscrvando-se as seguintes cood.ições: 

a) os Dimcros: apostos nas cutelas devem. sem 
exceçio. constar dos elememos sorte6vcis, os quais n.io 
podem ser n:petidos; 

b) os elementos sorteáveis devem ser encam.inb.a
dos psra O órgão fJSN!lizodca: do jogo que, após ootúe
rência de sua regularidade. os colcxw:io em rccipieOle 
que será Iaaado. apondo-se no laac a expressio "confe
rido" e o nome do órgão enca.Il'Cgado da Confmncia e 
lacraçio; 

c) o ICcipienle lacrado só poderá ser aberto no 
dia, hora e local designados pora o sorteio, por um fis<:o.1 
do 6rgio encam:gado da fiscalizaçio, que devem acx>n>
panbar todo o evento, em local JX'Óximo ao anuociaute 
dos números, para rms de veriflCai' se o lacte oio foi 
violado, se os elementos sorteados estio sendo anu.ncia.
dos ~ta.mente, e se os p-êmios foram eo.lregues aos 
portAdores das cartelas ""'miadas; 

d) o órgão encarregado da fiscalizaçio podetáde
legar suas funções a uma antoridade oo 6rgio local, nas 
localidades em <Jl• nio possuir funcionários p<6prios. 

§ 4° Sempre que for comprovado o desvirtuamen
to da aplicação dos reaJI>OS oriundos das operações rea
lizadas com base nas autorizações concedidas em caráter 
excepcional nos termos deste artigo. bem como o des
ciJ.mprimento das non:nas baixadas para sua execuçio, 
aplicar-se-ão 1 enlidade infratcra as penalidades previs
tas no art. 13 desta lei. 

§ s• Seri também considerada desvirtuamento da 
aplicação dos recunos obtidos pela foana exoepeioual 
prevista neste artigo a inteiVeni6lcia de terceiros, pes
soas IISicas ou juddicas. quie de qualquer forma venham 
a participar dos n:sultados da promoçio. 

Art. 2• O panlgmfo único do art. 13 da Lei n• 5.768, de 20 
de dezembro de 1971. alterado pelo art. s•da Lei 7.691, de 1s de 
dezembro" de 1988. passa a vigorar com a seguiti.e redaçlo: 

''Parágrafo único. t:m:o<mn nas mesmas sanções 
as elllidades assistenciais portadoru do Certificado de 
Entidade de fins fi1anlr6pícos emitido pelo Conselho 
Naâonal de Assistência Social que realizamn as opem.-
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ções referidas neste artigo. sem autorização ou em desa
cordo com ela." 

Ait. 3" O art. 50 do Do=IO-Lei n• 3.688. de 3 de cuwbro 
de 1941. e os arts. 1A77 e 1.478 do Código Civil (Lei n• 3.07l.de 
1• de j!liiOiro de 1916), Dão se aplicam às operações mencionadas 
nesta lei. 

Art. 4° O Poder Executivo regulamentaria prática dos sor
teios por meio do denominado jogo do bingo no prazo de noventa 
dias a contar da publicaçlo desta lei. 

Art. 5° Esta. lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Revogam-se as d:isposições em cootrário. 
Sala da Comissão, 4 de maio de 1995. - Gilberto Ml· 

randa, Preside_n~ - Ç@rl~ JJ:atroánio, Relator - Jonas Pi· 
abeiro - Valmir Campelo - VUson KJcinubing -Jefferson 
Peres.- Beui V eras- Freitas Neto - Lauro Campos- João 
Rocha - ArUndo Porto -Joio França - Osmar Dias -Pedro 
Piva.· 

PARECER N" 294, DE 1995 

Da Comissão ele Aasantoo Sociais oobre o Pro
jeto de Lei da C limara ~ 37, de 1993 (Projeto ele Lei 
o• 3.404, de 1989, na origem) que •tntroduz alteraçõ
es no Decreto-Lá D0 211, de Z8 de fevereiro de 196'7, 
que dispõe oobreproteçãoeeatimulo i pesca•. 

Relator. Seuador Carlos Wilsoa 

I -Relatório 

Submetido à apreciação da Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado Fedcml. o Projeto de Lei da CAmara n° 37 introduz mo
diflCilções no DecretO.:Lei n° 221. de 28 de fcvexciro de 1967, que 
dispõe sobre proteçiio e esiÍIIllllo à pesca. O art. 23 do referido de
creiO-lei prev8 que a concessão de licença ao pescador amador de· 
penderi. do pagamento de uma taxa anual. 

O Projeto ora em análise acrescenta um quarto parágmfo ao 
art. 29 do Decreto-Lei n• 221167, d;<penS81ldo do pagamenlo da 
taxa supramencionado os aposentados, bem oomo os maiores de 
sessenta e cinco ano5, se do sexo masculiDo. e de sessenta anos, se 
do sexo feuünino. desde que utiliz~m. para o exen:::ício da pesca, 
liDha de mio, caniço simples, caniço como molinele, empregados 
com anzóis simples ou múltiplos, que não sejam filiados aos clu. 
bes ou associações referidos oo art. 31 daquele decreto-lei e quan
do a pesca não constituir atividade comerei tL 

II-Voto do Relator 

O mérito do presetãe Projeto é evidente por permitir aos 
idosos e aposentados acesso facilitado a uma prática desportiva, 
numa fase da vida em que o cidadio passa a ter oportunidades 
mais escassas de enttr.:lenimento. 

É im.p::ntante enfatizar que o presente projeto- t.orD.Il dispen
sável o pagamento da taxa. mas não a obtenção da licença. Esta dl
tima permanece. pois. como valioso instrumento para controle c 
planejamento da atividacle da pesca. por parte do mAMA - Jnsti. 
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natunis Reno
váveis e dos órgãos estaduais do meio ambiente. 

Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto cm 
pauta. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 1995.- Benl Veras, 
Presidente - Carlos Wilson, Relator - Lúdo Alcântara -
Waldec:k Ornelas- Ronaldo Cunha Lima- Gllvan Borges
Leomar Qulntanllba - Lúdlo Coelbo - José Alves - Benedl
ta de Silva- Emllia Femandes- Osmar Dias- Mauro Mf .. 
randa - Antônio Carlos V ala dares - Luádlo Portella - Jo
nas Pinheiro. 

PARECER N" 295, DE 1995 

Da Coml.ão de Aauntos Ec::ooõmlcos, sobre o 
Projeto de Lei da Cimara ~ 29, de 1994 (a~ 2.4811-C, 
de 1992, na origem), que "Dá IIO't'& redaçio ao Inciso 
V do ort. 3• da Lei n• 7.256, de 27 de nOYeJDbro ele 
19114, que eatabelea: normas latqranl<s do Estatuto 
da Microempreu, relativas ao tratameoto diferea:
clado, simp6tk:ado e (aYon:ddo, 110:1 campos admf· 
oistnthro, tributário, prnidmd6rio, trabalhista, 
credlticio e de daeuvohimeoto empresarial". 

Relator: Seuador Sebastião Roeba 
I-Relatório 

Vem a esta Casa o PLC n° 29/94, de iniciativa do Poder 
Executivo, propondo a altemçio do Estarulo da Microempmsa no 
sentido de excluir do rol das empresas nio enqutdriveis como m.i.
croempresu aquelas que rea!W:m opetaç&s relativas i impeo:ta· 
ç11o de produtos eatrangeiros e que Dio estejam situadas na Zooa 
Fmnca de MIUWls cu na Amazôniá OcidentaL 

A Proposiçio foi dislribuida. na Càman dos Deputadoa. i 
Comissio de Economia, IDdllstria e Como!rcio e i Comissio de 
Constiwiçio e Justiça e de Redaçio, tendo aquela aprovado a m&· 
téria. no mérito, e esta. votado~ sua constituãooaJidade;juidi
cidacle e boa rknica legislativa, sem emendas. 

O !""PO a seguir, foi enviado a esta Casa Legislativa. para 
apreciaçio. nos termos do art. 134 do Regimento CoiDlm. tendo 
sido distribuido a esta Comissio, para manifeslar-se, na f01111a do 
disposto no art. 99 do Regimento Intemo do Seoado Fedenl. 

II-Voto 

O art. 3" da Lei n• 7:256, de TI de novembro de 1984. cujo 
inciso V IR(ende-se altenlr, relacima as empresas que-nio se su
jeitam ao regime instituldo para as microcmpresas, indc
pCndentemeo.te de sua teeeita bmta anual. 

Tais exccçõcs justificam-se, em sua maior parte. devido às 
caracteristicas das atividades relacionadas, que n=quemm. via do 
regra. maiores investimentos c uma eslnltura mais aps:opriada aos 
eiiip[OCDdimentos de médio e grande porte. 

O não enquadramento daa empresas impol1adoras situadas 
fom da Zooa Franca de Manaus ou da Amazônia Ocidental devia· 
se a motivos Itllacionados à politica de com&cio exterior adotada 
pelo Brasil. coadunando-se o dispositivo, ruja supressio se pm.en
de, com a política proteciooista entio adotada. 

Tal disposição, no entanto, nio mais coodiz com a es~
gia que vem sendo adotada pelo País, que vem pl'OIDOVeD.do uma 
crescente abertura da ccooomia naciciiial. 

Aliás. a alteraçio objeto da proposição jl. leria sido inlrodu
iida no onle.uamento jurlclico naciooal. não fosse o veto presiden
cial ao art. 3" do Projeto de Lei n• 3.081, de 1989 (PLC n• 7, de 
1991. no Senado1 transformado na Lei n• 8.864, de 28 de março 
de 1994. que '1lstabelece normas para as microempresas- ME. e 
empresas de pequeno porte- EPP. relativas ao tratamento difexen
ciado c simplificado. oos campos administrativo. ftSCal. prcviden
ciário, trabalhista. creditício c de desenvolvimento empresarial 
(art. 179 da Constituição Fedeal)". 

Pelos motivos expostos. somos favoráveis i. aprovaçio do 
projeto. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1995.- Gilberto Mlran· 
da. Presidente - Sebastião Roeba. Relolor - JODU Pinheiro -
Valmir Campdo -João Fraoça -Jdfcnoo Perés- Baú V eras 
- Osmar Diu - Fraucclioo Pereira - Carlos Patrocinlo - Vil· 
soo Klelnüblng - Lauro Campos -Joio Rocha - Arlindo Por· 
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to- Roaaldo Cunha Lima- F ... ltas Neto- Eduardo SupHcy
Pedro Plva- Carlos Bezerra- Edloon Lobio. 

PARECER N• 296, DE 1!195 

Da Comlasio de Assuntos Eoonõmlcos, oobre o 
Projeto de Decreto Lcgblatlvo n• 027, de 1!195 (D0 

362-A, de 1993, na Cimara), que "homologa o ato do 
Conaelho Monetário Nacional que autorlmu a emls
sio adlc:lonal de papel-moeda no valor de 
Cr$22.700.000.000.000,00 (vinte e dois trBbõcs e oete
ceu.tos bilhões de cruzeiros), para atender ils cxlgên
claa d• atlvldadcs de produção e da drculação da ri
queza nacional• oom referEnda ao último mês do 
exercido de 1!192. 

1telator: Senador GUvan Bo111es. 

I- Relatório 

O Projeto de Decnoto Legislativo n• fJ27. de 1995 (n• 362-
A, de 1!193, na CAmata) objetiva a homologação do "ato do Con
selho -Monetúi.o N.aciooal que lllllorizou a emissio adicional de 
papel-moeda no valo< de~ 22.700.000.000.000,00 (vinte,e doi• 
lrilhõos e >etecentos bilhões de cruzeiro>), para atender As exigên
cias das atividades de produçlo e da circulaçlo da riqueza nacio
nal" com referélx:ia 10 último m~ do exercício de 1992. 

Tendo resultado da apreciaçio da Me=gem n• 955. de 29 
de dezlcmbro de 1992, do Pre5idente da Repóblica, o pre>ente Pro
jeto de Decreto Legislativo =· em sua lillmitação na Câmara 
Fedeml. paeceres favoráveis da Comissio de Constituição e Justi
ça e de Redaçio pela constitucionalidade, j.lridicidade e técnica le
gisWiva. da Comi>do de Finanças e Tributação pela adequação 
fmanceira e orçamentária. e da Comisslo de Economia, Iodlistria e 
Com&cio relativamente a seu mérito, terminando por ser aprova
do em Plenmo em 10.3-95. 

II- Voto do Relator 

Ao autorizar a emissão adicionai de pãpcl-moeda em ques
tão, o Conselho Mooetário NaciOnal serviu~se da competência que 
lhe coofere o art. 4°, inciso I~ da Lei n° 4.595. de 31 de dezembro 
de 1964. prerrogativa que >< mantém. de>de a pronrulgação da 
Constituição Federal de 1988, gxaças As ouce>>ivas protrogaçõe• 
da existência e do poder nonnativo daquele Con>elho. embasada• 
no: disposto no art. 2S do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. " 

Segundo o art. 4°, I, da Lei n° 4.595/64, compete ao Conse· 
lho Monetirici Nacional autorizar o Banco Central do Brasil a emi· 
tir. anualmente, m o limite de 10% (dez por cento) dos meios de 
pagamento existentes em 31 de dezembro do ano anterior. para 
atender às exigências das atividadcs pro:iutivas e da cimllação da 
riqueza do Pais. devendo, porém, ser solicitada autorização do Po-
der Legislativo. mediante Mensagem do Presidente da República. 
para as emissões que. justificadamente, se tornan:m necessárias 
,_ daquele limite. 

O mesmo dispositivo legal prev!, ainda. que, quando da 
~nc:ia de necessidades urgentes e imprevistas, pode o Conse
lho Monetário Nacional autorizar as emissões que se f1Zerem in
dispensáveis, devendo ser solicitada, de imediato, por intermédio 
de Mensagem do Presideote da República, a homologação do Po-
der Legislativo para as emissões assim reali.udas. hipótese em que 
se insere a solicitãção contida na Mensagem n° 955, de 1992, su
pramencionada. 

Verifica-se, assim, que o presente Projeto de Decreto Legis
lativo nio padece de quaisquer vícios Quanto à sua coslitucionali-

dade e juridicidade, apresentando-se, ademais, dentro de adequada 
técilica legislativa.. 

Cumpre ressaltar, quanto o seu mérito, como bem lembrai 
o Deputado Cid Carvalho, relator do p<eSente Projeto junto à Co
missão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara Federal, 
que a ''a emissão de papel-moeda. •. foi efetivada durante o exerci
cio de 1992" tendo produzido efeitos "i:rreversiveis e defmitivos. 
de modo a não haver outra alternativa que nio a sua aceitação'. 

Em face do exposto manifesto-me favoravelmente à apro
vação do Projeto de Decreto Legislativo n° 00.7, de 1995, nos estri
tos tennos em que foi aprovado na Câmara dos Deputados. 

Sala da> Comi55ões, 4 de maio de 1 !195. - Gilberto Miran
da, Presidente - Gilvan Borges, Relator- Jonas Pinheiro - Jcf .. 
ferson Peres- Beni V eras- Carlos Patroánio- Freitas Neto
Eduardo Supticy -Arlindo Porto- Lauro Campos- Femaudo 
Bezerra - Os mar Dias - V almlr Campelo - Vilson Kleinubing 
-Pedro Plva. 

PARECER N' 297 DE 1!195 

Da Comissão de Assuntos Econôm.icos, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n° 56, de 1995, que •fi:m 
pram para a restituição do Imposto oobro Renda e Pro
ventos descontado na ronte, e dá outras providências. • 

Relator: Senador Vai mi r .Campelo 

1- Relatório 

Com o projeto de lei em epígrafe, o eminente Senador Pe
dro Simon, seu autor. tenciona estabelecer prazo máximo para 
que seja restituído ao- contribuinte o valor do imposto de renda. re
tido na fonte OÚ pago antecipadamente. em moolante superior ao 
devido. Contado a partir da data da. entrega da declatação do refe
rido imposto. o prazo seria fiXado em sessenta dias. 

A proposição detennina também que o valor a ser restituído 
s:erá monetariamente corrigido desde a data da retenção oo do re
colhimen[O até o dia da efetiva devoluçãó, utilizando-se para tal o 
mesmo índice que embasar a atualização dos créditos tributários 
federais. 

Por ftm, dispõe que. em caso de mora na restituição. vence
rão juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração inçidentes sobre 
o :reu valor corrigido. • 

A justificação da iniciativa funda-se. primeiramenle, na 
constatação do grande número de contribuinles que. em difícil si
tuação fmanceira e titulares do direito à restituição tributárii. ne
gociam esses direitos com instituições fmanceiras em prazos de 
resgate não superiores a noventa dias. Ademais.. com o costumeiro 
atraso nas devoluções. ficam impedidos de cumprir o compromis
so assumido, com piora de sua já frágil solvência. porquanto ficam 
sujeitos aos extorsivos juros de mercado. ao passo que a restitui
ção é atualizada em índices bem inferiores. 

Acrescenta. o nobre Senador Pedro Simon que o projeto de 
sua autoria por objetivo estabelecer um único critério de atualiza
ção de valores, tanto para o contribuinte, de -~Cuja ~laração de 
rendimentos resulta imp.JSto a pagar, corno para aquele que têm 
créditos tributários a receber em devolução. além de critérios cla'
ros e justos para sujeitos ativo e passivo da obrigação tributána. 

Ao projeto não se apresentaram emendas. 

U --Voto do Relator 

Direito Tributário é matéria de competência legislativa da 
União, de acordo com o disp.JSto no art. 24, inciso I. da Constitui
ção. Ao Congresso Nacional cabe Qi~por sobre o mesmo tema. nos 
termos do art. 48. inciso I. da mesma Carta. e a iniciativa de leis 
ordinánas está a c-argo de qualquer membro ou Comissão da Câ-
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mara des Deputados ou do Senado Federal, consoanle dispõe o 
seu aiL 61, caput. 

O projeto não ofende, aiDda, qualquer outra disposição 
constitucional ou de lei complementar à Constituição ou, mesmo, 
de lei especial sobre o assunto, razão pela qual não ~nhecemos 
em seu texto nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade. 

Entre os princípios gerais do direito que continuam intactos 
perante a proposição em exame. poderiamos veriflCM o da segu
rança jnidica. que é reforçado a partir do momento em que o con
tnõuinte é resgatado de posição extremamente desvantajosa e pas
sa. como o Estado, a dispor de um termo para o exercício do seu 
direito. Cessa. assim. a Situação atual, na qual o Poder Público exi
ge o cumprimento das obrigações tributárias em data precisa, mas 
reserva ao inteiro arbítrio das aulOridades fazend.árias, ou às folgas 
de caixa. a ép:xa para a devolução de tributo indevido ou maior 
que a devido. O Estado deve efetivameote cobrar os impostos e 
demais coottibuições no prazo legal; deve. em comaportida. dando o 
exemplo. devolvec, no prazo da lei, aquilo a que faz ~s o cidadão. 

Afastadas as indagações afetas à admissibilidade, cumpre a 
esta Comissão analisar, nos termos do art. 99. incisos I e IV, do 
Regimento Intcmo do Senado Federal, o mérito da proposição 
que, em nosso juíro, vem extinguii mais unia situação de in)lstiça 
a que está submetido o contriOOinte sem causar, por outro lado. 
nenhum ~jíízo ao Erário. 

A aprovação do projeto não implicará nmúncia de receita 
mas somente o resgate de uma obrigação em prazo razoável de 
sessenta dias. Acarretará, sim, a necessidade de um controle mais 
severo do fluxo de caixa do Governo, que não poderá desviar, ain
da que temporariamente, os recursos destinados às restituições. 

Quanto às declarações de rendimento efebladas com eno. 
dolo, fraude ou simulação. as leis tributárias e penal já prevêem 
prazo dentro do qual o Fisco pode examiná-Ias e tomar as provi
dências legais que se fizerem necessárias. Dest.arte, não precisa
mos temer os atos de má-fé de um ou outro oontn"buinte que. no 
mais das vezes, serão detectados pela Receita Federal. Os valores 
indevidamente devolvidos serão exigidos com incidência de juros 
de mora. ablalização monetária e imposição da penalidade pecu
niária cabível, sem prejuízo da açio criminal fundada na lei que 
defme os crimeS Contra a ordem tributária. 

De resto. as declarações do cidadão, em princípio, devem 
ser tidas como dignas de fé por parte do Estado, ficando este in
cumbidp de exercer o_CQntrQle que a lei lhe atribui como dever. 

A vista do que acima se encontra exposto, votamos pela li
vre tram-itaÇão do Projeto de Lei do Senado n° 56, de 1995, por 
inexistir falha quanto à sua constitucionalidade, legalidade e juri-
diddade, e pela sua aprovação quanto ao mérito. --

Sala da Comissào, 4 de maio de 1995. - Gilberto Miran
da, Presidente - Valmir Campelo, Relator- Jonas Pinheiro -
Vilson Kleinubing - Jefferson Peres - Fernando Bezerra -
Beni V eras- Carlos Patroánio- Eduardo Suplicy- Lauro Cam· 
pos- Arlindo Porto- Pedro Plva- Osmar Dias- Freitas Neto. 

PARECERN"298,DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n° 44, de 1995, que "Revo-
ga a alínea "a" ,do§ 1°, do inciso IV,do art. SOda Lei 
n• 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que altera a legis
lação do Imposto de Renda, e dá outras providêndas". 

Relator: Senador Osmar Dias 

I - Relatório 

O ilustre Senador Pedro Simon oferece à discüssão projeto 
de lei visando à revogação da alínea a do § 1° do art. 8° da Lei n° 

8.134- de 27 de dezembro de 1990, que autoriza, por extensão. que 
se aplique na !Jec~ anual do ll::b:posto•sobre Renda e proven
tos de qualquer nab.lreza a dedução dos "pagamentos feitos a em
presas brasileiras, ou autorizadas a funcionar 00 Pais, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização e cuidados m&iicos e 
denlários, e a entidades que assegurem <> direito de atendimento ou 
ressarCimento· de despesas de natureza m&iica. odontológica e 
hospitalar". 

Consoante justifica S. Ex &• a pretensão da iniciativa não é a 
de impedir que o contribuinte deduza os gastos efetivamente des
pendidos em serviços de proteçio e recuperação da saúde própria 
e de seus dependentes, mas impedir que empresas que exploram o 
ramo de cobertura de despesas com a.Jidados médicos e dentários 
e com hospitalização sejam beneficiárias da subtraçio de ~rsos 
públicos privilegiando o seu mercado de serviços. 

Aduz, ainda, o nobre Senador, que o presente caso. como 
realidade prática sinónimo de estimulo ao crescimento do setor 
privado por meio de renúncia flscal, diverge diamerralmente do 
discurso do Governo fund,ado no Estado moderno, algo próximo 
do Estado mínimo. voltado basicamente para atriOO.ições públicas 
inelutáveis, como a educação, a saúde, ajusrlça. as fmanças e a di
-plomaCia. 

~o projeto nenhuma emenda foi apresentada. 
E o relatório. 

D -Voto do Relator 

A esta Comissão éoi:ilpete analisar a proposição sob os seus 
aspectos econômico e financeiro, confotm.e determinação do art. 
99, incisos I e IV, do Regimenro Interno do SenadoFcdetaL 

Um dos primados fundamentais das Finanças' Públicas e do 
Direito Tributário é o princípio da igualdade ou da isonomia tribu
tária., consagrado no art. 150. inciso II. do Diploma Maior e, se
gundo o qual, os contribuintes que se enconln:m em situação equi
v~ente devem ser tratados igualmente. Inspirado neste princípio 
foi que o ilustrado autor buscou embasamenro para a sua oportuna 
iniciativ--a. tendo vislumbrado naquilo que todos viam como mero 
beneficio para o contribuinte do Imposto de Renda - pessoa f'lSica, 
um iníquio e injustificado privilégio a um pequeno grupo de em
presas que sobrevivem da intermediação de setViços de saúde que, 
antes de_ tudo. apresenta-se como inconstitucional. 

O Coogresso Nacional não pode se eximir diante da menor 
afron&a aos cânones constitucionais, devendo agir com maiot cele
ridade p::>ssível para corrigir as falhas encontradas, de que consti
tui exemplo o dispositivo atacado e que se deseja, por lei. revogar. 

- Além do aspecto constittJcional, é, tambem. indisa.Jtível que 
o beneficio às e~presas daqUele setor. não se coaduna com o regi
me próprio da economiã capitalista. trazendo distorÇões lias leis qu 
regem a economia e favorecendo eruiquecimento fácil daqueles 
que detêm o seu capitaL Não pode haver mellior publicidade para 
uma empresa que a possibilidade de se deduzir do Imposto de 
Renda tudo aquilo que se llie pague. Demais disso. o instituto da 
dedução confere às em~sas citadas na lei alguma espécie de ido
neidade que nem sempre. ou até mesmo, que raramente condizem 
com a realidade, haja vista o grande número de reclamações que 
se verificam em todos os Procons, Delegacias e demais órgãos de 
defesa dos consumidores contra os seiViços prestados por tais enti
dades ou contra as leoninas cláusulas de Seus contratos de adesão, 
as quais não pxle recusar o segurado. 

Finalmente, é de se lembrar que a dedução que ora se exa
mina equivale à ren6ncia de considerável volume de receitas pú
blicas que, carreadas para os cofres de empresas privadas, deixam 
de socorrer setores essenciais da atividade estatal, os quais, diga-se 
de passagem. encontram~se à beira do t..:aos, cerno a educação. a 
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segu~ pública. a malha rodoviária e a própria saúde. entre OU· 

tros. E natural e sensato que esse tipo de deSvio de ~rsõs não 
pode continuar ao abrigo da lei tributária. 

Inobstante, observamos que a referencia legislativa presente 
no art. 1° do projeto e oa respectiva ementa merece reparo, uma 
vez que o citado dispositivo legal encontra-se presentemente com 
a sua redaçio renovada pela Lei n° 8.981. de 20 de janeiro de 
1995. motivo pelo qual oferecemos a emenda que acompanha o 
preseo.~ processo e que visa tio-só a sanar falha de texto. 

A vista dos argumentos acima cxpendidos 6 que opinamos 
pela apeovaçio do Projeto de Lei do Senado o• 44, de 1995, com a 
emenda. seguinte: 

EMENDAN" l.CAE 

Substitua-se na emenda e no art. 1° do projeto a CXJ)RlSSio: 
"a al!nca 'a' do § I • do inciso IV do art. 8" da Lei o• 8.134, de 27 
de dezembro de 1990"por "a alínea 'a' dQ § 4°do art. 12da Lei n° 
8.98t;de20dejaneirode 1995". 

Sala da Comissio, 3 de maio de 1995. - Gllberto Mlran· 
da,Ptesidenle- Osmar Dias. Relator- Jonaa Pinheiro- Valmir 
Campclo - Vilson Kldnüblng - Eduardo Supll<.)' - Jefl'erson 
Peres- Edison Lobão- Fernando Bezerra- Pedro Piva, Benl 
V eras - Fnmcelino Pereira - Carlos Patroánio - Freitas Neto 
-Arlindo Porto - Ronaldo Cunha Lima. 

Texto ftnal oferecido pela Combsão de Assun
tos Econômicos ao Projeto de Lei do Senado n° 44, do 
art.12 da Lei n° 8.981, de 20 de dezembro de :1995, e 
dá outras providêodas. 

o Congn:sso Nacional decreta: 
ArL 1° Fica revogada a alínea a do§ 4° do art. 12 da Lei n° 

8.98!, de20dejaneirode 1995. . 
Art. 2° Esta lei eiUia em vigO[' na data de sua publicação. 
Sala da Comissão 4 de maio de 1995.- Senador Gilberto 

Miranda Batista. Presidente da Comissão. 

PARECER N" 299, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econômlcos sobre 
o Projeto de Lei da Cimara n° 5194 (n° 1.602191, 
na Casa de Origem), que dispõe sobre o parcela· 
mento dos débitos para com o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço - FGTS , dos órgãos que ~ 
pecífica. 

Relator: Senador Jefferson Péres 

I -Relatório 

O Projeto de Lei D0 1.602-B de 1991. autoriza a CEF a con
solidar e efetl!ar o parcelamento dos d6bitos dos Órgãos das Ad· 
ministrnções ~ta. lndileta e Fundacional da União, dos Estados 
e dos Municípios, inClusive das empresas a ela ligadas, para com o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. 

Os débitos a que se :refere o parágrafo acima poderão ser 
pagos em até 2S (vinte e cinco) anos, corrigidos nm mesmos indi
ces fiXados para atualização dos depósilos de poupança e acresci
dos de juros de 6% (seis por cento) ao ano. 

Os órgãos e empresas interessados devetãci requerer, no 
praro de 30 (trinta) <fias, contados a partir da publicação desta lei, 
à CaiX-a Econômica Federal, a consolidação e posterior parcela
mento de seus débitos, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 
5°daLein•8.036,de 11 de maio de 1990. 

Esta é a proposição aprovada pelas Comissões de Constitui
ção e Justiça de Finanças e Tributação da Câmara a·qual aprecia-
mos e emitimos nõsso votO a Seguir. -

U- Voto 

Existem hoje regras bastant.e claxas para ~alização do par
celamento de débitos para com o FGTS. regras essas qué atendem 
as necessidades do empregador e p~servam os direitos do traba
lhador, tanto assim que, desde a vigência da Lei D0 8.036, que ou~ 
torgou ao Conselho Curador em atraso, foram formalizados, com 
devedores dos diversos setores, cerca de 4300 acordos. 

O Projeto de Lei em exame, ao estabelecer as condições 
para o parcelamento de débitos dessa natureza, não consideroo: 

1 - A mudança de regime juridioo de trabalho, já realizado 
por número expressivo de Estados e Municípios, cujos titulares e 
contas vínadadas na forma da Lei n° 8.678. de 13 de julho de 
1993. fazem jus ao saque de seus saldos constituidos pelos rec~ 
lliimentos realizados pelo empregador. 

2 - O fato de que- o recolhimento mensal deve contemplar 
competências integrais e seus encargos. não pôdendo ser admitido 
pagamento de valores fracionados, pois tal procedimento poderia 
implicar recolhimentos de valores inferiores aos devidos. para al
guns. e superiores aos devidos, para. outros. 

3- Penalidades paxa os casos de descumprimento de acor
dos fm:itados e nem exigência de garantias que possam ser realiza~ 
das no caso de inadimplência; 

Convém ressaltar, que tcxlos os aspectos citados, estio pre
vistos na Resolução do Conselho Curador do FGTS ::-: de n° 139 de 
6 de abril de 1994 o que faz desse ato normativo, um instrumento 
mais eficiente, para o trato_ da matéria, do que o Projeto de Lei em 
estudo. 

Salientamos também, o fato de que, quando a Lei n° 8.036 
alribui competência ao Conselho CUrador para legisl.ar sobre o as
sunto, teve em mente, a necessidade do estabelecimento de ~eg:ras 
distinlas, para diferentes devedores e a necessidade de eventuais 
adaprações das regras estabelecidas às diferentes situações conjln
tu~s. o que permite maior flexibilidade para evenblais adaptações 
que favorecem o atendimento de interesse das partes envolvidas. 

Finalmente p:rr ser oportuno, e relevante. transcrevemos o 
voto em separado do Depulado José Dirceu datado de 14 de maio 
de 1992. 

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JOSÉ DIRCEU 

11-Voto do Relator 

Entendemos que o projeto de lei deve ser analisado e discu
tido sem revanchismo e sem qualquer parcialidade, já que o assun
to _se_ presta a um sem número de distOições 00 entendimentos dúbios. 

A apresentação de qualquer Projeto de Lei que trate de isen
ção ou parcelamento de débitos e/ou endividamento de empresas 
ligadas ao Estado, oa preseote conjuntura, tem trazido a Câmara 
dos Deputados um desgaste penoso, e nunca COmpieeudido pela 
opinião pública. Tais atos tem. contudo. l.Jaljdo efeitos gravosos 
ao Erário, como foi o caso da rolagem da dívida dos. Estados apro
vada no fmal dos trabalhos legislativos em 1991. 

Para examinarmos a questão do parcelamento do FGTS. de-
veremos fazer um rápida digressão sobtc o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e seu resultado prático, Dão só para os verdadei
ros beneficiãrios- os trabalhadores-, como também para o fman
ciamento de moradias e obras de infra-estrutura básica, a teor do 
que dispõe a Lei n° 8.036190. 

Desde a sua criação, nos idos dos anos 70, o FGTS tem 
contribuído para a solução de alguns problemas brasileiros, como 
é o caso da moradia popular, embora algumas distorções, tenham 
levado estes fmanciam.entos para construções de moradias de ou~ 
tros extratos sociais mais elevados, sem que tenham estes mesmos 
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fmanciameDlos retomado de forma segura para os cofres píblicos, 
de modo a transfonnarem-se em novos benef'JCios. -- -- -

O nosso entendimento com rela.çio ao parcelamento de 
quaisquer débitos deve ser o mais severo possível ji que a sistc
oittica de cobrança do FGTS, bem como sua forma de ••n•Jiz'Çio 
regem-se por tabelas pt6prias, que tem diminu!do as defas&SC!d 
salariais dos trabalhadores, malgrado todos os planos CCO<lÔIIIÍcoll 
executados ao longo dos últimos viole anos. 

A garantia que tem o trabalhador de retirar o seu fundo de 
garantia, cooforme estabelece o artigo 20 da lei própria 6 que o 
mesmo tem arualizaçio sobee o valo< recolhido pelo empregodot
ao longo da contrablalidade. podendo ser acionado qualquer em
pregador seja píbliro ou privado, pennte a Justiça do' Trabalho, 
caso hão haja recolhimento cc.rn:to. 

Ao examinarmos as propostas de pm:elamento do FGTS, 
somente para as empresas ligadas a Administraçio Dinota,l'ndim.t 
e Fundllcional das três esferas, veremos que as mesmu criam tra
tamento dlferenciado cem relação às dema.is empresa$. bem como 
possibilitam vantagens fiScais e tributmias. que sio expressameDle 
vedadas pela Carta ConstitucionaL 

Por outra, ao se admitir privilégio As empresa da Adminir
traçio Direta, Indireto e Fundacional da Uniio, Estlldos e Municl
pios. pelo parcelamento em até 2S anos para com o FGI'S. estare
mos inviabilizando uma das 1lDicas poupanças de que dispõe o ua
balhador. seja quando da despedida imotivada para o sustento ime
diato, seja para complementar fmanciamento da casa própria oo 
Sistema Financeiro da Habitaçio. • 

Assim sendo, somos pela rejeição do Projeto de Lei em tela, 
pelos motivos acima alegados. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 1992.- Deputado José 
Dirc:eu. 

Em face do acima exposto e oonsldermdo que da apresenta
çio deste Projeto de Lei pelo seu autoc até a data, mudanças ocor
reram na economia do pais, no regime de trabalho e na pr6pria Je
gislaçio que regula o assunto e, ainda, que o Projeto de Lei nio 
apresenta nenhum estudo, quanto aos seus efeitos soM o FGTS. 
entendemos que deva o Projeto de Lei n° 1.602-8191 ser rejeitado. 

Sala das Sesoões, 4 de maio de 1995.- Gilberto Miranda, 
Presidente- Jell'ersoo p....._ Relator- Jonas Plnbdro- Vabnlr 
Campdo - Beni V eras- Viloon Kldnüblng- FranClCIIno Pen:l
ra - Eduardo SupUcy - Lauro Campos - Joio França - Edl· 
son Lobão- Freitas Neto - Osmar Dias- ArUndo Porto -João 
Rocha- Pedro Plva - Rooaldo Cunha Uma. 

PARECERN"300,DE 1995 
(Da Comissão Direta-a) 

Redação do veoddo, para o turno suplemeu· 
tar, do Projeto de Lei da Câmara n• 223, de 1993 (n" 
4.596, de 1990, na Caoa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta. a redação do vencido, para 
o tumo suplementar, do Projeto de Lei da CJuw-a n"223, de 1993 
(n• 4.596, de 1990, na Casa de origem), que altera a redaçio do § 
4" do art 654 da Consolidação das Leis do Tn.balho- CL T, que 
estabelece _oondições para inscriçio no coocuno para ÍDJ!I"SSO na 
magistratura do tmbo.lbo. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de maio de 1995. - José 
Sarncy, Presidente - JúUo Campos, Relator- Tootôolo VDda 
Filho - Renan Calhdros. 

ANEXO AO PARECER N" 300, DE 1995 

Redaçio do vencido, para o turno suplemen· 
. tar, do Projeto de Lei da Clmara D0 223;de 1993 (a• 

·. 4.596, de 1990, na Casa de origem), que altera a re-

dação do I 4" do art. 654 da Coll306dação das Leis 
do Trabalho - CLT, que estabelece condições para 
luaição no a~neuno para ingresso na magistratura 
dotnbalbo. 

o CooJ!I"SSO Nacional decreta: 
Art. I • O § 4" do art 654 da Consolidaçio das Leis do Tra

balho- U.T, ,..ovada pelo Do=to-Lei n• 5.452. de t• de maio 
de 1943, possa a vigorar com a seguinte redaçio: 

"§ 4° Os candidatos inscritos só serio admitidos 
ao concurso após apm:ioçio prtvia. pelo Tril>mal Re
gional do Trabalho da respectiva Regillo, da idoneidade 
pora o exen:icio das funções, que será aferida exclusiva
meD!e por certidões emitidas por órgios píblioos ofi
ciais fcderaiJ, estaduais ou do Distrito Federal e Tetritó
rios, atestando nada. constar que desaboo.e o candidato, 
bem romo por declanlçio fnmada por este." 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio. 
Art. 3"Revogam-ae u disposiçõe.J emcontririo. 

PARECER N" 301, DE 1995 

Da Collllssão de CoDSIItulção, Jusiiça e Clda· 
danJa, sobre os Projetos de Lei da Câmara D8 101, de 
1993 (n" L25ll,de 1988, na origem), que "llxadlretri· 
zcs e bases da educação nacional•, e D0 45, de 1991. 
(o" ZAOS, de 19119, na orlgan), que • dispõe sobre a 
coiwesoio de bolsas de estudo e pesquisa aos pós-gra
duandos e dá outras prOftlêo:cias•. 

Relator: Seoador Darcy Rlbdro 
O Projeto de Lei da Cimara n"IOI, de 1993, <J!e "fiXa~ 

trizes e bues da educaçio nacional'', identifica os fms. princípios 
e organizpçio da educaçio naciooal Trata. espocifiCOIIlellte, da 
e<Uc:açio escolar, seus nlveia e difen:ntes modalidodes, discipli
nando o aeu funcionamento- Estabelece ainda oormas para a foc
maçio e can:eim dos proftssionais da odu.caçio. os ~ fl.llaJl-. 
ceiros para o ensino e di auras providencias. Originado em Proje
to apresentado pouco tempo após a prniiiiigaçiio da Coostituição 
Federal, em 1988, de autO<!a do Deputado Octávio EJ!sio, teve 
longa trunitação na CJuw-a dos Deputados. Olegando • esta 
Casa, foi aprovado pela C'U!issilo de Educaçio na foana de Subs
timtivo elabomdo pelo eminellle Senador Cid Sab6la de Carvalho. 
Poc sua vez. o Projeto de Lei da Cimara n• 45, de 1991 (n• 2-405, 
de 1989,na origem, apensado ao Projeto de Lei da Cimaran"IOI, 
de 1993), que "dispõe sobre a concessão de bolsa de esmdo e pes
quisa ""' pós-graduandos e dá oouas providencias", fiXa peccen
maia mlnimos sobre vencimentos de professoreo das Jnstimições 
Federais de Emino Superio< para cálculo das referidas bolsas, 
além de dectan.r o direito dos pós-graduandos A assis~ncla m6di
ca. entre outras medidas. 

Quanto aoPLC 101, de 1993. inú_,. dispoSitivos, femn 
dirdamentc os mpndpmCDtos de nossa vigente Lei Maior. como. 
por exemplo, os que CDllmeramos no quadro a seguir. 

Dispositivo do PLC n° 101JIJ3 Obse"ações sobre a 
inconstltuelonalidade 

Inciso VI do art. 7" Ao eliminar a po!avm "píblico" 
ap/io IL ex(rCSSilo "ll"'JJio 
dcmoc:Iática do ensino'', o 
peojeto extrapoloo os limites 
constitucionais do inciso VI do 
art 206 da CF. 
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Dbpooitlvo do PLC r' 101/9~ 

Ati. 10 . Caput 

§§ 1°, 2°e 3° do art. 10 

§ 2"do art. 17 

Ati. 23.Coput 

JncisOo 1 a xvm do art. 23 
A1ínCas a a~ e do art. 23 

Ati. 2A. Coput 

Observações sobre a 
locoostitucioaalidade 

A maléria E da compeléncia 
privativa do Prcoidente da 
República. Artizos 61 e 84 da 
CF. De acordo com o inçiso V 
doart 

Idem. 

Tamb6m deve ser objeto de lei 
oomplemeot.or (art. 23, 
plrigrafo llnico da CF) 

Fere o uL 61, § 1°, .Uoea e. e o 
art. 84, VI e XXV da CF 

Idem 

Idem 

Idem 

Inciso !e suas a1lneas do art. 2A Idem 

Inciso De sua alineu do art. 2A Idem 

§§ l'a5'-doart. 2A 

Ati. 25. Caput 

§§ l'a5'doart.2S 

Art. 42. Caput 

Parágrafo único do art. 42. 

§ 3' do art. so 

§§ 2' e 3' do art. 52 

Ati. 62 

§§ 1'. 2'. 3'doart. 62 

Ati. 70. 

Paógnúo único do art. 73 

Paógnúo único do art. 76 

§ l'doart.117 

Ati. 123. Caput 

§§ !'e 2" do art. 123 

Art. 137. Caput 

§§ !',ZOe 3' do art. !37 

Ati. 142. Caput 

Idem 

Idem 

Idem 

É uma espE<:ie de transfe:e'Dcia . 
da obrigaç.io do Estado Jl'U'l as 
empresas privadas. É, de «11& 
forma. um novo imposto ou 
uma maneira difereme de 
tributar mais ainda as já 
IIObrocanegadas organizações 
da~iDicialivL - -

Idem 

Fere o ut. 61, § 1°, e o art. 84 
daCF. 

Idem 
O plauejamento 6 obrigaláio só 
"""' o sdO< polblico. Pua o 
privado, é só indicativo (art. 
174daCF). 

Ferem o art. 61, § !',e o art. 84 
daCF 

Idem oomo o art. 62 do PLC. 

Fere o art. 6!, § !',e o 84 da 
CF 

Idem 

Idem 
A mathia 6 da compd.&cia do 
Preside!Ke da República (art. 
61, § !',e art. 84, V! e XXV) 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Dbpooltivo ,do PLC n• 101/93 

§ l'doart.l43 

Art. 144. Caput 

Plltgnd'o ónioo do art. 144 

Pmgnd'o ónioo do art. 146 

Art. ISO 

Observações sobre a 
incoostitucloDalidade 

Idem. 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

O quadro acima demonstra estar o PLC n• 101, de 1993, 
permeaao de inconslilucionalidades, o que nos obrig<il, Jl'U'l coo
tomá-las, a elaborar um projeto substitutiVo. 

No .,e diz mpeito A t6:nica legislativa alguns dispositivos fo. 
ram suprimidos. pois eles abocdavam mstma. do COIIIp<lincia do 6ogio 
nonnalivo do Poder Esecutivo ou que poderiam SC!: objeto do simples 
pol10rias ministeriais ou ainda que Dio mor=ria mais do que IOf..&l
cia eotaiUI6ria oo regimeDial per porte das instituições do ensino. 

Outro pecado do PLC !O!, de 1993,6 o excessivo e, logica
mente. prescindível detalbamcnto ·que. para ser sanado. exigiu a 
supressio de outros dispositivos. 
· Quanto ao Projeto Substitntivo do eminente Relator" da Co
missio de Educaçio desta Casa. infelimlente, manteve a mesma 
estruiU!ll do PLC !O!, de 1993. e, consequentemonte, grande porte 
das inconstimcionalidadcs e do excessivo detalhamcnto. 

Os arts. 21 e 22 do Susbliluúvo sio exemplos flagrantes de 
inconstiblcionalidade. pois, a16m de criarem novo 6rgio público. 
dispõem sobre sua composiçlo. organizaçio e funcionamento, o 
que 6 uma intromissio indevida nas competências a:servadas pri~ 
vativamente ao Presidente da República pelos arts. 61. § 1°, e 84. 
incisos VI e XXV. Cabe. neste caso, discutir a Medida Provisória 
pertinente, que está tramitando oo Congresso NacionaL 

A Constituiçio ~ clara também ao afJI'IDB1" que os planos na
cionais são obrigatórios para os 6rgios públicos, mas apenas indi
cativos para as instituições de cari.ter privado, mas o art. S3 do 
Susbtitutivo nio obedeceu a ditame de nosso mandamento maior. 

O inciso VI do art. 3° do SubstinuiVo também não se ateve 
ao texto da Carta Magna. 

Dent..te os inúmeros exemplos que deixam dUvidas quanto à 
coostiOJcionalidade, tessaltamos ainda o§ ZO, inciso vn, e o § 3°, 
com seus incisos, do arL 62. que defmem a autCJDOmia da gestio 
financeira e patrimonial no caso de instib.liçôes públicas. Tais dis
positivos entnt.mem choque com os arts. 163, I e n. e 165, §5°, da 
Constituição Federal. 

Alguns artigOs, com SeUs parágrafos, se tesumem a meros 
detalhes., como os arts. 19.54 e 100. por exemplo, que repetimmo 
excesso de pormenoiOS do PLC 101/93. 

Esta é uma questio que, longe de mero formalismo, afeta o 
delicado sistema de equilfbrio enr.re os tr& Podetes, pilar da pró
pria República. Da mesma fOIIDI. que não cabe ao V.gislativo in~ 
vadir competências privadas do Exea1tivo, não 6 tolerável ou ad
missivel que cx:orra o c:ontrário. Eis uma das razões pelas quais os 
parlamentos devem ter controle eficaz da constitucionalidade de 
suas proposições. De outro modo, fazendo-se tabula rasa da or
dem cooslÍb.Jcional instala-se o c:aos jutfdico e abala~ se o regime 
democrático, até porque, neste campo. os pequenos aOOsos podem 
servir de precedentes para abusos cada vez maiores. 

TenQo e~ vista as diflculdades intransponíveis nos c;ampos 
da constitucionalidade. da t&:nica legislativa e da mauutençio das 
direlrizes c bases nos estritos limites da competência legislativa da 
União. atribuída pela Lei Maior, não nos restou outÍ'a opçao a não 
ser o oferecimento de um Substitutivo ao PLC 101, de 1993. Tal 
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Proposição aspira. a completar'e coroer o trabalho de seis anos do 
Poder Legislativo no sentido d'e dar ao País uma nova lei de edu· 
caçJD. Assim. elaboramos um projelo globaL atendendo is exigên· 
cias jurldicas e. ainda. atualizando a mat&ia no que tange 1s gran
des mudanças ocoaidas no seu longo lempO de tnunitaçio. Nio 
podemos congelar o sistema existeDte, indiferentes i ediçio de leis 
libertárias por poises como • Esponha. França. Portugal e vários 
do nosso continente. 

Para tomar ainda mais aberto e igil o processo de elabora· 
çio do projeto substitutivo, esta Comissio houve por bem n:alizar 
audi~ncia pública. o quepennitiu que recelx!~os gnmde mlme· 
ro de sugestões dos Senbon:s Parlamenta= e de entidades de edu· 
c:adon::s e da sociedade civiL e a opinião dos SeDhores membros da 
Comissio de EducaçiD da CAmara dos Deputados. Tais sugestões. 
tanto quanto passive L foram incorporadas ao novo texto. 

No que se n:fere ao Projeto de Lei da C4mam n° 45, de 
199l.,incumbe-nos alertar para as dificuldades intransponíveis no 
campo da c:onstimcionalidade. Com efeito, encontrmlO$ Dio ape
nas um ou outto artigo iDconstitucional, o que poderia se sanado 
por emendas do Relator, mas constatamos estar o Projeto total
mente eivado de inconstitucionalidades. 

.No awlso que publicou a matéria. foi incluida uma emenda 
do eminente Senador Lúéio Alcintara. No entanto, por ter sido 
apresentada fom do prazo regimental. foi ela prejldicada. 

Concluindo, eapressamos nosso veto pela prejldiclalidade do 
Projeto de Lei da Omara n• 45, de 1991, e do Projeto Substitutivo do 
Senador Cid Sabóia de Carvalho e favortvel ao Proj<to de Lei da Câ
mara n" 101, de 1993, na fOIID& do substitutivo a seguir, oo que diz 
respeito à constitucionalidade e à boa técnica legislativa. 

SUBSTITUTIVO 
Estabel= as dín:trlzes e bases da educaçio 

naciooaL 

O~Congresso Nacional decreta: 

TÍ1l.ILO [ 
Da Educação 

Art. 1° A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana. no traba
lho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 
e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

Parágrafo único. A presente lei disciplina a educação esco
lar. que se desenvolve, predominantemente, por meio de ensino. 
em instituições próprias. .. - -

TÍTULO[[ 
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

Art. ZOA educação, dever da Família e do Estado, inspirada 
nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
tem por- fmalidade o pleno desenvolvimento da pessoa. seu prepa· 
ro pua o exercido da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3° O ensinO será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 

I - implantação progressiva da igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola; 

II --liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e diwlgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber, 

III- pluralismo de idéias e de concepç()es pedagógicas; 
IV- apreço à liberdade e à tolenincia; 
V- coexistência de instituiÇões públicas e privadas de ensi

no, incentivando-se a colaboração entre o Estado e a sociedade; 
VI - gratuídade dos cursos regulares do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; 

vn - valorização dos profiSsionais do ensino, garantindo. 
na forma da lei e respe~da a autooomia .univenitúia, plano de 
cam:ixa pora o magistério público, cem piso sal.uial prof15Sional; 

vm- gest11o democdtica do -iDo públi<o. na fonna da lei; 
IX- garantia de padtilo de qualidade. 

TÍTULOID 
Do Dlrclto à Educação c do Dever de Educar 

Art. 4" O dever do Esw1o cem a educaçiD será efetivado 
mediante a garantia de: 

I - acesso ao ensino fundamental, obrigal6rio e gratuito; 
II - garantia de acesso ao ensiDo fundamental gratuito para 

os que nio o cursaram na idade própria; 
m - progressiva extensio da obrigalOricdade e gra1uidade 

ao ensiDo médio; 
[V - atendimento educaciooal especializado aos portadores 

de necessidades educativas especiais, preferencialmente na rede 
regular de ensino; 

V- atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 
a seis anos de idade; 

VI- acesso aos mveis mais elevados do ensíno, da pesquisa 
e da criiçlo artlstica, segundo a capacidade de cada um; 

Vll- oferta de ensino notumo regular, adequado às condi
ções do educando: 

vm - atendimento ao educando. no ensino fundamenlal 
público, através de programas suplementareS de material didático
escolar, transporte, alimentação e assistência A saúde; 

Art. 5° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 
público subjdivo. podendo qualquer cidadão, grupo de cidadàos. 
associações comunitárias, organizaç!lo sindical, entidade de classe 
ou ootra legalmente constib.IÍda. e, ainda, o Minis~rio Público. 
acionar o Poder Público para exigi-lo. 

§ t• Compete ao Poder Pllblicc: 
I - recensear a PJPI.dação em idade escolar para o ensino fun

dainm.tal. bem como os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso; 
II- fazer-lhes a chamada pública; e 
III - zelar. junto aos pais ru responsáveis. pela freqüência à 

escola. 
§ 2° Qualquer das partes mencionados no caput deste artigo 

tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, sendO gratui
ta e de rito sumário a açio jodicial correspondente. 

§ 3" Em todas as e'Sfen.s administrativas. o Poder Pdblico 
assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos 
termos do caput deste artigo, contemplando em seguida os demais 
níveis e modalidades de ensino, coilfõrme as prioridades constiblw 
cionais e legais. 

§ 4° Comprovada a negligência de autoridade competente 
para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser 
imputada por crime de responsabilidade. 

§ 5° O cumprimento da obrigatoriedãde do ensino se fará 
mediante a frequência à escola. asseguradas outras alternativas 
para o seu cumprimento. 

Art. 6° Além do ensino obrigatório e gratuito, são direitos 
dos pais ou responsáveis e alunos: -

- I - ter acesso a estabelecimento com padrio mínimo de 
qualidade, avaliado pelo Poder Público. alcançando os núnimos de 
dias letivos e horas-aula fixados nesta Leí; 

II - receber infonnações sobre amiculos. programas. ava· 
Iiações do estabelecimento e frequência e rendünento dos alunos. 

An. JO São deveres dos pais e responsáveis: 
1- matricular no ensino obrigatório seus ftlbos e as crianças 

e adolescentes sob a sua guarda. zelando pela sua rrequência e ren· 
dimento escolares; 
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II - participAr e ·coltborar com as associação de pais e "':'~· 
tras entidades de coopcmçio com a escola. 

TÍI'ULOIV 
Da liberdade de easlno 

Art. go O ensino 6 livre à iniciativa privada. atendidas as so
guintcs condições: 

I - cumprimenlo das nonnas gerais da educaçlo nacional c 
do :respectivo sistema de ensino: . . 

n- autorizAçio. avaliaçio de qualidade pelo Pod« 1'1\blicxr. 
Ill - capacidade de autofmanciamento. n::ssalvado o previs

to no Art. 213 da Constituição Federal. 
TÍI'ULOV 

Da Organização da Ednc:açio Naelonol 

Art. 9' A Uníio. os Estados. o Dislrito Federa! e os !l.kloic!
pios ~ em regime de colaboraçio seus respectivos siste
mas de ensino. 

§ 1 • caberá à Uoíilo à coorclemçio da politica naciOIIal de 
educaçio. articulando os düCI'Clltes níveis c sistemas e exercend:o 
função normativ~ redistnbutiva e supletiva em relaçlo is detpa.~s 
instâncias educacionais. 

§ 2" os sistemas de ensino terão liberdade de organização 
nos tet.'DlOS da presente Lei. 

Art. 10. A União incumbir-se-á de: 
I - elaborar o Plano Nacional de Educação. em colaboraçio 

com os Estados. o Distrito Federal e os Muniápios; 
II- organizar. manter e desenvolver os 6rglos e instiblições 

·oficiais do sistema federal de ensino e o dos Tetrit.6rios; 
lU - prestar assistência técnica e ímanceira ~ Estados. ao 

Distrito Fedeml e aos Municipios pua o descnvolviDlCDto de seus 
sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obri-
gat6ria, exercendo sua função redistributiva e supletiva; . . 

IV- estabelecer, em colaboração com. os Estados. o Distnto 
Federal e os Municípios, compentências e diretrizes par& o ensino 
fundamental. que nortearão os curricul?s e seus. conteúdos míni~ 
mos, de modo a assegurar formação bâstca comum; 

V- coletar, analisar e disseminar infol'II13.ÇÕes sobre a edu~ 
cação: ~ . . . 

VI- assegurar processo naciOnal de avaliação do rendJIDen~ 
to escolar no ensino fundamental e médio, em colaboração com os 
sistemas de ensino, obJd.ivandÕ 1i defmição de prioridades e a me~ 
lhoria da qualidade do ensino; -

VII - baixar normas geraís- Sol:ri: cursos de graduação e 
pós-graduação: ~ -

VIU - assegurar processo nacional de avaliação das instituiM 
ções de ensino superior. com a cooperação dos sistemas que tive" 
rem responsabilidade sobre este DÍ\_'el de ~sino; 

IX - autorizar. reconhecer, credenciar e supervisionar as 
instituições de ensino superior dO seu sistema de ensino. 

§ 1° Para desempenhar as suas funções. a União fiei.- autoriM 
zada a criar um órgão normativo colaborador. 

§ -r Para o cumprimento do dispositivo nos incisos V, VI e 
vm. a União terá acesso a todos os dados e inf~ção necessáM 
rios de lodos os estabelecimentos e órgãos educacionais. 

§ 3° As atribuições cOnstanles do inciso IX poderão ser de
legadas aos Estados e ao Distrito FederJ~ desde que mantenham 
instituições de ensino superior. -

§ 4° os resultados <..·"1 sistema de avaliaçãO a- que- se refere o 
inciso VII e IX orientarão a política educacional. 

Art. 11. Os Estados incumbir-se-ão de: 
I- organizar, manter e desenvolver seus sistemas de ensino; 

n - defmir as formas de colaboração com os Muoícipioo. 
exercendo açio :rcdistributiva e supletiva. particularmente no canr 
po do ensino fundamental; . • 

UI- elaborar e executar PJUticas e planos educacuxuus. 
em consonância com as diretrizcs e planos nacionais de educa
ção~ integrando e coordenandO as suas ações e as dos seus Mu
nicípios; 

IV - autorizar. reconhecer. credeociar. acompanhar e ava~ 
liar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

- v - assegurar o ensino fundametUI e oferecer. com priori
dade. o ensino médio, e a fcrmaçio dos proflssiocais de educaçio; 

Parágrafo único. Ao Disuito F~ a~licar-so-io as com
petências referentes aos Estados e aos Mumcip10S. 

Art. 12. Os Municípios incumbir-se-io de: 
I - Organizar, man~ e desenvolver seu ~iste~ de e~. 

integrandCH:> com as políticas e planos educactonats da Uniio e 
dosEstad~ ' 

n- exercer açio redistn"butiva em n:laçio ;\s suas escolas: 
Ill - baixar normas complementares para o seu sistema. de 

ensino; 
IV- oferecer, com absoluta prioridade. o ensino fundamen

tal e em Seguida. a educação infantil. vedada a atuação em outros 
níveis e modalidades de ensino enquanto nio estiverem plenamen
te atendidas as necessidades da sua área de competência. . . 

ArL 13. Os es<abelecimeo!Os de ensino. sob a responsabili
dade de sua direção. incumbir-se-io, mspeitadas as normas co
muns e as do seu sistema de ensino, de: 

1- elaborar e executar sua proposta pedagógica.; 
U - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e fiM 

nanceiros. na fCJ["[Da da lei: . 
lU - velar pelo cumprimento do plaoo de lrabalho de cada 

docente; 
IV - prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento: - _ . 
· V- articular-se com as familias e a comunidade. criando 

processos de integração da -~iedade com~ escola: w • 

VI- infonnar aos pais e n:sponsávets som a freqúancm e o 
rendimento dos alunos. bem como sobre a execução de sua pro
posta pedagógica. 

- Art. 14. Os docemes incumbir-se-io de: 
I - elaborar e cumprir o seu plano de trabalho. segundo a 

proposta pedagógica do estabelecimento: 
II- velar pela aprendizagem dos alunos; 

· -ln - estabelecer estratégias de recuperação pai3. os alunos 
de menor rendimento~ 

IV - ministrar os dias letivos e boras-,aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao plane-
jamento, à avaliação e ao desenvolvimento profiSsiooal; 

V - colaborar com as atividades de articulaçio da escola 
com as famílias e a comunidade. 

Art. IS. Os sistemas de ensino defmirão as fionDas da ges
tão ~ocrática do ensino p1blico na educação básica. de acorOO 
com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princlpi~: 

I - participação dos docentes na elaboração e execuçao do 
projeto pedagógico da escola; _ _ 

n - participação das comunidades escolar e local na gestão 
do estabelecimento de ensino. 

- Art. 16. Os sisteinas de ensino ã.sseguràtão aos estabeleci
mentos que os integram progressivos graus de autonomia pedagó
gica e administrativa e de gestão fmancCira. observadas as DO'l'IDBS 
gerais de direito ímanceiro público. 

Art. 17. O sistema federal de ensino compreende: 
1- as instituições de ensmo m~ntidas peta União; 
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II - as instituiçõe> de ensino .Uperia< criadas e mantidas 
pela iniciativa privada. 

Art. 18. Onistemas de ensino doo Estados e do Diltriro Fe
deial compreendem: 

I - as instituições de eosino mantidas pelo Poder Pllblioo 
estadual e pelo Distrito Fedenl; 

II - as instiluiçõe> de ensino suporia< !DIIIllidas pelo Poder 
Pllblioo lllllllicipoi; 

m - .. instituições de ensino fundamenl.ll e médio criadas 
e mantidas pela iniciativa privada. 

Padgrafo 6oioo. No Distrito Federal, as instituições de edu
caçio infantil, criadas e IDll!ltidas pela iniciativa privada, integram 
seu sistema de ensino. 

Art. 19. Os sistemas municipais de ensino COIJIIX'OC'nclem: 
I - as instituições do ensino fundamentll m&lio e de edu

cação infanlilm.mtidas pelo Poder Pllblioo muoicip&l: 
. II- as instituições de educaçio infantil criadas e mantidas 

pela iniciativa privada. -

TÍI'ULOVI 
Dos Nivás e das Modalidades de Educação e Eosino 

CAPÍ.1lJWI 
D .. Dbpoolçõea Comuns 

ArL 20. A cducaçio escolar se divide em: 
I- educaçio básica; 
II - ensino superior'. 

CAPÍI'ULO II 
Da Educação Básica 

SEÇÃOI. 
Daa Diopooiçõea Geralo 

Art. 21. A educaçio básica, oomposta pela educação infan
ti~ pelo ensino fuodamcnl.ll e pelo ensino m~ po<lel3 O<glllli
zar-se por séries anuais; pedodos aemeslrais; ciclos; grupos desse
riados. com base na idade, compet&cias c outros crit&ios. além 
de outras formas de organimçllo, sempre que o illleresse do pro
cesso de aprendizagem assim o n::comendar. 

§ 1• A escola podenl reclassilicar os ahmos, inclusive quan
do se ttatar de tra.nsfer&lcias entre estabelccimcotos situados oo 
País e no exterior, tendo como base as normas auriculares gerais; 

§ 2" O calendário escolar devenladequar-se b peculiarida
des regionais-. inclusive climá.ticas e econômicas, a critério do res
pectivo sistema de ensino. sem com isso reduzir a carga letiva pre
vista nesta Lei. 

Art. 22. A educaçio básica regular mganizar-se-á de aoordo 
com as seguimcs normas canuns; · 

I - a carga baniria mfuim.o. anual senl de oiloceDIAS ha<as, 
Wstriàúdas por um minimode dumllos dias de efetivo tiabalho esco
lar, excklindo o lempO IeSCIVado aos rumes fmais. quando hwver. 

n- a classif1eaçio cm qualquer série. exceto a primeira do 
ensino fundamenlal, pode ser feita: 

a) por promoçio, para alunos que cursamn, com aproveita
mento, a s6rie ou fase anterior, na própria escola; 

b) por transferêru:ia, para candidalos procedentes de outias 
escolas; 

c) independentemente de escolari7llçio anterior, mediallle 
avaliação feita pela escola, que defina o grau de dcsenvolvimenro 
e experiência do candidato c permita sua inscriçio na série ou eta· 
pa adequada, oooforme regulamentaçio dn respectivo sistema de 
ensino. 

m - a verificaçl.o do rendimento escolar ~rvad 015 se
guinte critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do alu
no. com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitati
vos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 
provas fmais: 

b) possibilidade de recuperação de estudos para alunos com 
atraso escolar. • 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verificação de aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êx.íto: 
e) obrigalOriedade de esrudos de rocuperaçio, de preferên

cia paralelos ao periodo letivo, para os casos de baixo rendimento 
esc_olar, a serem disciplinados pelas instib.lições de ensino em seu 
regimento. 

IV - o cootrole de fre,qüéncia fica a cargo de cada estabele
cimento de ensino, conforme o disposto no seu tegimento e nas 
normas do respectivo sistema de ensino. 

V - cabe a cada ínstibliçio de ensino expedir históricos es
colares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certifica
dos de conclusio de cursos, com as especificações cabiveis. 

Art. 23. Os runiculos da educação básica teria uma base 
nacional comum. estabelecida pela União, que poderá ser comple
mentadA. em cada sistema de ensino e, se for o caso~ em cada esta
belecimenlD, com uma pme diversificada. de modo a assegurar o 
respeito aos valcxes culturais e artísticos naciooais, regiooais e kx:ais. 

§ 1° As atividades artísticas e a educaçio flsica, iiitegmdas à 
proposta pedagógica da escola, serio atividades obrigatórias no 
ensino fundamental e médioy sendo oferecidas oportunidades apro
priadas para alunos portadon:s de necessidades especiais. 

§ '? O ensino da História do Brasil levará em conla as con
tribuições das diferentes culturas e etnias para a fom:iação do povo 
brasileiro. 

Art. 24. Os conteúdos curriculares da educação básica Ob
servarão, ainda, as seguintes diretrizes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao intetesse social, 
aos din::itos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à 
cm:lem democri.lica.; 

II - considemçio das condições de escolaridade dos alunos 
em cada estabelecimento. 

SEÇÃOU 
Da Educação Infantil 

Art. 25. A educação infantil tem como fmalidade o desen
volvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus as
pectos tisico, psicológico, itelectual e social, complementando a 
ação da familia e da comunidade. 

Art. 26. A educação infantil senl oferocida em: 
I - ~bes. oo entidades equivalentes, para criançaS de até 

IIÕs anos de iriade; 
II- em pré-escolas para as de quatro a seis anos de idade. 
Art. 27. Na educação infantil a avaliação se fará mediante 

acompanhamento e registro _do seu desenvolvimento, sem o objeti
vo de promoção. mesmo pam. o acesso ao ensino fundamentaL 

SEÇÃOUI 
Do Ensino Fundamental 

Art. 28. O ensino fundamental, com duraçio ~ de oito 
anos, obrigatório a partir dos sete anos de idade e dividido em ci
clos. terá por objetivo a fom:iação básica do cidadão, mediante: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 
como meios básicos o pleno domínio da leiblra, da escrita e do 
cálculo~ 
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n- a. com.pl'tensio do ambiente natural e social, do sistema 
IXJiílico. da tecnologia e dos valores em .que se fundamenta a so-
ciedade; · _ _ 

In - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem. 
tendo em vista a aquisiçio de conhecimentos e habilidades e a for
mação de atitudes e valores; 

IY - o fortalecimento dos vínculos de família. dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíProca em que se assenta 
a vida social.l} Quais as empresas contratadas, até a presente data, 
via pregões em bolsa, para a renovação dos estoques da CONAB. 
e quais os valores dos _contrato_s? ~--

2) Quais os ari:nã.zéns de origem, com seus _respectivos pro
prietários e enderoços, e quais OS destinos dos produtOs t<mOVidos? 

3) Quilis os fündamentos legais, a autoridade que aprovou C-

quando e onde foi publicado o instrumento legal. que autociz,oo 
esta modalidade de contratação de serviços via pregões ~m bolsas? 

_ § 1° É facullado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino 
fundamental em dois ciclos: 

I - o primeiro ·definido, basicamente, por estar a cargo de 
docenles de turmas que ministrem a totalidade ou a maioria dos 
componentes curriculares; 

II - o segundo defmido, basicamente, por estar a cargo de 
docentes especializados por componente cunicular. 

§ 2° A extensio do ensino fundamental poderá, facultativa
mente, ser ampliado para nove anos de duração, iniclaD:do-se aos 
seis anos de idade. 

§ 3° O ensinO religioso, de matricula facultativa. constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
fundamental. 

§ 4° O ensino fundamental regular será ministrado em lín-· 
gua p:n:tuguesa. assegurada às comunidades indígenas também a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de apren
dizagem. 

Art. 29. A jornada escolar no ensino fuudamental será de 
pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula. sendo 
progressivamente ampliada para o tempo integral, associado a pro
gramas suplementares de alimentação. assistência à saúde. mate
rial didático-escolar e tranSporte. 

§ I 0 São ressalvados os casos do ensino notnmo e das for
mas altemativas de 01"8~ autorizadas na presente Lei. 

§ 2° Os sistemas de ensino darão prioridade. na criação e 
extensão da escolarização em tempo integral: 

a) a zonas prioritárias de atenção eW.cacional, caracteriza
das pela elevada ocorrência de p:>breza e baixo desempenho edu
cacional. especialmente nas áreas metropolitanas; 

b) às primeiras séries do ensino 'fundameiital. sucessiva-
mente. até atingir a última. · 

§ 3" A extensão da escolaridade em tempo integral poderá 
fazer-se mediante escolas integra.das, combinação de- eSCOlas-clas
se com escolas-parque, escolas suplementares oo outras modalida
des ciefm.idas pelos sistemas de ensino. 

§ 4" A jornada de ttâbalho doo professores será subordinada 
às necessidades do borário letivo dos alunos. 

SEÇÃOJV 
Do Ensino Médio 

Art. 30. O-ensino médio, com duração mínima de três anos. 
terá cano fmalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos coDhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental: 

II- o aprimoriunento do educando como pessoa humana;: 
III- a fonnação básica para o trabalho e a cidadania. 
Parágrafo único. O ensino médio terá como objetivos: 

I - a pmparação do educando para a continuidade dos seus 
C!itlldos; 

II- a formação facultativa do aluno para o exercício de JXO
fiSSões técnicas. 

Art. 31. O ensino m&lio terá organização flexível para aten
der às diversificadas necessidades dos seus alunos. 

- Parágrafo único.- Os cursos do ensino médio teria equiva-
lência legal e habilitado ao prosseguimento de estndos. 

SEÇÃOJV 
Da Edocação de Jov= e Adultos 

Art. 32. A educação de jovens e adultos será destinada 
Aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no en
sino fundamental e médio na idade própria. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino asseguraria aos jo
vens e aos adultos. que nio puderam efetuar os estUdos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas. levando em con
ta as caracteristicas do alunado, seus interesses, condições de vida 
e de trabalho, mediante cursos e exames. 

Art. 33. Os sistemas de ensino manterão cu~ e exames 
supletiyos que co~nderio a base nacional comum do conicu
lo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter n:gular. 

§ 1° Os exames a que se refere o caput deste artigo se reali
zario: 

a) ão nivel de cooclosão do ensino fundameotal. pom os 
maiores de quinze anos; 

b) ao nível de conclusio do ensiOO ttiédio.-para ós maiores 
de dewito anos. 

§ 2" Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos edu
caJ.ldos por meios infonnais serio aferidos e recooheCidos median
te exames. 

SEÇÃOV 
Da Educação ProfiSSional 

ArL 34. A educação profiSsioo.a~ integrada ils dif=tes 
formas de educação, ao trabalho, A ci8ncia e à tea:tologia. conduz 
ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtivL 

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental. médio e superior, bem como o ttabalbador em geral. 
jovem ou adulto, contará cem a possibilidade de acesso i educa
ção profiSSional 
-o o - Art. 35. A educação profissional será desenvolvida em arti
culação com o ensino regular ou por difen:ntes estmthgias de edu
cação continuada, em instituições especializadas oo DO ambienle 
de trabalho. 

Art. 36. O conhecimento adquirido na educaçio profissio
nal, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhe
cimento e certificação para prosseguimento ou COQclusio de estu
dos,. bem como para o exercício profissional. 

AtL 37. As escolas técnicas e profiSSionais ofeteeerão cur
sos abertos aos alunos das redes pública e particular de educaçio 
básica, condicionada a sua matricula i capacidade de aproveita
mento e nio ao nível de escolaridade. 

CAPÍfULOJV 
Do Ensino Superior 

Art. 38. O ensino superior tem por fmalidade promover o 
domínio e o desenvolvimento das ciSncias e· das huiDBDidades, a 
formação humanística e profiSsional. a pesquisa. a difusão cultural 
e a extensão, bem como contribuir para a soluçio dos problemas 
naciOQ2lis e n:gionais. 

Art. 39. O ensino superior abrangerá os seguintes cunos e 
progxamas: 
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I - p6s-m6dio:s, abertos a candidatos que atendam aos requi- § 2° Os diplomas expedidos por universidades estrangeiras 
sitos estabelecidos pelas instituiçôe$ de ensino; serão revalidados por universidades píblicas que tenham am;o do 

II- de graduaçlo~ abertos a candidatos que tenham concluí- mesmo nível e área ou equivalente. 
do o ensino médio ou equi~aleDle e tenham sido classifiçados em Art. 45. As instituições de ensino superior abrirlo matricula. 
processo selctivo; nas disciplinas de seus cursos a abJ.nos nio regulares que deiJlODS. 

IH- de p6s-graduaçio, compruudendo programas de mes- trarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo 
trado e doutorado, bem como cursos de especializaçlo. aperfeiçOa- seletivo prévio. 
mento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de Parágrafo único. As instituições referidas no aaput poderio 
gradua.çio e que atendam 1s exigSncias das instimições de ensino; conceder certificados de estudos superiores parciais, de diferentes 

IV - de exren.slo, abertos a candidatos que atendam aos níveis de abrangência. aos aluDos que acumulem crEditos cm pelo 
requisitos estabelecidos em cada caso pelas insl.ibJições de ensino. menos cinco disciplinas correla.ciooadas. 

Art.AO • .As insliruições de ensino supericr se organizari!o na Art. 46. É livre o exercício das profiSsões. exigjd& a quaJifi. 
forma de: --cação especiaL na fonna da lei. nas áreas da saúde, da engenharia 

I- universidades; e do direíto. 
ll- centros de ensino superior; Art. 47. As universidades slo instituições pluridiscíplinares 
. m- institutos; de formação dos quadros profiSSioaais de nlvel supericr. de pes-
. IV- outras fo:rma.s de organizAÇ'o. quisa, de extensão e de domínio c cuhivo do saber humano. que se 

Art. 41. A autorizaçio e o reconhecimento de curSos, bem caracterizam por: 
como o credenciamento de instituições de ensino superior. terão I- pnxlução intelectual instituciooalizada mediante o eslll
praz.os limitados. sendo :rcoovados, periodicam.enle, após processo do sistemático dos temas e problemas :mais relevantes do ponto de 
regular de avaliaçio. vista regiooal e nacional; 

§ 1 o O n:sultado das avaliações, o recredenciamento das II- maioria de seus docentes em ltlgime de tempo integral e 
instituições referidas no caput e a renovaçio de reconhecimento com titulação em nível ~ mestrado e doutorado. 
de cursos pxJerio incluir recomeoda.çio para desativar cursos e Parágrafo único. E facultada a criação de universidades es-
babililações. pecializadas por campo do saber. 

§ r Às instituições cuja avaliaçio for desfavcmível Será Art 48. No exercido de Sua autonomia. sio asseguradas ls 
coc.cedido pmzo para saneamento de suas deficiências, após o qual universidades. sem ~juízo de outras, as seguintes atnõuições: 
sedo reavaliadas. I- criar, organizar e extinguir cursos e pognmas p6s-m~ 

§ 3° Peisistmdo as defJCi&lcias apontadas no processo rea- de graduaçio. p6s-gracbação e extensão. ctw1o eMo h DCll1lliS ge.
valiativo •. as instiblições de ensino superior poderão sofrer inter- raisdaUniioe,quandoforocaso,don:spectivosistemí.dccmioo; 
vençio c, ainda: - II - fixar os currículos dos seus cursos c programas. obser-

I - no caso de univenidadcs. petder, temporariamente, a vadas as normas gerais pertinentes; 
sua. autonomia c prerrogativas: m - estabelecer planos. programas e projetas de pesquisa 

II- nos dema.is casos. ser dcscredenciadas e ter canceladas científica, produção artistica e atividades de extensão; 
a autorização c MCOnbocimento dos seus cursos. IV - fixar o mímero de vagas de acordo com a capacidade 

§ 4° No caso de instituição pública, o Poder Executivo res- instinlcional e as exigências do seu meio; 
pons!vel por sua DWJJtenção acompanhará o processo de sanea- V - elaborar c reformar os seus estatutos e regimenf.os em 
mento e forn.ecerá recursos adicionais, se necessários, pari. ·a supe- consonância com as normas gerais atinentes; 
ração das deflci!ncias. VI- conferir graus, diplomas e ootros títulos; 

Art. 42. No ensino superior, o ano letivo regular, inde- Vll- fllllla[' contratos, acordos e convênios; 
pendente do ano civil. tem. no miDimo, duzentos dias de trabalho vm - aprovar e exeauar planos. JXUSI31D11S e çrojetos de in-
acadêmico efetivo, pOdendo. ainda, as instimições oferecer. entre vestimeritos referentes a obms, serviços e aquisições em geral. bem 
os perlodos regulares, programas de ensino, pesquisa e extensão. como administrar reodimenlos conforme dispositivos insl1ucicmis; 

§ 1 o As instituições informarão aos inteiessados antes de IX - administrar os ltlndimentos e deles dispor na forma 
cada período letivo os progrmruu dos cursos e demais componen- prevista no ato de constituição, nas leis e nos mspectivos estatutos; 
tes curriruLues, sua duraçio, requisitos, qualificação dos professo- X- receber subvenções, doações, heranças, legados e coo
res. rccursos disponiveis e critérios de aValiaçio, obrigando-se a peração fmimCeiri reSultante de convênios com entidade$ públicas 
cumprir as n:spectivas condições. e privadas. 

§ ? Os alunos que tenham ca:nprovado aprovei lamento nos Art. 49. As universidades mantidas pelo Poder Público go-
estudos, demonstrado por meio·de provas e outros instrumentos de zarão, na forma da lei., de estatuto jurídico especial para atender às 
avaliaçio ~rio ter abreviada a duraçio dos seus cursos. peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo 

§ 3° É obrigatória a freqü&:tcia de alunos e professores, sal- Poder Público, assim como dos seus planos de Clll'Cim c do regi-
vo nos progmmas de educaçio l dist.lncia. me juridico do seu pessoal. 

Art. 43. As instituições de ensino superior poderão minis- - -g 1° No exercício da sua autonomia, além das atribuições 
Irar CUISOS rego!= em regime seriado ou sistema de ~itos. asseguradas pelo artigo anterior. as universidades piblicas podelilo: 

Parigrafo ónlco. Os cursos poderão ser de meio pedode oo a) criar o seu quadro de ~soai docente, técnico e admins-
de perlodo integral. qualquer que seja o borúio ou ainda minístm- triúivo, assi • .n. como um plano de cargos e salários, atendidas as 
dos a distincia. normas gerais pertinenres e os recursos disponíveis; 

Art. 44. Os diplomas expedidos pelas instituições de ensino b) elaborar o regulamento de seu pessoal em coufomlidade 
superior credenciadas oo reconbecidas, quando registrados. terio com as normas gerais concernentes; 
validade naciooal como prova d& fCIIDIOÇio recebida por seu titu!Br. c) aprovar e executar planos. programs e projetos de inves-

§ 1° Caberi. b instituições de ensino superior ·credenciadas timentos referentes a obras., serviços e aquisiçõeS em gemL de 
ou reconhecidas registrar os diplomas porre:Ias expedidos. acordo oom os recu:tros alocados pelo respectivo Poder manaenedor. · 
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d) elabootr seus orçameDtos anuais e plurianuaiS; 
c) adotar regime fmancCfro e contábeil que atenda às suas 

peculiaridades de organização e funciooamento. respeitàda.s- as leis 
referentes à utilização de rccul"SSi públicos; 

f) estabelecer normas públicas complementares de licitação 
e. exceto quanto a imóveiS. para. alienação de bens; 

g) reavaliar operações de crédito ou de fmanciameoto, com 
aprovaçlo do Poder competente. para aquisiçaõ de bens imóveis, 
instalações e equipamentos; 

b) efetuar transferências, quitações e tomar outras providên
cias de ordem açamenthia. flll8ll0eira e patrin:loiliál necessárias 
ao seu bom desempenho. 

§ Z' Alribuições inerentes à autonomia universitária pode
rio ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação 
cien~f!CO, oom base em avaliaçio procedida pelo Poder Público. 

Ati. 50. Qualquer cidadáo academicamenw habilitado pode
ri exigir a abc:rtum de coocu:rso público de provas e timlos para 
cargo de docente de instituição pública de ensino superior que es
tiver sendo ocupado por professor não coocursado, por mais de 
seis anos. ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 41 da 
Constituiçio F.cderal e 19 do Ato das Disposições Coastiwcionais 
Transitórias. 

Art. 51. Caberá à O Dilo assegurar. anualmente, em seu Or
çamento Geral recunos suncientes para manutenção e desenvol
vimento das instituições de ensino superior por ela mantidas. 

Art. 52 As instituições públicas de ensino superior-obede
cerio ao princípio da gestão demOcrática, assegurada a existência 
de 6tgios colegiados delibera.t.ivos, de que participaião os segmen
tos da comunidade institucional. local e regionaL 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 
setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comis
são, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações esta
unárias e regimenmis, bem como da escolha de dirigentes. 

Art. 53. Nas instituições públicas de eosino superior, o pro
fessor fteari obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas. 

TÍTULO VIl 
Dos Pro6ssionais da Educação 

Ati. 57. Nas regiões onde não existirem condições para gra
duar em nivcl supericr a tõtalidade dos prof1S$ionais da ecilcaçJo. 
sed admitida a formaçlo em escolas normais de nível m.6dio para. 
a cducaçio infantil e pam as smes iniciais do ensino fundamental. 
tendo em vista as condições reais de ensino e respeitando-se os 
requisitos mínimos para regresso na. caneira fxxados pelos respec
tivos sistemas de ensino. 

Att. 58. A fonnaçio docente, exceto para o ensino superioc. 
incluirt prática de ensino de, no mínimo., trezentas horas. 

Ati. 59. A preparação para o exetdcio do magist6rio supe
rior se fará. em nível de pós-graduação. em programu de mestra
do e dootorado, acompanhados da respectiva formaçio didático-
pedagógica. • 

Parágrafo úniCo. E assegumda a cquivalSncia de db.llos aca
d&n.icos às pessoas de not6rio saber. 

Art. 60. Os sistemas de ensíno promoverão a valorizaçio 
dos profissionais da educaçio, assegurando-lhes, inclusive nos ter
mos dos estatutos e dos planos de aureira do magist&io público: 

• I - formaçio profissional. com apetfeiçoamento continua-
do, inclusive em serviço; 

li- piso salarial profISsional; 
. m- condições adequadaa de ttabalho. 

TÍfULOVIll 
Dos Recursos para a Educ:açi'o 

Ati. 61. Serio recursos públicos destinados à educaçio os 
originários de: 

I - receita de impostos próprios da União, dos Estados. do 
Distrito Federal e dos Municípios; 

11- recei.ta de ttansferências constitucionais e voluntárias; 
lU - receita do salário-educa.ç.io e de outras Conttibuições 

sociais; 
IV- receita de incentivos fiscais; 
V- outros recursos previstos em lei. 
Art. 62. A União aplicará. anualmente. nunca-menos de de

zoito. e os Estados, o Distrito Federal e os Municipios vinte e cin
co por cento. no mínimo. da receita resultante de impostos, com
preendida a proveniente de tramferências, na manutenção e desen
volvimento do ensino. 

Art. 54. A formação de profissiooais da educação terá como § 1° A patcela da anecadação de impostos transferida pela 
fundamentos: União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, ou pelos 

I - a íntima associação entre teorias e práticas, inclusive Estados aos respectivos Municípios, não será considerada, para 
mediante a capacitaçio em serviço~ efeito do cálculo previsto neste !lrtigo._ receita do gov~o que a 

II- aproveitamenlD da formação e experiências anteriores transferir. 
em instituições de ensino ê outras atividades; § ZO Para efeito do cumprimento do dispos10 no c:aput deste 

Ill- formação preferencial em nível superior. artigo. serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e 
Art. 55. A formação de docentes para atuar na educação bá- municipal e os recufios aplicados na forma do art. 213 da Consti

sica se fará preferecialmente em institutos superiores de educação. tuição Federal. 
Parágrafo único. Os institutos superiores de educação serão § 3° Considerar-se-io excluídas das receitas de impostos 

instituições de nível superior, integrados ou não a umversidades e mencionadas neste artigo: 
centros de ensino superior. e manterão: 1- as operações de crédito por antecipação de receita orça-

a) curso nonnal superior para fonnação de professores do- mentária de impostos; 
centes para a educação básica; II - as entradas oompensat6rias, no ativo e no passivo fi-

h) programas de adaptação e de formação em serviço para nanceiros. quando relativas à receita de impostos. 
portadores de diplomas de ensino superior que queiram se dedicar § 4° Para fixação inicial dos valores wnespondentes aos 
1 educação básica; minllllos estatuidos neste artigo. será considerada a receita estima-

c) programas de educação continuada para os docentes de da na lei do orçamento anual. a}.lstada. quando for o caso, por lei 
diversos níveis.. que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no even~ 

Art. 56. E facultado aos sistemas de ensino e às instituições tual excesso de arrecadação. 
formadoras de docentes parcelar seus programas de formação e § 5° As diferençaS enlre a receita e a despesa previstas e as 
aperl'eiçoamento, Wercalando ciclos de instrução teórica e de ca- efetivamenterealizadas, que resultem no não atendimento dos per
pacitação em serviço-;-de modo, inclusive, a aproveitar OS interva- centuais míniinos obrigatórios.; serão apuradas e corrigidas a cada 
los entre os períodos letivos regulares. trimestre do exercício fmanCeiro. 
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§ 6° O repasse dos valon:s referidos neste artigo ocorrerá 
imedi•tamme ao 6rgio responsável pela educaçio, observados os 
seguintes pra7101: 

I- rocunoo amcadados do primeiro ao d&:imo dia de cada 
m!s at6 o v~imo dia; 

II - rect~I'SOI urecadados do db::imo primeiro ao vig6simo 
dia de cada mes al6 o trigésimo dia; 

m - recunos arreca.dadol do vigésimo primeiro dia ao ftnal 
de cada m.!s al6 o d&:imo dia domes subseqilenle. 

§ 7" O atruo da libençJo sujeitari os m:ursos 1 correçio 
DIOI10I6ria e 1 responsabilizaçio civil e criminal das autoridades 
competentes. 

Art. 63 Coosiderar-se-ilo como de manutençilo e desenvol
Vimento do ensino as despesas realizadas com vistas 1 coo.sccuçio 
dos: objetivos bhicos das instituições educacionais de: todos os ni
veis. êompeendc:ndo u que se destinam a: 

- I - remuneraçlo e aperfeiçoamento do pessoal docente e 
demais profissionais da cducaçio em atividadc: 

II - aquisiçio. mmutençio. construção e cooservaçio de 
instalaçlles e equipomeDtos; 

In - uso e sustentaçio de bem e serviços relacionad~lS com 
o ensino: 

IV- levantamentos estatísticos. estudos e pesquisas \'isando 
precip1amente ao aprimoramento da qualidade e à expansio do 
ensino; 

V- realizaçi.o de atividades-meio nccessúias ao funciona
meDlo dos sistemas de ensíno. 

VI- concessio de bolsas de esmdo e de trabalho; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito desti

nadas a atender ao disposto nos itens desse artigo: 
Art.64. Não c:onstiblirio despesas de manutenção e desen

volvimento do ensino aquelas realizadas com: 
I - pesquisa. quando nilo vinculada u instjuiçl)es de ensino, 

oo quando efetivada fora dos. sistemas de ensino, que nlo vise. preci
pwnenle. ao aprimonmento de sus qualidade 011 à sua exponsilo; 

II- subvenções a instituições privadas, de caráter assisten
cial, desportivo ou cuhural; 

lU- fonnaçio de quadros especiais para administraçio pol
blica sejam militares ou civis, inClusive diplomáticOs; 

IV - programas suplementares de alimentação, assistência A 
saúde e transporte; 

V- obras de infra.-estrublra, ainda que realizadas para bene
ficiar dirc:ta ou indiretamente a rede escolar. 

Art. 65. As despesas com manutenção e desenvolvimento 
do ensino serão ap.~.nldas e publicadas nos balanços do Poder Pú
blico, assim como nos relatórios a que se r;erere o art. 165. § 3°, da 
Constituição Federal. 

Art.. 66. Os órgãos fiscalizadores examinarão. prioritaria
mente, na prestação de contas de recursos públicos,o cumprimento 
do disposto no art. 212 da Constituição Federal e na legislação 
concernente. 

Art.. 67. A União em colaboraçio com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municipios, estabelecenl padrão mínimo de oportu
nidades educacionais, baseado no cálculo de aJsto IllÍilii!lO por 
aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. 

Parágrafo único. O custo ndnizg_o de: que trata o caput será 
calculado pela União ao fmal de cada ano, com validade para o 
ano subsc:qtlente, considerando variações regionais no custo dos 
insumos e as diversas modalidades e níveis de ensino. 

Art. 68. a açio supletiva e redistributiva da União e dos Es
tados será exerCida de modo a corrigir, progressivainente, as dis
paridades de acesso e garantir o pad.J:ão mínimo de qualidade de 
ensino. 

§ 1° A ação a que se refere o c:apot obedecerá f6nnula de 
dominio píblioo que inchla a capacidade de atendimento e a medida 
do esf<XÇO fiSCal do respectivo Es!Jido, do [)istrilo Fedem! 011 do Mu
niápio em favor da manutenção e do desenvo~ do ensino. 

§ 2° A capacidade de atendimento de cada govemo será de
fmida pela razão entre os recursos de uso coostib.lcionalmc:nte ob
rigatórios na manutenção e desen'to'vimento do ensino e o custo 
allllal do aluno. relativo ao padd.o minimo de qualidade. 

§ J• A açio supletiva e redisuibutiva uilo poderá ser exetci
da em favor do Distrito Fodc:ml, dos. Estados e dos Municipios se 
estes oferecerem vagas, na área de ensino de sua responsabilida
de.confonne artigo 11, v . e artigo 12. rv . em número inferior à 
sua capacidade de atendimenlO. 

Art.. 69. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo 
anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Esta
dos. Distrito Federal e Municípios do disposto na pn:sente Lei. 
sem prejuízo de outras prescrições legais. 

Art. 70 As instituições privadas de ensino se enquadraríio 
nas seguintes categorias. 

I - particulares em sentido estrito, assim emendidas as que 
são instiruídas e mantidas por uma ou mais pessoas fiSicas ou ;m~ 
dicas de direito privado que não apresentem as caractc:risticas dos 
incisos abaixo; 

II - connmitarias assún entendidas as que sio instib.lída.s e 
mantidas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pes
soas juridicas. inclusive cooperativas de professores e alunos, que 
incluam na sua entidade manlenedora rc:presenlaDtes da comunida
de e. ainda que disponham de outras fontes significativas de recei-
ta que não as mensalidades escolares; . 

m - confessionais. assim entendidas as que 'São instibJídas 
por gruJX>S de pessoas fiSicas ru por uma ou mais pessoas juridi
cas que atendem à orietação confessional e ideologia específicas e 
ao disposto no inciso anterior. 

IV - filantrópicas, us forma da lei. 
ArL 71. Os recursos públicos serão destinados às escolas 

públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessio
nais ou filantrópicas que: 

I- comprovem fmalidade não-lucrativa e apliquem seus ex~ 
cedentes fmanceiros em educação; 

ii- assegurem a destinação de Seu po.trimônio a outra esco
la comunitária. filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, 
no caso de encerramento de suas atividades: 

m- prestem coutas ao Poder Público dos= recebidos. 
§ 1° Os recur.;:os de que trata este artigo poderão ser destina

dos a bolsas de estudo para a educação básica. na fon:na da let, 
para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando hou
ver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio 
do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir priorita
riamente na expansão da sua rede local. 

§ 2o As atividades universitárias de pesquisa e extensão po
derão receber apoio financeiro do Poder Público. inclusive me
diante OOlsas de estudo. 

TÍ11JLOIX 
Das Disposições Gerais 

Art. 72. A educação especial terá como objd.ivo proporcio
nar. mediante atendimento apropriado. o pleno dc:senvolvímento 
das potencialidades do educando com necessidades especiais. 

§ 1° Os educandos com necessidades especiais serão matri
culados preferentemente no casino regular. 

§ 2° Quando, em virtude das condições especiais dos edu
candos, nào ror possível a sua integração ao ensino regular. o ateu~ 
dimento será feito em classes. !!i colas e serviços especializados. 
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§ 3° O exercício do magistério em educação especial exigirá 
formação especifica em cUrsos de nível médio e superior. 

Art. 73. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os n\veis 
de ensino, e de educação oontinuada. 

§ 1° A educação a distância, organizada com aberttmt e re
gime especiais, terá exames realizados em estabelecimencos cre-
denciados. -

§ 2° No ensino superior. as práticas Serão realizadas em uni
versidades espe<:ialmente credenciadas para este nm. 

ArL 74. É penoitida a orga.nizaçio de cunos ou instituições 
de ensino experimentais. sem autorização prévia. desde que obe
.deciclas as disposiçõe~desta Lei. 

Art. 75. O ensino militar é te guiado em lei ·especifica. athni
tida a equivalência de esmdos. de acordo com as normas fiXadas 
pelos sistemas de ensino. 

.An. 76. As bolsas concedidas pelo Poder Público pan> estu
do de prós-graduação e para pesquisa asseguraria condições con
dignas de manutenção aos contemplados. observada a ponr.ualida
de dos respectivos pagamentos. 

Art. 77. Os discentes do ensino superior pxleião ser apro
veitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas institui
ções. exercendo funções de monitoria, reiillinernda ou não. de 
accm:lo com seu rendimeoCO e seu plano de estudos. 

TÍTULO X 
Das Disposições Transitórias 

Art.. 78. Fica institUída a Década da Educação. a iniciar-se 
um ano a partir da p1blicação desta Lei. 

§ 1 o A União, no prazo de um ano a partir da publicação da 
presente Lei, encaminhará ao Congresso Naciooal,. o Plano Nacio
nal de Educação, com diretrizes e metas pom os dez anos seguintes. 
em sintooia com a Dedarnção Mundial sobre Educação pom Todos. 

§ 2° Cada Município deverá recensear os educandos no en
sino fundamental, com especial atenção para os grupos de sete a 
quatorze e de quinze a dezesseis anos de idade. canunicando os 
seus resultados ao respectivo Estado e à União. 

§ ,30 Cada Município. se necessário com a cõlabon.ção do 
Estado e da União. deverá: 

a) matricular todos os educandos a paitir dos sete anos de 
idade e. facultallvamente, a partir dos seis anos. no ensino funda
me~ 

sitivos da presente Lei no prazo máximo de dois anos, a parti[ da 
data de sua publicação. 

§ l 0 No mesmo prazo do caput, as instiruições de ensino 
adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos da presente 
Lei. obseiVadas. no que couber, as normas dos respectivos siste-
mas de ensino. - -

§ 2° O prazo para que as universidades cumpram o previsto 
no inciso II do art. 47 é de seis anos. 

An. 80. Esta Lei será publicada tendo como anexo o texto 
da Seção I do Capítulo Ill do Titulo VInda Constituição Federal. 

ArL 81. A presenle Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 82. Ficam revOgadas a Lei na 4.024, de 20 de dezem
bro de 1961; a Lei n° 5.540, de 2S de dezembro de 1968; a Lei no 
S.692.de 11 de agosto de 1971: aLei n• 7.044, de 18 ae ooblbro de 
1982. assim como as leis e os decretos-leis que as modificaram e 
quaiSquer otitras disposições em contrário • 

- Sala das Comissões, 4 de maio de 1995. - iris Rezende, 
Presidente - Darcy Ribeiro, Relator- Hugo Napoleio - Rober
to Requião - Lúào Alcântara - Romeu Tuma - Jefferson Pé
res - Josçhat Marinho - Roberto Freire Francd.lno Pereira 
- É1ci0 Álvares- Ademlr Andrade- Lauro Campos (contra)
Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expedieme lido 
vai a publicação. 

Do expediente lido constam os pareceres aos Projetes de 
Lei da Câmam n• 93, de 1992:37.121 e 223, de 1993:29 e 53, de 
1994: 3 de 1995, e Projeto de Decreto Legislativo n• 27. que, nos 
tennos do art. 235, IL "d", do Regimento Interno, fiÇAiio sobre a 
mesa. durante cinco sessões Ol'dinárias, afunde tecebaem emendas. 

Ao Projeto de Lei do Câmara n• 5, de 1994. lido no Expe-. 
cliente da presente sessão, de acordo com o disposto no parágrafo 
úniCo do art. 254 do Regimenco Interno, fica aberto o prazo de 
quarenta e oito boras para interposição de recurso, por um d6cimo 
dos membros do Sellado, pan> que a matma continue sua tnuniulçio. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Som a mesa. ofi. 
cios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador 
ValntirCampelo. 

São lidos os seguintes 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

b) prover cursos presenciais ou a dislância aos jovens e OFJCAE/24195 Brasilia, 4de maio de 1995. 
adultos insuficientemente escolarizados; 

c )realizar programas de capacilação para todos os professo
res em exercício, utilizando também. para isto, os recursos da edu-
cação a distância; · 

d) integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamen
tal do seu território ao Sistema nacional de avaliação do ~ndimen-
to escolar. - -

§ 4° Até ao f1m da década a que se refere o caput s6 serão 
admitidos professores habilitados em nível superior ou rormados 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do § 2° do artigo 91 do Regimento Interno, co;.

munico a V. Ex• que esta Comissão aprovou o PLS o0 44. de 1995. 
de autoria do Senador Pedro Simon que ''revoga a alínea a do§ 4° 
do art. 12 da Lei n• 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e dá ootras 
providências", em teuniio realizada em 4 de maio de 1995. 

Atenciosamente, Senador Gilberto Miranda Batista, Pre
sidente. 

por treinamento em setViçO. _OF1CAf123/95 Brasilia, 4 de maio de 1995. 
§ 5° Serão conjugãdos todos os esforços objetivaodo a pro

gressão das redes escolares públicas uibaoas de ensino fundamen
tal para o regime de escolas de tempo integral. 

§ 6° A Assistência fmanceira da União aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Municípios, bem como a dos EstadoS-aos seus 
Municípios. ficam condicionadas ao cumprimento do art. 212 da 
Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos gover
nos beneficiados. 

Art. 79. A União, os Estados. o DistritO Federâ.l e os MUru-::.
cípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino aos dispo-

Senbor Presidenre, 
Nos termos do § 2° do artigo 91 do Regimento Interno, co

munico a V. Ex•que esta Comissão aprovou o PLSn°56, de 1995. 
de autoria do Senador Pedro Simon que "fvr.a prazo para restitui
ção do Imposto de Renda e Proventos descontado na rente. e di 
outras providências", em reunião realizada em 4 de maio de 1995. 

Atenciosamente, Gilberto Miranda BatWta, Presidente. 

SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Com refer&cia aos 
expedientes que acabam de ser lidos, a Presidência comunica ao 



Maio de 1995 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 299 

Plenário que, nos t.ennoS-do art. 91, §§ 3° a St, do Regimento ln~ 
temo, abri-se-A o pmzo de cinco dias úteis para inteiposiçio de ,_ 
curso, por um dkimo da composiçio da Casa. para que sejam 
aprociadas pelo Plenário as seguiJI!es matmas: 

I'Ibjeto de Lei do Senado n• 44, de 1995, de autoria do Se
nador Pedro Simon, que revoga a aliuea 11&11

, do§ 1°, do inciso IV, 
o art. 8" da Lei n• 8.!34, de 27 de dezembro de 1990, que a!12<a !e
gislaçio do Imposto de Renda, e di oolt'IS provid&cias; 

Projeto de Lei do Senado n• 56, de 1995, de autoria do Se
nador Pedro SilllOil, que fiXa pmzo pam I<Stituiçio do Imposto "" 
bre a Renda e Proventos deSCOiltados na fonte, e dá nutras provi
d!ncias. 

O SR. PRESIDENI'E (Júlio Campos)- Sobre a mesa, pro
jeto de lei do Senado que será lido pelo Sr. 1 o Seaetúio em exer
c[cio, Senador V almir Campe!o_ 

E lido o seguinte 
-PROJETO DE LEI DO SENADO N"lSO, DE 1995 

Altera os arts. 647,649,659,661,667, 841, 843, 
845, 847 e 848 da eo ... Hclaçio daa Lds do Trabalho 
- CLT, e dá outras providências. 

O Cougresso Nacionaldeaeta: 
Art. I 0 Os artigos a seguir indicados, da Consolida.çlo das 

Leis do Trabalho, apovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1 ~ dC 
maio de 1943, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 647. -··-··-··-- .. ··-··-··---··-··-·-··------•> -..................... - ............ --.. -·-·---·--
b) dois juízes classistas, sendo um representa.DI.e 

Art. 667. São pienogaiivas dos juízes classistas 
das JunlaS, al&n das referidas no art. 665: 

b) analisar o processo e aconselhar as partes à 
conciliação; • -

f) conduzir as audiências de coociliaçio, homolo
gar os acordos e registrar os mJUerimentos das partes 
quando inexitoso o j.Iím conciliatório. 

Art. 841. Recebida e protocolada a reclamaçio. o 
escrivlo ou chefe de secretaria, dentro de 48 horas. re
metmi. a segunda via da petiçlo, ou do termo, ao recla
mado. ootiftcando-o, ao mesmo tempo, para no pmm de 
!5 dias, na secmaria da junta oo no cartório do juizo, 
apresentar contestaçlo e j.Inlar documentos sob u penas 
de confJSsllo e preclusllo, respectivamente. 

§ 1 • Até o dia da audi&!cia de conciliaçio desig
nada poder6. o reclamante se manifestar sobm a defesa e 
os documentos juntados. 

M:"w:-N.;;.-.;;;dii;.;;;-;-~~ciJi .. ;;;,-;-;lga-
mento devedo estar presentes o reclamante e o ~lama
do, independenlemenle do comparecimento de sem rep
resentantes, salvo nos casos de Redamat6rias Plúrimas 
oo Ações de Cumprimenlo, quando os empregados po
detio fazer-se repesen1ar pelo Sindicato de sua categoria. 

dos empregado= e ootro doa empregados. A;;:"ii47:-fuic-;.;d;-;·;;;dl6~=-m;;~;,·;;. 
--·-.. -----·---··---·----·-·-··-··-" juizes classistas peopen1o a solução do !it!gio. _ 
Art. 649. & Juntas poderio instruir ou julgar § 1o Se houver acordo, lavrar-so-á termo, assma* 

com qualquer número, sendo, p<ll'tm. iDdispeosável a do pelos dois juizes classistas e pelos !itigaotes, coosignan-
presença do Presidente, cujo voto peevaleceri. em caso do-seopeazoedemaiscoodiçilespomseucumprimelllo. 

de em)[; Na coociliaçio funciooario os juizes classistas. Ãrt':"'84im;;·;~;;-,;·;;;,-;;;·~:;:;-~ 
§ 2° No julgamento de embargos deverão estar de audiência, contendo ·os ~gistros e requerimentos ofe-

~sentes todos os membros da Junta. , recidos pelas partes, seguindo-se a instrução e jllgamen-
§ 3° Na execuçio e na liquidação das decisões to do processo. 

funciona apenas o Presidente. § 1 o Na instrução, pode 0 presidente, ex oftk:io co 
··-··---··~·-··-··-··-·-··-·-·;....--·-·----- - a requerimento de qualquer juiz classista, por intermédio 

• Art. 659 . ...... _,_, ___ ........... -----·-·---- deste, inlelrogar os litigautes. . 
1- presidir b audi&!cias de initruçio e julgamen- § r Fmdo 

0 
intcnogatório, podett qualquer dos 

to das Juntas; litigantes :retirar-se, prosseguiDdo a instruçio cem seu 
··-··-·-·-··-·-··--·-··--·-·-·-·-··----- representante. - ,_ 
Art. 661. : ......... ~ ...... - ..... .:,. __ ......................... -~ § 3° Serão, a seguir. ouvidas as testemunhas. os 
0 contar mais de três anos de efetivo exercício na peritos e os técniCos, se hcuver. 

profJSs1lo e estar sindicalizado b>l mais de dois anos; ................ --·-·---.. ----··-----··--· 
g) apresentar currlculo, onde constem os daQos Art. 862. Na primeim audi!ncia designada. com-

pessoais e culturais. assim ccm.o o exercício de cargos e parecendo ambas as partes ou seus representantes, o pre-
funç<)es. sidente do Tribunal, juntamente com os dois jufzes elas--

li I" A peova da qualidade profJSsioual a que se sistas, de empregado e de empregado<, lis C<lllVidarl pam 
refere a alínea f deste artigo ~ feita pelo registro do con- se prommciarem. sobm as bases da conciliaçlo. Caso nio 
IIll!o de trabalho na CI1'S pam o empregado e do con- sejam aceitas as bases proposlaS, o presidente sub-.rá 
trato social para o empregador oo outra forma que prove aos interessados. oo.vidos os juízes classistas. a solução 
la! condiçio. A declaraçilo de sindicalizaçio seni fome- que lhe pm>ça capaz de resolver o diss(dio. 
cido. pelo sindicato da categoria. 

§ 2" Para ser Juiz Classista de Tribunal Regional Art. 2" As. designações da Seçio N do Capítulo ll do Tíbllo 
do Tnbalbo e do Tribunal Superior do Tmbalho é indis- Vlll e da Seçio U do Capítulo ill do Título X da CL T passam a 
pen:sável o exercfcio de, no núnimo, 18 (dezoito) meses ser. respectivam~~· Dos Juízes Classistas. ~ Juntas e Da A~-
de mandato classista. - diência de Conciliaçio e Julgamento, subsUtuindo-se. nas de~ 

...... - ......... -·-··----.......... --·-------~disposições conslanles da U..T, a expteSSio ''vogal11
, per "Jwz 
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classista". em atendimento ao disposto no art. 116 da Constituição 
Federal ·· 

Art. 3° Esta ~i entra c;m vigor qa data de sua publicação. 
AIL 4° Revogam-se as disposições em contrário. especial

mente o art. 846 do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e 
aLei n°9.022. de 5 de abril de 1995. 

Justlllc:açio 

A atuaçio de represenra.mes ôe empregados e emptegadores. 
no processO trabalhista 6 garantida pela ConstittlisJo Federal de 
1988 e regulada pela CLT. No entanto, para que se obtenha m~is 
eficiencia da Justiça do Tnt.balho como um todo, sio necessárias 
alt.emções modernizantes na legislação ordinária_. o que ora se pro
põe. Dita cficil!ncia passa pela criaçlo e priorização do Juízo Con
cilia.t6rio. que s6 terá eficácia no imbito judicial com a part.icipa
çio efetiva dos 1uízts Classistas na sua conduçio. 

"Objetiva-se, com esta proposta o seguinte: 
1. Possibilitar que as audiências iniciais de conciliação se

jam conduzidas pelos juízes classistas, liberando-se o juiz pn:si
dente para despachos que lhe sio privativos. Esta possibilidade 
estA amplamente testada em inúmer;as juntas do Pais. como pa Is
Região - Campinas e na 2• Regiio - Sio Paulo. notadamente. de
vendo ser incorporada à legislaçio através das propostas que ora 
se apresentam. Cumpre esclarecer que na sentença trabalhiSta o 
voto-proposta do juiz presidente s6 prevalec~ na divergSncia. de 
posições entre os classistas. Se estes convergU"em total ou parcial
mente, prevalecerá. suas posições nio havendo razões para que não 
conduzam às audiEnci&s de conciliação e chancelem os acordos. 

2. Resgatar o objetivo conciliatório do processo trabalhista, 
em que o classista 6 reconhecidamente insubstituivel, através da 
obrigatoriedade das jmtas manterem audiencias com efetivas con
dições de CODcilíação, ou seja. com tempo su.ficicn.e·para os acor
dos. Estes resultam de um processo maduro e refletido das partes. 
que envolve oonversas e cálculos, análise de docu~os. aconse
lhamento dos juízes classistas e ati consultas telefôn.icas. Se uma 
ou ambas as partes sentirem-se inseguras qumto A decisão, o que é 
agravado pela tensio natural do am.bienl:e judiclal, o acordo acaba 
rejeitado sem razão objetiva. Em respeito às partes - empregados e 
empregadores - e pelas vant.agens da soluçio conciliat~. é mis
ter substituir as atuais audiéocias iniciais de 5 ou 10 nnnutos por 
uma vmladeira audiência de conciliação com 20 ou 30 minutos, 
como ocorria nas décadas de 40 e 50, quando se implementaram e 
'COilSOlidaram as Juntas de Conciliaçio e Julgamento. 

3. Ampliar a contnõuição dos juízes classistas para as deci
sões por sentença. quando as partes não se compõem, pelo conhe
cimento daqueles sobre a realidade laOOral. A eficiência das juo
laS, por seu turno, depende também da qualificação de seus mem
bros. Assim. deve-se aumentar os pré-requisitos mínimos de expe
ri~ncia e representatividade dos classistas, através de uma nova re· 
daçio dada ao art. 661 da CL T. O candidaiO deverá demonstrar 
que sua atividade laboml envolve a aplica.çio pdtica da legislaçio 
trabalhista, que tem conhccimcniO do processo. Seu cuniculo de
verá ser observado po< uma comíssio do TritmW c nio apenas 
pela prcsidlncia. A prcfcrênci& por sindicalis~_quc participem'!" 
negociações coletivas privilegia a representabvidade na catc~ona 
e o conhecimento de fundamentos jlridicos que nessas negocmçõ
esse discute. Que a atual forma de escolba seja repisada pelo mo
vimento sindical, buscando-se a indicaçio representativa. qualifi
cada e vinculada do juiz c !assista com suas origens. 

4. Alterar a sistemática processu.al, antecipando-se a apre. 
sentaçio da defesa com documentos na secretaria da junta. seria o 
primeiro passo pan o rápido desenrolar da rcclamatória. 

S. A reutilização do tempo ocioso das salas de audiência 
com iDserçio de pautas especiais de conciliação. seria f~ eco.. 
nômica e célere em favor da Justiça e das partes. resped.JVamente. 
A criaçio de novas juntas. com mais juízes e dezenas de servi~ 
res. em pooco coolribuirá para a solução dos problemas da Jusuça 
do Trabalho se o atual rito processual continuar inalterado. Com 
pautas sobrecarregadas. coln pooco tempo para conciliação e ~
trução do feito, cada sentença ~sentará um nm:o ~curso .ã .. ~
tância superior, afunilando-se os jUlgamentos no vértice da plT3IIll-
de j.ldiciária. . . 

6. A solução está na base. Sabemos que a grande matona 
das reclamatórias é passível de solução amigável. Os Juizados de 
Pequenas Causas, no dvel. estão a demonsttar esta verdade. Que 
propiciemos aos juizes classistas. ~eigos e ex~es no trato das 
relações tmbalhistas; essa oportumdade de conlnbuírem para a so
lução de tio angustiante dilema que vive a Justiça do Traballio, 
criticada pela sua morosidade. . 

7. Nos Tribunais. a participação dos c !assistas nas audiên
cias coociliatórias dos dissídios C<?letivos também é fundamentaL 
Para tanto propõe-se alteração neste sentido. 

8. Não podemos esquecer que a Justiça do Trabalho ~ ~ma 
justiça Cspecializada, que acolhe os traba~adores-oos seus QUettos 
e nas suas dú.vidas e que esclarece e obriga os emprega~ aos 
seus deveres. Que os princípios da simplicidade e informalidade se 
façam sentir, pelo menos, nos primeiros momeDios que antecedem 
o ato de )ligar. através do contaiO e~larecedor das partes em con
flito com os seus representantes classlStas. 

A seguir esclarecemos. de forma pormenorizada. as !'~
ções que se pretende ver introduzidas na CLT em todos os disposi-
tivos mencionados: ~ 

a) Art. 647. A Constituição Federal de 1988 substituiu a de
signação ''vogal" por "juiz classista", inclusive para as Juntas. 
Diante disso, propõe-se a substituição desta denominação. 

b) An. 649. Com a alteração proposta. suprimindo-se o ler· 
mo "coociliação" do caput deste artigo. mantém-se o funciona
mento da Junta. em sua composição plena apenas nas instruções 
e/ou julgamentos.. Com a inser~~ ~ mais um ~~o. cria-~ o 
Juízo Conciliatfnio. com as aud1enctas de conciliaçao conduztdas 
pelos juízes classistas. · . 

Pautas especiais de conciliação, com matar tempo de dura
ção. possibilitando a análise do pedido c da respos1a das partes• !"" 
soltarão num grande número de acordos. Os JUizes class1stas tem 
condições pa13. proporem a conciliação, po~ ~prese~ seus pa
res, seus iguais. Sabemos que a grande ma1~ dos li~tgJOS são de 
pequenas causas e podem ser resolvidos atra:ves. do <fi!l<?ZO 00 ~ 
análise das provas documentais. Urge que se tnStli.Ua o JUIZO conCI
liatório na sua plenitude, principio básico que norteoU a criação da 

Justiça do Trabalho. . 
c) Art. 659. Ao se propor que o presidente da Junta presida 

someJlte as audiências de instrução e julgam_eDio (alteração dare
dação do item I do arL 659) está se liberando o magistrado da au
diência de conciliação em consonância com o proposto no art. 649 
eseu§lO; 

d) A "1.. 661. Entre os requisitos previsios oeste artigo, o 
exeiCício do cargo de Juiz Classista pressupõe uma ligação mais 
efetiva e prolongada com a categoria representada. Para tanto. pro
põe-se allera.Ção na alínea f e o acréscimo da alín~ g. Estas ~ 
óltimas alin.eas exigem do candidato um ano a D1alS de exeraao 
profiSSional e a obrigação de estar sindicalizado,.há pelo menos 
dois anos. oo ato do registro da candidatura. 

A apresentação do cuniculo não é uma fonna de elitização 
da representação classista. mas sim a possibilidade de se conhecer 
a atividade do candidato, principalmente quanlO às funções e car-
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gos exercidos Wr.m.tc sua a1ivídade profissiooa.l e sindical.. Na me
dida em que se propõe o aumeuto das funções do Juiz Classista oo 
auxilio 1 solução dos lidgioo o na coodução de au~ncias COIICÍ· 
liatórias, importante se toma a anilise de suas expcriêacias de 
vida. Pam que o processo de escolha se tome mais transpamlle e 
seguro quanto b orige115 do eandidato, propõe-se a alteraçio do 
atnal panlgmfo único, traDsformando-o em dois podigrafos. No 
primeiro, a pmxupaçio com a auteDI.icidade do vinculo com a sua 
categoria: se empn:gado ou empn:gador, venladeiramenle. Atnal
menle. estas coodiçjles sio atestadas pelos sindicatos que, em al
gumas oportuuidades. nio infoo:mam os JXliZO$ minimos exigidos 
para as atividadcs profiSSional c sindical com a devida precisão. 

No parágrafo segundo, a proposta é de se exigir uma atua
çãq Glassisla llll!Wp.a de 18 meses, ou seja, metade de um 01IID<Ialo 
de 3 auos. Ao àle91' aos Tnõunaia, seria interessante que os Iuí
zct<Ciassistas ji tivessem expcri&x:is. anterio<na Justiça do Tmbolbo. 

. As modificações propostas neste artigo visam. acima de 
rudo, identifiCII' os candidatos com mas raizes profissiooais e sin
dicais, pam tra2er ex~ocias fálicas oo campo das relações tra
balhisias à sua ativjdade jucisdlciooaL 

e) Art. 667 - A alí.Dea b propõe um reforço na atividade 
classista. prevendo, como sua obrigaçio e prerrogativa. a 'análise 
prévia do prçcesso para a proposiblra do acordo. 

~111 • introduçio da alinea r, regulamenta-S<. o Juizo eon. 
ciliat6rio.. Na conmção desta audi&lcia.. os juízes classistas pode
rio homologar o acordo entie as partes, I.OrnaDdo-o título judicial 
exea:tável. c ~zir a termo todos os requerimentos oferecidos 
pelas partes, quando inexitosa a conciliaçio, como pedido de pert. 
cia. de juntada de documentos. d& oitiva de testemunhas. de pro
te-. de.. Tais ""!"erimeniOS. opol1llnamcDie. setio óbjelo de mani
f..ução do jliz presidente que, por despocho. sanear.l o Jl'OC"SSS. 

r) A11- 841 -A ptesenle alleraçio no art. 841 ptetende mo
dificar o atual rito processual trabalhista. Sabemos que atuabnente 
a conleStaçio e juDiada de documentos por parte- da reclamada 
acontece durante a audiência de conciliação (primeira audiêi:J.cia). 
Com a prescrição quinquenal avolumou-se a documentação acos
tada. Com isso. naqueles contratos mais loogos tomou-se dificil 
uma análise mais eficiente destes documentos. muitas vezes, com
probat6rios do efetivo cumprimento das obrigações trabalhistas re
clamadas. Da mesma forma, para o reclamante seria importante a 
préYia análise dos documentos para a verificação de JX)SSÍVeis en
gaDOS por ocasião de scus..pedidos ou para apontar parcelas ou di
ferenças inadimplidas. 

De outro lado. temos aquelas petições iniciais com infmdá
veis e repetitivos pedido&, que Vêm dificukando gr:andemente o 
desenrolar dos processos. Esta sistemática.- por si s6, inibirá este 
tipo de procedimento, fazendo com que Os pedidos sejam objeli
vos e verdadeiros. Ainda oa hipótese da continuidade deste siste
ma, teriam os juízeS classistas a missão de analisarem previamente 
os podidos. a defesa e os documentos comprobatórios j.Jntados. De 
posse de dados concretos, quanto ao cumprimento ou não das ob
rigações prx parte do reclamado, os juizes classistas apresenta
riam. na audiência de conciliação. suas propoStas de acordo. 

Assim. o presente projeto a hera o awal sistema processuaL 
transportando a defesa para a secretaria da junta, inicii:rido-se aí a 
ablal audiência de conciliação. 

Nio se trata de proposta semelhante ao que acontece no civel, 
mas sim uma """""çiodo processo llabolhista à realidade de boje. 

O § 1° permite que até a aUdiência o reclamante possa se 
manifestar sobre a defesa e os docuiDCDtos apresentados com ela. 
Sigoifica que até aotes deste dia, o autor pode se utilizar desta fa
culdade. sendo interessante que o ftzCsse antecipadamente. oportll
nizando manifestação dos jlízes classistas sobre ela. 

g) Altomçio da denominaçio da Soçio IV do C.pitnlo II do 
Titnlo VB!o da Soçio II do C.pitnlo ID do T!túlo X da CLT, que 
passam a ser, ~spectivãmerite, Dos Juizes Classistas das Juntas e 
da Audi8ncia de Coociliaçio e Julgamemo. Estas sio as únicas 
propostas que se faz com rel.oçio a dtnlos na a. T. A redaçio aluai 
da Seçio II se refere à audi&!cia de julgamento. Como se propõe a 
criação do j:Jízo conciliatório- DUma primeira fase do processo de 
julgamento - deixa de ser uma audi&cia de julgamento propria
mente dita, quando nio resulta em conciliaçio. Daí a necessidade 
desta seçio so reportar às audiênciss de coociliaçio e julgamento. 
No que se refere a Seçio IV. a alleraçio restringe-se a adaptaçio 
de redaçio. 

h) Art. 843 - Em face da criaçio do )lizo concilia16rio e da 
altemçio proposta na denominaçio da Soçio II, propõe-se que as 
partes se façam pt1'SCDles. tanto na aud~ncia de conciliaçio como 
na de julgamell10. Acrescente-se no caput deste artigo a audi~ncia 
de conciliaçio que, juntameme com a de jllgamcnto (que engloba 
a de instruçio), definem claramente a obrigatoriedade das presen
ças das partes nestes doiS procedimentos. 

I) A11- 845 - A proposta de altemçio no texto ref...,..se ape
nas à delimitaçio da obrigatoriedade da presença das testemunhas. 
Estas aCompanharão as partes apenas na audiência de julgamento. 
Hoje verificamos que as partes levam suas testemUnhas l primeira 
audii&ncia e que quase sempre nio sio ouvidas nesta ocasiio. 

j) A11- 846- Diante das propostas apresentadas, com a con· 
testaçio cm secretaria, perde sentido este artigo, justificando-se 
sua revogação. · 

k) Art. 847 - O art. 847 perde sentido com sua atnal reda
çio, pois a defesa passa a ser apresentada em ~taria e a oonci
liaçio será proposta pelos dois juizes classistas. Aqui está bem de
fmido o prazo conciliatório. previsto no texto consolidado com a 
participaçlo e presença do presidente. Liberado desta wefa. o 
juiz~presidente trabalha na elaboração de seus votos-proposta para 
d«:isio dos litígios em julgamento. bem como despacha nos pro
cessos levados à sua consideraçio. No § 1°, tambml se h"ben. o 
juiz-presidente da assinatura do termo do acordo, tendo em vista 
que a junla, já pela sua maioria. resolve homologá-lo. 

I) Art. 848 -Na frustraçio do juizo conciliatório quanto aos 
seus objetivos, se propõe que o art. 848 comande o registro em ata 
dos requerimentos das partes. oferecidos ou ratificados em mesa. 

Parte do capo deste artigo passa a compor o § 1° que per
mite aos juizes classistas interrogar os litigantes. através do juiz
presidente. 

m) An. 862 - São nos Tribunais que se discutem os dissí
dios coletivos que repercutem em milhares de trabalhadores e em
pregadoteS. Hoje as audiências de conciliação sio realizadas sem a 
pn:sença dos jlízes classistas. A atual proposta de alteta.çio do art. 
862 pennile a participação dos representantes classistas nesta au
diência. Conhecedotes das tendências do Tribunal em seus julga
dos, dos precedentes judiciais e das possibilidades de sucesso em 
determinadas pretensões, esses juízes em muito conlribuirio para 
o encaminhamento da solução do liUgio. Quantas greves poderiam 
ser solucionadas na conciliação pelos juir.es classistas e quantas 
cláusulas dissidiais poderiam ser por eles revistas ou ratificadas 
diante do disposto na CL T e na própria Constituição Federal. fon
tes fonnais hierarquicamente superiores. 

n) Revogação da Lei n° 9.022195 - Faz-se necessário porque 
esse diploma legal é incompatível com a proposta ora apre,.ntada. 

Estas as razões que nos permitem solicilri O apcnamento 
dos nobres pares à aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das sessões. S de maio de 1995. - Senador Odadr 
Soares. 
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LEGISU.çXb CU ADA 

CONSOLIDAÇÃO DÁSi.EIS 00 TRABALHO 

DECRETO-LEI N" 5A52, DE 1• DE MAIO DE 1943 

Aprova a ConsUdaçio das Leis do Trabalho 

O Presidente da Repolblica, usando da atrihliçlo que lho 
coofero o art.l80 da Constituiçio. decn>ta: 

Art. 1• Fica aprovada a Consotidaçio das Leis do Trabalho, 
que a este decn::to-lei acompanha. cem as alterações por ela intro
duzidas na legislaçio vigente. 

Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais 
transitórias ou de emerg&.cia. bem como as que elo tenham aplí· 
caçlo em todo o r=itório naciouai-

,Arf.. ~O presente decreto-lei entrnri. em vigor em 10 de no
vembro de 1943. 

e) estar quite com o serviço n;ti.I~tar; 
O contar mais de dois anos de efetivo exercicio na proCISSão 

e ser sindicali:zado. 
- Parágrafo único. A prova da qualidade profissional a que se 

refere a alfuea r deste artigo é feita ceiiante dcclaraçio do respec
tivo sindicato. 

Art. 667. São prerrogativas dos vogais das Juntas. além das 
referidas no art. 665: 

a) tomar parte nas reuniões do tribunal a que pertençam: 
b) aconselhar ls partes a coDciliação; 
c) votar no julgamento dos efeitos e nas mat&ias de ordem 

intema do trit:unal. submetidas às suas deliberações; 
d) pedir vista doo processos pelo prazo de vinte e quatro horas; 
e) formular, lXX interm6dio do presidente, aos litigantes. 

testeinunhas e peritos, as perguntas que quiserem fazer, pua escla
recimento do caso. 

-----------·-··-·---·-··----·--·------·-·-------------- ------------------:-·-----·-------
Art. 647. Cada 1uota de Conciliaçio elulgameato terá a so- Art. 841. Recebida e protooolada a roclamaçio. o escrivio 

guinte composiçio: ou chefe da Secretaria, dentro de 48 horas. n:meterá a segunda via 
a) um jJiz do tmbalbo,. que será seu presidente; da petição c:iu do tenno. ao reclamado, notific:aDdcH> ao mesmo 
b) dois vogais, sendo um representante dos empregad~s e tempo, para comparecer à audi&.cia de )ligamento. que seria pri-

outro dos empregados. meira desi,mpedida. depois de cinco dias. 
Parágrafodnico. Haved.umsuplentepara cada vogal.. § 1° A notificação será feita em registro postal com fiDll-

·--·-··--··-··---·-··-··-·-··-··---·-----·-·-··-··--- quia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento, ou não 
Art. 649. As Juntas poderão conciliar, instruir ou jllgar com 

qualquer número, sendo, pol"&n. indispensável a presença do pre
sidente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. 

§ 1• Revogado pela Lei n• 5584, de 26 de jJDho de 1970. 
§ 2° Na excc:uçio e na liquidação das decisões. funciona 

apenas o presidente. 

Art. 659. Competem privativamente aos presidentes das 
Juntas, além das que lhes forem conferidas neste Tírulo e das de
correntes de seu cargo, as seguintes atribuições; 

I- presidir às audiéncias das Juntas: 
11 - exocutar as suas proprias decisões, as proferidas pela 

Junta e aquelas cuja execução lhes for dqrecada; 
tn - dar posse aos vogais nomeados para a Junta. ao secre

tários e aos demais funcionários da Secretaria; 
IV - convocar os suplenleS dos vogais, no impedimento 

destes; 
V - representar ao Presidente do Tribunal Regional da res

pectiva jurisdição, no caso de falta de qualquer vogal a Uis reuniõ
es consecutivas. sem motivo jlstificado, para os fms do art. 727: 

VI - despachar os recursos interpostos pelas partes, funda
mentando a decisão recorrida antes da reniessa ao Tribunal Regio
nal. ou submetendo-os à. decisão da Junta. no caso do art. 894; 

VII - assinar as folhas de pagamento dos membros e fim
cionários da Junta; 

vm - apxesentar ao Presidente do Tribunal Regional. até 
15 de fevereiro de cada ano. o relatório dos lr.lbctlhos do ano anterior. 

IX - conceder medida liminar. até decisão fmal do processo 
em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito ttansfe
rência disciplinada pelas parágrafos do art. 469 desta Coosolidaçio. 

Art. 661. Para o e:tercício da função de vogal da Junta ou 
suplente deste são exigidos os seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro; 
b) ter reconhecida idoneidade moral; 
c) ser maior de 25 (vinte e cinco) anos e ter menos de 70 

(setenta) anos de idade: 
d) esta no gozo dos direitos civis e políticos; 

for encontrado. far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal 
oficial ou no que publicar o expediente forense. oo. na falta. afJ,Xa
do na sede da Junta ou Juízo. 

§ 2° O reclamante será notificado no ato da apresentaçio da 
reclamação ou na forma do parágrafo anterior. 

.. -...... -.. -·----·--------·-·------.. -··-.:..---
Art. 843. Na audiência de julgamento deverão estar presen· 

les o reclamante e o reclamado, independentemente do co.mprll!lCi
mento de seus representantes, salvo nos casos de Reclamatórias 
Pli:irin:ms ou Ações de Cumprimento. quando os empregados pode-
rão fazer-se representar pelo Sindicato de sua categoria. 

§ 1° É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo ge
renle, ou qualquer rutro preposto que tenha conhecimento do fato. 
e cujas declarações obrigarão o preponente. 

§ 2° Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso. de
vidamente comprovado. não for possível ao em.pregado compare
cer pessoalmente. poderá fazer-se retnsentar por rutro emprega
do que pertença à mesma profissão. ou pelo ~u sindicato. 

...... -··-~-.. -........ ----.. ---·-·~-----·--.. ---·-----
Art. 845. O reclamante e o reclamado 00mparocerão à au

diência acompanhados das suas testemunhas. aptUentando. nessa 
ocasião, as demais provas. 

Art. 846. Lida a reclamação, ou dispensada a leitura por 
ambas as partes, o reclamado terá vinte minutos para aduzir 
sua defesa. 

Art. 847. Terminada a defesa, o juiz ou presidente proporá a 
conciliação. 

§ 1° Se bouver acordo.lavrar~se-á tenoo, assinado pelo pro
sidente e pelos litigantes, consignando-se. o prazo e demaia oondi.
ções para o seu cumprimento. 

- § 2° Entre as condições a que se refere o padgn!o ante· 
rior poderá ser estabelecida a de ficar a parto que nlo a~mprir o 
acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou p&JU 
uma indenizaçio conv:encioaada, ~e~m prejufzo do aJDlp.'imemo do 
acordo. -
...... -_ ...... ____ .. _______ ........ -......... -..... -·--·-··---·· .... --
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Art. 848. "Nio havendo acordo, seguir-se-á a instrução do 
pfocesso, podendo o presidente. ex oMdo ou a requerimento de 
qualquer vogal, intarogar o< litigantes. 

§ 1' f'UK!o o intenogatório. podett qualquer dos litigantes 
n:ti:mr-se, prosseguindo a instruçio com o seu representante. 

· . §'r Serio, a seguir, ouvidas as.testemunhas, os peritos e os 
c6cnicos.. se hoo.ver. · 

LEI N"9.Q22, DE 5 DE ABRIL DE 1995 

Altera oo arts. 846, 847 e 848, caput, da Cooso
Udoçio elas LclsdO"Trabalho- CLT,quedlspõem so
bre proc:edimeulos. a - adotado! ua audiência 
ioaugunl ou Juntas de CondHaçiõ e Julgamento. 

(À Comis.silu de C<instiluição. Justiça e Cidado.· 
nitJ -decisão terminaliw:.) 

O SR. PRESIDENTE. (Júlio Campos)- O projeto será pu-
blicado e témetido 1 Comissio competente. . . 

Sobre a mesa. requerimentos que serio lidos pelo Sr. 1 o Se~ 
Cietário cm. exercício, Senador V ahnir Campelo. 

Sio !idosos seguintC.: 

REQUERIMENTO N" 690, DE 1995 

Requeiro que seja coosiderada como licença, autorizada nos 
tetmos do arL 13, § 1', do Regimento lutemo do Senado Federal, 
minha aus&lcia dos IIllbalhos da Casa. no dia 8 de maio de 1995. a 
fnn di> porticipar de mmillo pulftico.partidária em Aracajl-SE, 
cano Ptesidente do Diretório Regional do PP. 

Sala das Sessões. 5 de maio de 1995.- Senador Antônio 
Carlos Valadara. · 

REQUERIMENTO N' 691, DE 1995 

Requeiro. nos tcnnoo do art. 13, § 1', do RegimentO Interno 
do Senado Federal, seja considerada como licença meu afastamen
to dos trnbalhos desta Casa, os dias 28 de abril e 5 e 8 de maio, por 
estar ausente de Brasília. em compromisso partidmo, na condição 
de Ptesidente do PSDB. 

Sala das Sessões. 4 de maio de 1995.·- Senador Artur da 
Távola. 

REQUERIMENTO N' 692, DE 1995 

Senhor Ptesidente, 
Requeiro, nos t.ermo; do artigo 13, § 1°, do Regimento ln

temo do Senado Federal, que seja considerada como licença, 
minha aus6ncia dos trabalhos do Senad9 Federal, no dia S do 
cotTente mês. quando estarei na cidade de São Paulo- SP, a 
convite da Associação Nacional dos Produtores de Alho. 
participando de audiência. com o seoho-r Milton Dallari, Se
cretário Especial de Abastecimento c Preços do Ministério 
da Fazenda. 

Sala das Sessões. 4 de maio de 1995.- Senador Esperidlão 
Amln. 

REQUERIMENTO N' 693, DE 1995 

Senhor Ptesidento, 
Requeiro, DOI termo1 do art. 13, § 1' do Regimento ln

temo do s-do Federal, licença autoriuda por osllr auoonto 
de Bmllllia o da Caoa, DOI diu 28 de abrO o S do comuto m~s. 
por ollllr no Rio de Janeiro para atender a compromiuoo polti
COI !nadi1vo!s. 

Sala das Sesoõos, 8 de maio de 1995.- Semdbra Bcnedita 
daSDva. 

REQUERIMENTO N' 694, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 13, § 1°, do Regimento Interno,· re

queiro seja considerado como licença autorizada o periodo de 28 
de abril do corrente ano, quando estive ausente dos trabtlhoS da 
Casa. por estar em Nova Xavantina. a convite do· Ministro dos 
Tnm~e~ · 

Sala das Sesoõos 8 de maio de 1995.- Senador Carlos Pa· 
troánio. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A vc<açio das ma
térias fica adiada por falta de quonJm. 

Solxe a mesa, projeto de resoluçio que será lido pelo Sr. 1' 
Secrelário em exercício, Senador Valmir Campclo. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 57, DE 1995 

Altero dispositivos do Regimento lutemo do 
Senado Federal · · · 

O Senado Fedetal resolve:.. 
Art. 1 o O inciso XI do art. 14 do regimento Interno do Sena

do Federal passa a vigorar com a seguinte redaçio: ............ ·-·-··-·-·····-.. ___ , __ .... _______ _ 
''Art.l4 ....... - .......... _ .... _ ......... - ......... ..: ......... .... 

XI- paiO interpelar Ministro de Eslado, por cinco 
núnutos, e paiO a réplica. por igual prazo (art. 398, j):" 

Art. 2' A alfnea J do art. 398' do Regimento ln!esrio do Se
nado Federal passa a vigorar com a seguinte rcdaçio: 

''Art. 398-.......... --··---.. ---··---: ... _ 

j - terminada a exposiçio do Ministro de Estado, 
que terá a duraçio de meia bora, abrir-ae-á a fase de in
terpelaçio, pelos Senadores inscritos, dentro do assurito 
tratado, dispondo o interpelante de cinco minutos., ·asse
gurado igual prazo paiO a respusla do intetpelado, após 
o que poderá este ser coorra.ditado pelo mesmo tempo, 
concedencJo..se ao Ministro de Estado dois minutos para 
a tréplica." 

Art. 3° Esta Resoluçlo entra cm vigcr na data de sua publi
cação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

]ustlllcaçio 

Pretendemos com o presente projeto alterar a sistemática 
adotada na lei interna corporil para. o rimai de funcionamento da 
sessio em que houver comparofcimento de Minisao de Estado ao 
Plen!rio do Senado Federal, por CODVocaçio ddaste co quando o 
solicitar aquela autoridade. 

Com efeito, a Iedaçio alUai, tanto do inciso XI do arL 14. 
cano da alínea j do arL 398 criam emborçoo pua os inte!JlOiantes 
que, connunente, ftcam em desvmtagem peDnüii a autoridade in
terpelada, uma voz que esto dispõe de tempo de =posta igual o, 
ainda, direito do tr6plica. Geta!mooto o Senador nJo obl6m eficá
cia na lU& interpelaçlo, j1 quo o rito facilita a participoçio do Mi
nistro, deixando este, muitas vezes, de dar os esclaiecimentos re
queridos. 
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A redação que propomos, portanto, permitirá melhor atua
ção do Senador oo exm::fcio de suas prerrogativas. usando melbor 
o cfueito de coctradita. sem einbaigo da treplica pam o inteqlelado. 

Saladas Sessões, 8 de maio de 1995.-S-Júlio Campos. 

LEGISLA.ÇÃO CO'ADA 

SENADO FEDERAL 

todavia, a Câmara recusante julgar que o projeto é van
tajoso. poderá requerer, por uma deputação de 3 mem
bros, a reunião das duas Câmaras, que se fará na Câmara 
dos Seil.adores e, conforme o resultado da discussão. se
guir-se-á o que for deliberado." 

Sr. Presidente, apesar de a Constituição de 1824 estabelecer 
ã-fusão das duas Câmatas, o fato curioso é que foi i.nlpossível reu-

. Rqimeato Interno nir as duas Casas. em sessão con}mta. na primeira Legislawra. ou 
................ ---···-·----·-·---·-----.. ------·----seja, de 1826 à 1829, devido à resistência dos Senadores em acei-

CAPÍTULO V tar a v Citação conjUnta, que consideravam "promíscua". Esse é o 
Do Uso da Palavra tenno, Sr. Presidente. 

Art. 14- o Senador Poderá fazer uso da pa.lavrL' . ~ D. ~edr<? I, na primeira Sessão Preparatória que elegeu 
o pnmeuo Pres1dente do Senado, o Sr. Muquês de Santo Amaro, 

.......... Xí_:-;;-;;;b;r:~f·i.;;i;;,-dc&;';d;::·p;.-~·;;;;;:;;: Sr. José Egydio Alvares de Almeida, instalou-se, em 29 de abril de 
I 826, a primeira Sessão Preparal6ria. Acontece, Sr. Presidente, 

e para. a réplica, po< dois minutos (art. 398• j) que somente em 17 de novembro de 1830 é que. pela primeira YCZ,· 

---··-··----··-··-··-··-·-·-··---........ ---··-··-·--.. ··- após interferências do Imperador. as duas Casas se reuôi.ra.m para 
-Al1: 398 Quando houver comparecimento de Ministro de 

Estado perante 0 Senado, adotar-so-io as seguintes normas: votar emendas ao projeto do orçamento, feitas pelo Senado e nio 
aprovadas pela Câmara. 

----~~=~:d-, -. ~-;;;,-,i-çl_o_&; .. f..fu.j;;;de-Estado--·~·;x-e_te_rá a · . Os eminentes senadores hão de registrar aquela primeira 
sessão 9c instalação da Assembléia Geral Legislativa. Ccntam os 

duraçio de meia hora, abrir-so-á a fase de intctpelaçio. pelos Se- Anais que D. Pedro I pronunciou um discurso versando sobre pro-. 
nadares inscritos, dentto do assunto tratado, dispondo o interpe- blemas que enfrentava com relação à Província da Ctsplatina. a 
lante de cinco minutos, assegurado igual prazo para a resposta do harmonia entre o Senado e a Câmara e sua abdicação da coroa da 
interpelado, após o que poderá este ser contraditado pelo pn.zo monarquia portuguesa em função do seu amor pelo BrasiL . 
máximo de dois minutos, concedendo-se ao Ministro de Estado 0 Traz-me à tribuna, Sr. Presidente. lembrar que quase que O· 

mesmo tempo pa.ra a tréplica: Senado Federal deixava decorrer in albis tal fato bist6Iico -cõlno· 
--·-·-·---...... - ...... ,, __ ,,_, ____ , ________ ,_ esse, de 1826 a 1995, deconidos, portanto. 169 anos e passados 

O SR. PRESIDENTE (Jlllio Campos) - O projeto será pu- 171 anos da Consti!Uição do Império, uma nota curiosa dessa reu-
blicado e, em seguida, fl.CMIÍ sobre a mesa dura.nte cinco sessões n.iãa entre as duas Casas. · -
ordinúias. a fliD. de receber emendas, nos termos do art. 401, § 1°, Há que se lembrar o acerto dos Constituintes de 88. Apesar 
do Regimento ln temo. Findo esse prazo, será despedia do i coflris.. de essa nossa Constituição ser tão apedrejada por aqueles menos· 
sio temporária criada. atm.vis do Requerimento D0 201/95, destina- avisados, se os Consiiruintes de 88 tivessem aceitado as emendas-
do a propor saltcmçlo do Regimento Interno desta Casa. e não foram poucas _o seu número- o Senado hoje não existiria. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência re- Durante os trabalhos da Assembléia Nacional Coostituinte, 
cebeu expediente do Presidente do Supremo Tn"bunal F~ co- as emendas proliferavam no sentido de tnmsfOIIDaJ:' o Pais em uni
municando que aquela Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconsti- cameral. acabando com o Senado por considerá-lo imprestáveL No 
b.lcionalidadc D0 6CX)...2/600, julgou improcedente a açio e dcclarcu entanto, boje, com Ministros, com ex-Governadores, advogados, 
a coostitucionalidade do caput do art. 3°, e seu parágrafo IÍiliCO, da médicos, professores a trazerem todos a sua contribuição, verifica
Lei Complementar n° 65, de 15/04191, cassando a medida liminar se que aquilo que se dizia no passado So~ a reunião das duas Ca
comunicada ao Congresso Nacional em 11/05/92. sas poder ser "promíscua", é avaliada como absolutamente certa, 

O expediente será encaminhado à Comissão de Constitui- acertada.- Correta com experiência e maruridade - geralmente a 
ção, Justiça e Cidadania, para conhecimento. maturidade dá um ce_rto sentido de compreensão; não se tem o im-

Q SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Há omdores ins- pulso tantas vezes da mocidade lá na Cânwa. Esta Casa constata 
critos. que não faz apenas as correções mas também contnõui, aj..Hla, 

Com a palavra. o Senador Bernardo Çabral. aponta caminhos e indica soluções. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pronuncia o se-- O dia 6 de maio foi um sábado, Sr. Presidente, portanto, um 

guinte discurso. Sem rev_isio do omdor.)- Sr. Presidenle. sn e dia em que Dio _havia sessão no Senadc;> Federal Hoje. com esse 
Srs. Senadores. no -último sábado deveria ter sido cõmeinorado o registit:i, quero resgatar o fato históricO para, Diais uma vez. dizer 
16~ aniversário da instalaçio da Primeira Assembléia Geral Lo- que também eu. na qualidade de Relator da Assembléia Nacional 
gislativa. que se realizou em 06 de maio de 1826 e, segundo ceri- Constituinte. estava certo quando rejeitei todas as emendas que 
monial previamente aprovado, foi formalizada. solenemente, pelo tentavam extinguir o Senado. Por conseguinte, digo que o Senado 
Imperador Dom Pedro L no Pal!cio Conde dos Atcos. está de pambéns pelos integrantes que aqui estão. 

. POJtlnto, Sr. Ptesideme. é curioso registrar que a Constitui- Em o meu pronunciamento. 
ç1o de 1824 imti!Uiu, no seu art. 61, pela primeira vez na história 0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ Tem a palavrn s. 
polltica do Brasil, • Assembléia Geral Legislativa, constitulda da Ex", o Senador José Roberto Anuda. S. Ex" dispõe de virae minu
fulio da ctmam doo Doputados o da Ch!wa dos Senadores, sen- tos para 0 seu pronunciamento. 
do-estabolocidas as suas com.per&lcias. 

Observo a C.W. o que dizia o art. 61 da Coostitulçlo de 2S O SR. JOS!t ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Pronuncia o 
de março de 1824: seguinte discurso. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente. SN e 

Srs. Senadores, eu me havia inscrito para esta sessão cóm ·o-objo
"Art. 61 - Se • CAmara dos Deputados nio ap:o- -tivo de tr.lzer algumas idéias acerca da necessidade deste País ter 

var as emendas ou adiçOO do Senado, ou vice-vc;IS~.. e. um modelo de desenvolvimento regional. 



Maio de 1995 ANAIS Il() SEN AOO FEDERAL 305 

Antes de fazer.a colocação dessas -idéias, e por delegaçlo do 
Líder do Governo, o Senador Elcio Alvares, desejo registrar, nesta 
Casa~ a importância da participaçio brasileira, no dltimo rma1 de 
semana, nas comemorações dos cinqüentl anos do fun da Segunda 
Grande Gueaa Mundial. 

O Brasil, representldo. principalmente, pelo seu Presidente, 
Fernando Henrique Cardoso, ao CODipiiiOC<1' a essas ccmtmoraçõ
es, em Londres. diversamente de outras ocasiões históricas, DO ce
nário políticO internacional. marca sua presença na esrm. das lii.
ções do muodo, mostrando uma posição diferente daquelas outras 
que vinha. tendo ao. longo dos anos. 

· Ontem. o Presidente Fernando Henrique foi m::ebido cm 
Londres como Presidente ~e um País que faz um enorme esforço 
de modemização de S~,Ja economia e que venceu crises. sucessivas, 
fortalecendt> a Wã con.viV4Sncia Qempcrática.. Hoje. o Brasil é reco.. 
nheciclo.como.um pais que dev.e, inclusive, ver atendida a solicita
çãO dp seu Supn:mo Mandatário de fazer parte do ConseUto de Se· 
gurança da Organizaçio das Nações Unidas. 

Sr. Presidente, sn e Srs.. Se~ neste momeniD, gosta-
ria de fazer aqui dois registros: . . - _ . 

O primeiro é o de que, ao comemorarmos, ~ o6s brasi
leiros, os cinqüentl anos da participaçio lnsileira na Segunda 
Grande Gu0n:a, faumos uma homenagem A Força Expedicionária 
Brasileira ,e, particularmente, aos vinte e cinco mil brasileiros que 
se deslocaram para a bJta. armada nos campos da Europa., os quais 
marcaram uma posição do nosso Pais permanentemente em identi
~ com '?5 povos que objetivam. o ideal maior de liberdade. 

Portanto, S.r. :presidente, eu gostaria de deixar registrada, 
em meu nome pessoal e em OOIJ;Je da Li~rança. do Governo no Se
nado, a nossa mais profunda homenagem aos ex~onárlOs bra
sileiros. à. FOIÇ& Expedicioná.ria Brasileira. aos ex-combatentes, 
àqueles homens que, com bravura.. grandeza e coragem. repre
sentaraJ:U o nosso País Dllm momento em que Qi. Aliados lutaram 
contra a tirania. . 

Sr. Pn:sidente, o segundo registro que eu gostaria. de fazer 
diz respeito a passagem do Presidente Femando Henrique por 
Londres no último fmal de semana. Fez eco o seu pronunciamento 
no .sentidO de ser necessário que a ONU cumpra o compromisso 
celebrado no pós·gueaa segundo o qual nações como o Brasil, que 
participaram do esforço aliado na Segunda Grande Gueaa, tenham 
assento no Conselho de Segurança daquele organismo. 

· A propósito, quero pedir a transcriçio nos Anais desta Casa 
de artigo publicado hoje no Jomal do BrasB e assinado pelo jor
oalista Newton Carlos, que pergun!a, 50 anos depois, se realmente 
a guerra acabou, lembrando os conflitos ainda. hoje existentes oo 
mundo e dando a entender, principalmente, que a participaçio de 
outxas nações poderia evitar grandes coD.flitos mundiais, como 
aquele que marcou a humanidade nos anos qJUCnta. 

Portanto, Sr. Presidente, faço esse registro de homenagem 
aos ex-combatentes, salientando a i.mport.incia da presença bnsi
leira no ·cenário político iriteiD.i.ciOnal, o cp1e aumenta nossa res-
ponsabilidade de dar seqüencia jls refoanas poüticas que devem 
marcar um novo periodo de desenvolvimmto nacional. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, faço destl tribuna uma 
reflexão com as SI's e os Srs. Senadores, sobm a importlncia de 
termos um novo modelo de desenvolvimento, no momc:u10 em que 
ganham COipO as refon:uas políticas e econômicas que, provavel· 
meme, vão marcar um novo periodo brasileiro. 

Durante os picos de desenvolvimento no Brasil, nosso cres
cimento se deu de forma desigual... conc:entrando-sc em algumu 
Regiões do Pais. H! um livro chamado Baudelran~ e Ploaelrao, 
de Qodomir Vianna Moog, que muito me agiada, rilarcOu -lilinba 
fonDliÇio acadêmica, e que tiata das diferenças do processo de co-

lonizaçJo dos Estados Unidos e do lliasiL Lembrava Vianna 
Moog que, além das diferenças religiosas. cultma.is e climáticas 
envolvidas nos processos de colonização dos Estados Unidos e do 
Brasil, havia também as de ordem geognlfica: nos Estados Unidos, 
os colonizadores chegaram ao litoral leste e encontraram os gran
des rios que cortavam o hemisf6rio norte seuq:e. de leste a oeste; 
nenhuma cadeia rochosa D:nportanre impedia o avanço e a con
quista do tenit6rio. e. por isso, em menos de 100 anos. ~vançaram 
pelo território americano adentro. No Brasil, nio se deu wo; afora 
o Amnooas. todos os gra.ri.des rios brasileiros COil'eDl de sul para 
norte, e as grandes cadeias mootanbosas bmsileiras impediam. nos 
primeiros tempos. a conqoisla do nosso tenitório. Isso explica. em 
parte, que, desses SOO anos de História 'do Brasil - que vamos 
completar daqUi a· cinco àD.os - os pimeirOs 450 .anos tenham 
nwcadoum domínio absblutamentelitodneo no mapa demogxtfi
cc e eroDôlnico brasileiro. Prilticamente, · demoramos 450 anbs 
para começar a sair de uma economia absolutamente lítcdnea; 
após a d6cada de 50, após o inlcio·da construçio de Brasilia foi 
que houve o marco dessa JDJdança no mapa demográfiCO brasilei
ro; oós, brasileiros. passamos de uma forma ousada. i conquista do 
nossO lelrit6rio~ . 

Os IDO$ cinqüenta· delimitaram um momez».o bonito da his
tória politico-econômica · basileil:i:. Havia,· inclusive, um aspecto, 
cultutal muito·impodante: ~m de o Brasil ganbAr sua primeira 
Copo do Mundo • de assinalar sua identidade cultural ccm·a bos
sa-nova, a Naçio ganboo antoconfiiiiiÇL A ccustrUçio de BlliSilia 
~tou o sim.bolo maior da coufWlÇ& do povo brasileiro em si 
mesmo. Recanle-se que, na época da edifiCOÇio de Bmsilia, era 
noanal que bnlsileiros CODJJnS do inttrio<, orgulhosos de sua capi· 
tal, repelissem !lOS muros das Casas humildes das pequenas cida· 
das as colúna.s do Paücio da· A!vcnda, como a lembmr a impol:· 
tincia da construçio de· Brasilia na conquistl de nosso teiri1ório. 

Sr. Presidente, SI's e Sr:s. Senadores. Brasilia nio foi aiqUi· 
tetada apenas pam ser cidade bonita e capilal do Pais. Mais do que 
isso; a construção de Brasília. a abertura de estmdas e a edificaçio 
de usinas bidrelétricas que llllll<3l'llll1 o perfd da nosaa infra.c51ru· 
tura na década de SO simbolizavam a conquista. do tettitório brasi
leiro. Ames desse pedodo, nos primeiros 450 anos de nossa ffJStó
ria. é como se nós. bmsileiros. viY&sei:nos de costas para o nosso 
territ6rio, olhando o oceano Atlintico, com. saudade dos navios 
portugueses que voltavam ou oom. angústia dos· navios negreiros 
que nio vinham mais. 

O Sr. Jcffenoo Pércs- Permite--me V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Com muito prazer, 

Senador. 
O Sr. Jefferson Péres- Ouço com muita atenção seu dis

curso. Atentei. principa.J.mente, ao trecho em que V. Ex .. se refere 
ao magislral ensaio, boje quase esquecido. de Vwma ~. Bao-. 
deirantcs e Pioneiros. que é um brilhante estudo comparativo en
tre duas culturas e dois processos de colooização No título. Viao
na Moog i' diz tudo. Ele mosua que a colooiZIIçõo portuguesa 
apeoas arraohcu o litoral, e os que adentruam pelo sertio eram. na 
verdade. pudores de í:ndios; os ~inntes entravam pem pren
der, aprisiorulr e trazer os fudios para o litcn.l como escra.vos: o 
pioneiro americano levava um saco de sementes, era um homem 
que ia para se ftxar oa terra e cultiv6-IL AdentraJno..oos pelo inte
rior taniiamentc. e -veja. Senador- Brasília é um avanço institu
cional: foi o Governo que aqui planlcu a nova capital com esse ob
jctivo; lá nos Estados Unidos. o processo se fez espomanea.mente. 
Essa, a gnmde diferença en!Ie n6s e eles. Mlito obrigado-

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito obrigado, 
Senador. Aproveitando seu aparte, gostaria de n:sgatar do brilban
te ensaio de Vianna Moog um conceito básico que é o seguinte: de 
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pouco adianta essa medida in.stituciooal. conio V. Ex• registrru, de constiblcional. para que es~ repasse nio se dê mais em funÇão de 
se COilSlnlir, no centro do Pais, a nova Capital, se ela não for se- ciicunstJncias poUticas oo de qualquer outra otdém. 
guida de um sentido de col.oo.izaçio e conquista efetiva que, ainda Sempre afmno, exemplificando, que seria muito razoável 
hoje. seria pioneiro oó BiasiL qual seja a conquista ecoodmica do para. a 6tica da cidade de Brasilia que aquele grande t.eiTeno vazio 
tcrrit6ri0 brasileiro. Bem assim. dever-se-ia tesgatar o sentido da ao lado da Catedral fosse usado para se construir, por exemplo, 
pregação jusce!inista dos anos 50, segundo o qual Brasília seria o uma flíbrica de sapatos; gearia empregos e impostos. Isso seria 
pólo indutor do desenvolvimento econômico do Cenao-<>este e muito bom. s6 que descaracterizaria a função básica de Brasília 
não apenas um oásis, uma-tegilo economicameDle desértica e so- como Capital do País. 
cia.ImeDte injusta. Bmsíl.ia. que foi consttuída para SOO mil babi- Brasília nio pode ser administrada - e este é um erro grave 
tanleS oo ano 2(X)(), tem hoje, cinco anos antes, quase dois milhões - apenas como cidade. apenas sob a ólica dos que aqui vivem, por
de habitantes. que Brasilia, muito mais do que isso, ~ a Capital de todos os bmsi-

Creio que todos n6o admitimos que o Plaoo Piloto deve ser leiros. Manter, portanto, a segurança póbtica das embaixadas. do 
~servado em sua concepçio de cidade capital mas oio se pode Oovemo Federnl, que aqui se in5:!ala. deixar a luz acesa e a cidade 
fechar os olhos sobre a realidade de 21 cidades satélites que. jun- limpa., tudo isso tem um custo. E preciso que esse custo, devida
tas. t&n mais de um milbio c meio de habitantes que vivem ainda mente mensurado. clarameD[e exposto à população brasileira, seja, 
hoje numa ccooomia terciária: só há eDJIRgo no serviço público de uma vez por todas. texto constitucional. 
ou no çom&cio. É preciso~ portanto, enxergar os problemas utba- A segunda medida que colocamos, Sr. Presidente. trata-se 
nos de Brasf.lia e. 8pODlar so:tuções regionais; Penso, Sr. Presidente, do fato de Bnsilia ser, boje, ligada ao Porto de Vitória por uma 
que s6 há uma alternativa para que, daqui a 50 anos, o Plano Piloto ferrovia. Se não -existisse· essa ligação ferrovi~ provavelmente 
cootimle peservado em sua concepçio original; bá que se denu- todos que coohecem.os o Centro-Oeste brasileiro irlamos propug
bar a hipotética muralha que ainda boje :separa o Distrito Federal nar pela sua constroção. Mas •. como essa ferrovia está pronta~ es
da região que o cerca. da regiio geoeconômíca de Brasília. B para quecemos de usá-la. Trata-se de uma ferrovia de mais de mil qui
isso não há outra altemativa. a nio ser um modelo de desenvolvi- lômettos, com apenas uma composição de carga IX"' semana, co
memo tegiooal que una os governos do Distrito Federal. de Goiás. quanto a grande produçio de grãos do Centro-Oeste lxasileiro é 
de Minas Gerais~ de Tocantins. cem o apoio efetivo do Governo transportada de camiDbão para os Portos de Vitória ou Tubarão. 
Federu, para que se dimima a diferença de qualidade de vida en- Levamos ao Governo Federal e a Receita Federal já se pro
tre os que vivem no Plano Piloto e os que vivem nas cidades--saté- nunciou oficialmente favorável à instalação do porto seco rio Dis
litcs ou na região do Entorno. _ lrito Federal. Trata-se da idéia simples de se instalar.-em Brasília, 

Para isso. e até pua que sejamos capazes de preservar o uma estação aduaneira de interior. para que toda a produção do 
Plano Pilcto na sua coocepçio de cidade-capital. é absolutamente Centro-Oeste, os grãos e também os produtos agroindustriais e ou
necessário que se incentivem as vocações ecooômicas próprias de tros sejam transportados de caminhão alé as margens' da BR-040. 
cada IllÍcrOlTegião do Centro-Oeste brasileiro. na saída de Luziânia. na beiia da ferrovia. Ali. teríamos armazéns 

Portanto~ registro. nesta Casa. o projeto qu~ levamos ao e postos alfandegários. os imposlOs seriam pagos aqui e empregos 
Presidente da República e aos DlÍnislro$ da área econômica. que seriam gerados no Centro-Oeste brnsileiro. Dessa forma. esses 
visa promover a união dos governadores do Centro-Oeste brasilei- prOdutos, dentro de contêineres. poderiam seguir as rotas da ex
ro e também a busca de um modelo de desenvolvimento regional penação. 
que possa. inclusive, centrar os esforços deste Jl()VO periodo de de- São medidas como essa que não dependem de investimen-
senvolvimento que. certamente. vai viver o nosso País. tos ou recursos públicos, porque estação aduaneira de interior li ci-

O Centro-Oeste brasileiro tem água abundante,. tem um cli- tada pelo Governo Federal certamente terá o concurso da iniciativa 
ma absolutametlle regular. tem um solo fértil principalmente de- privada como em outras ci&des do lnterior brasileiro. Basta von
lX'is.que a EMBRAPA dominou a. tecnologia de produção no cer- tade política. e essa vontade política já é manifesta por parte do 
rado~ tem uma baixissima -.deusidade demográfica, tem- estradas Governo F_ederal. 

prontas e facilidade de escoamento da produção. É necessário. Se juntamlos a ela a vontade Política dos Governos do Dis
portanto. que esse modelo de desenvolvimento regional busque trito Federal e dos Estados do Centro-Oeste. poderemos ter, no 
para O Centro-Oeste brasileiro o incentivo às _suas vocações econô- pono seco do Distrito Federal, um pólo indutor do desenvolvimen
micas próprias. diminuindo as pressões que se exercem hoje sobre to econômíco do Centto-O~te. Aí, sim. resgatando a grande ban
Brasília. quer sejam &obre nossos equipamentos públicos- basta deira de Juscelino Kubitscheck quando construiu Brasília. que não 
dizer que 60% dos doentes atendidos no Hospital de Base véem de era apenas deslocar a capital político-administrativa do País, mas 
fOOL de Brasitia-, quer sejam sobre a fonna de C<lll'eDies migraiórias. 

Nesse sentido. Sr. Presidente, duas cMJtras medídãS fciiam abrir as portas da conquista do nosso território. Assim. poderemos 
preservar Brasília das grandes e insustentáveis pressões que se 

eocaminbadas por nós ao Governo federal: a primeira delas, a exercem sobre ela. 
idéia de se criar. no momento da reforma fiscal e tributária, o Fun-
do do Distrito Federal. Na Couslituiçio de 1988. apeoas a Segu- Uso este tempo, portanto, Sr. Presidente. para registrar~ 
rança. Pública da Capital do País fiCOU sendo encargo da Uniio. Senado Federal. considerando a capacidade de reflexão das Sr's e 
enquanto. historicamente, desde a inauguração desta cidade. as dos Srs. Senadores. a importância de, neste momento de mudança 
áreas de saúde. educaçio e segurança são custeadas pelo Governo que vive o País. ao buscannos um novo modelo de desenvolvi
federal. menlo ccooômico. não repetinnos o erro de sediar esse novo pe~ 

A nossa proposiçio é que Governo Federal. Governo do riodo de desenvolvimento naquelas regiões econônUca e demogra
Distrito Federal. lideranças políticas. empresariais. sindicalistas, ficamente já saturadãs. 
enfun. rodos os que pensam Brasllia e o Brasil, sentem-se à mesa e Devemos buscar. ao contrário, que esse modelo de desen
memurem. pelos critériOs qti.e]ulgarem mais convenientes. qual é volvimento econômico. com vetares claros de desenvolvimento 
o custo para o País de se preservar Brasília como CapiW. E que regional. tome menos injusta a distribuição de riqueza nó solo do, 
esse custo. seja ele qual for, tome-se, de uma vez por tcdas. texto ·~~---~ .... r ís. 
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Eram essas. Sr. ~sidente,. as miDbas palavras. Muito obri
gado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSÉ 
ROBERTO ARRUDA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

A GUERRA ACABOU? 
NcwtoaCarlos 

Os que nã? queriam solenidades n?S. 5Ç ail?S do Dia D, agorn pe
dem contnção-. Neste século do "progresso"~ obseTva Hobsbawn, 
''seres humanos coo seguem sobreviver-nas condições ma.is degra
dantes, teoricamente intoleráveis". Vide Ruanda e Burundi. Não 
há como "desengajar-se da escalada de Õl'ttalidade e desumanidade". 

• Jom.llista 

Nos 50 anos do Dia D. odesembuque aliadonaNomw>dia O SR. PRESIDENTE (JútioCampos)- V. Ex'seráalendi-
em juobo de 1944, algu6m perguntou se havia alguma raZio para do. nos tcnnos regimentais, com relação aos ex-combatentes da 
celebrar. Junto ao Canal da Mancha. em território ftanc&. em Força Expedicionária Brasileira., à qual também a Mesa Diretota 
mais de uma dúzia de cemitérios estio entemdos 12 milalemles. presta • sua homenagem pelo dia de hoje. 
nove mil americanos. cinco mil ingleses o tr!s mil canadenses. po- Tom a palavn. neste instante. S. Ex' o Senador Casildo Malda-
quena pucela dos que mom::ram na invado. Reagindo aos que se ner. S. Ex• dispõe de vinte mimttos para o seu pronunciamento. 
negavam a participar da "fesla da moltandade", 0 primeíro-z:únis.. O SR. CASILDO MALDANER (PMOB-SC. Pela ordem. 
tro inglês Jcim Majo<,llrá.s de eventor que melhorusem • sua popu· com revisão do orador.) - Sr. Presidenle, Sr's e Srs. Senadores. 
laridade, disse que ''nio se tmu de celebraçio. iDaJ de rxwnemcnçlo". uma das metas, quando da nossa campanha rumo ao Senado, foi a 

Segundo Major, o Dia D "tWdou o nosso futuro. lançando interiorização do desenvolvimento. 
as fundações de uma Europa pe.clfica e livre e isso deve ser come- ~ntro desse princípio. inclusive indo ao encontro- assim 
morado". Na~ aviões bombardeavam Gorazde 0 canhões cal- penso- do que proferiu há pouco o Senador José Roberto Arruda 
cinavam vales da antiga Iugoslivia~ complementando operações em várias partes de seu pronunciamento, no que tange à inte
de "limpeza racíal". Para o historiador inglês H.P. Willmont "o ta- rio~~ ~ desenvolvimento no Brasil. entendo que um dos 
manho da presença dos Estados Unidos no desembarque re'pre-- me1os para tsso é o nosso Banco do Brasil. 
sentou a primeira invasão da Europa por tropas de fora desde que Em relação a isso, Sr. Presidente, teço alguns comentários 
Suleiman Pasba irrompeu .nos Balcis, há 590 anos11 • Acabuam na la.rde de hoje, priocipalmente quando se fala em fechar centenas 
quatrocentos anos de supremacia européia no mundo, oulra rizio e centenas de agências. 
da resistência a festas. _ V ai muito além do fechamento de agências e do enxuga. 

Agora são os 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, mento do quadro de pessoal o anunciado programa de refonna do 
com a ONU, portadora da mis~ de 1'preservar as gerações futu. Banco do Brasil. E não cabe aqui avaliá· lo apenas pela dimensão 
~do flagelo~ guena", a pooto de declarar·se falida. Zagreb, ca- do número de agências já identifiCadas como "sem viabilidade 
prtal da CroáCia, é bomb.udeada e a gue:na na Bósnia ameaça Lor· econômica", as quais somam 617. LevaiJdo.se em conta que, ao 
nar·se total. Em seu 11Age of Extremes11, enorme sucesso de venda todo. são 5.600 agências. elas representam um pouco niais de 10% 
Eric Hobsbawn mostra que .o século 20. de 1914 ao colapso cb do total, é bem verdade. Mas o que menos se questiona neste nlo
União Soviética, em 1991. foi IDlii'C&do pelo fcnnidáve1 progresso menta são os mlmeros. O que há de mais grave por Irás dessa pro. 
nos campos da produção e da destruição. O ''século da morte". 08 pala~ política de contenção de despesas é uma equivocada inter
palavta da Human Peace, publica.çio da lnlema:ciooal Union of pretação do Governo sobre os reais objetivos do Banco do Brasil 
Antbropolgical Sciences. A guerra fmnco-prussia.na de 1870 aba. Sr. Presidente, Sr-"s Senadoras e Srs. senadOres. ao longo de 
teu 150 mil enquanto a entre 1914 c 1918 mobilizou 65 milhões décadas. o Banco do Brasil se notabilizou p:>r suas atividades de 
de soldado~ nove milhões dos quais tombaram sob "chuvas de . interesse social. de promoção do clesenvolviniento em distantes re· 
ácidos". o tetrivel advento das annas químicas. giões jamais at:raldas pelos bancos privados. Foi quase sempre 

Num salto quantitativo c qualitatiVo a ·segunda Guerra en- destacado pela oferta de apoio técnico à política de desenvolvi· 
volveu 92 milhões de combatentes. matou enlle 50 e 60 milhões mento local. E assim deveria continuar sendo. Não que se deva 
de seres humanos. deu a luz aos engenhos atômicos e ao que priva~ o lucro e socializar as despesas, muito pehcontrário: é 
Hobsbawu chama de "estranha democratização". Na Primeira mcenuvando o trabalho lucrativo que se chegará à tão almejada 
Guerra os civis mortos não passaram de cinco por cemo. Na. se- geração e multiplicação da riqueza. . 
gunda, 25 poc cento dos mortos eram civis. Na da Coréia. 84 por . Faço estas considerações para reafirmar o grave erro que 
cento do .total de nove milhões. Na do Vietnl mais de 9()-por cento <;ena a adoção de quaisquer medidas restritivas à ação desenvolvi· 
de um rrulhão e 900 mil. Além disso as tragédias não acabam com mentista do Banco do Brasil, quer seja através do fechamento de 
o fllD dos combates. No fmal da. guemL de 1914 os refugiados so- agências ou de demissão de funcionários. 
mavam entre quab"O e cinco milhões. Ora. o que se pretende é tomar essa presença do Banco do 

Em 1945 o avanço russo produziu 13 milhões de refugiados Brasil mais atentamente dedicada aos interesses das comunidades 
alerpães. Pouco se cotnpU'3dos aos 15 milhões da. descolooização interioranas de fomento à produção. Onde há urna agência do Ban· 
da India, cinco milhões da Coréia.. nove milhões do Vietnã e um co Uo Brasil lá está um agente moúvador do trabalho lucrativo. 
milhão de palestinos. Em 1993, de acordo com 0 Alto Comissaria~ Elas funcionam como autênticas alavancas da economia em todos 
do da ONU para Refugiados, 10 mil pessoas se lançaram nas es~ os níveis. 
tradas diariamente, fugindo de perseguições, pan. oão morrer a ti- Essa deveria ser - e é meu pensamento. Sr. Presidente - a 
ros, de pancada ou de fome. Hoje em dia é refugiado ou desabriga- verdadeira ação do Banco do Brasil. O nosso Banco deve ser e 
do, por expulsão. um em cada 114 habitantes do planeta. O DÚme· deve ter uma composição eclética para que. lá no interior. em vez 
ro aumentou de dois milhões e 400 mil. em 1974, para 23 milhões. de fechar agências em determinados municípios, possa ter a for. 

Somados refugiados e desabrigados vão a. 49 milhões de mação e o incentivo. a fim de ajudar o desenvolvimento e procurnr 
pessoas expulsas de suas casas, jogadas em siblações desesperado- alternativas junto às autoridades municipais e presidentes de enti· 
ras. expostas a pestes. miséria e forne. Sio esses os panos de fundo dades organizadas para o desenvolvimento daqueles municípios. 
das comemorações (ou celebrações?) do fim da Segunda Guerra. Essa deve ser. inclusive, a fonnaÇão dos funcionários do Banco do 

Brasil no interior. 
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Nesse sentido, Senador José Roberto Anuda, é que venho 
·ao· encontro do prommciamento de V. Ex .. ~ Se queremos inte
riorizar o desenvolvimento do Brasil. precisamos usar_ o nosso 
Banco com este fim.. Sendo assim. em vez de fechar agbcias nas
pequenas localidades, vamos instrui-las, vamos preparar os fun
cionários com uma formaç!o eclética para que não sirvam apenas 
para o atendimento burocrático, mas tenham uma formaçio que 
favoreça a abertura de saídas para a comunidade do interior na 
agriculnna, na agropecuária, no pequeno comércio ou na pequena 
indústria. E, inclusive. que seja dada uma gratütcaçlO, ou seja. um 
incentivo àqueles que vão assumir uma ag~ncia 110 interior, a rliD. 
de ajldzr na solução dos problemas dessas comuoiÇades, já que, a 
longo prazo, o Governo, indiretamentc, ganhará"Com issO. 

No lugar de AABBs no interior, deveria haver possibilidade 
de o funcionário eclético reunir-se cóm a comunidade no s6.bado e 
no domingo. Ele. portanto, nio teria contato com a coiüwiidadc 
apenas das 9 da manbi às S da tarde, mas· conviveria com os dra
mas da comunidade, ajlda.ndo a encontrar os caminbos para a re
solução dos problemas dessa coiDUD.idade. 

Essa é a fonnação que procisamos. O Banco do Brasil pre
cisa começar a receber uma outm orientação, e o Govemo prec-isa 
com.eçar a pensar de maneú:a diferem.e, porque as grandes cidades 
enfrentam grandes problemas. Dentre eles podemos citar os Uis 
maioies: a segurança, a moradia e a infra--estrutura, Esses proble
mas sAo decorrentes do êxodo rum!. 

Como diz o Senador José Roberto Amlda, existem.pouco 
mais de vinte cidades-sat6lites em Brasilia. É por isso que precisa
mos de uma formação cclética. 

Continuo, Sr. Presidente. a leitura do que aqui anotei. Faço 
essas coojlraçõcs para reafirmar o gm.ve erro que seria a adoção 
de quaisquer medidas nesse sentido à vazão do Banco do Brasil 

Creio mesmo que, aõ C9Dtrário ~ cortar pessoal e fechar 
agências rotuladas de "cronicamente deficitárias" ou- "sem viabili
dade econômica'', os esforços do Governo deveriam se fazer sentir 
na direção oposta. como. por exemplo, estimular a ida de funcio
nários, como diss~ para as agências rurais, pequenas Comunida
des, inclusive através de boo:iíJCaÇio, e cuidar da vida ecoaômica 
dos municípios - especialmente os pequenos - la! qual um compe
tente clínico geral cuida da saúde de seus pacientes. De quebra o 
Governo resolveria o crucial problema do êxodo rural. 

Sr. Presidente, sr-se Srs Senadores, por todas as razões ex
postas, e coerente com os motivos que originaram a sUa implanta
ção. a sociedade brasileira quer que o Banco do Brasil oio seja 
apenas simplesmente mais um banco, mas que corresponda efeti
vamente ao que denominamos de "banoo do povo do Brasil". 

Acredito que este seja o caminho mais adequado. Sr. Presi
dente: incentivar, instruir, passar uma nova orientação para que os 
próprios funcionários. numa formação at.S eclética, tirem seüs Cal
çados diferentes e calcem botas. se pm::iso. V amos para o meio da 
roça. como dizia ainda há poucos dias o Senador Iris Re~ por 
rede de televisão. Antigamente, as roças andavam lc:udas, habita
das: hoje. estão vazias, virando taperas. Enlio. se usarmos o Ban
co do Brasil como instibliçio de uma formação eclética pa.[a aju
dar a desenvolver, a buscar as saídas, a sofrer as dores, sentfr essas 
mesmas alegrias do homem que vive nas pequenas comunidades, 
estaremos ajudando o desenvolvimento do País e ajudando a solu
cionar os grandes problemas das metróples. como a segurança. a 
habitação e o saneamento básico. Assim. estare mós- colaborando, 
Sr. Presidente. com uma saída para o País inteiro como rim todo. 

Eram essas as considerações que queria trazer na tarde de 
boje a este Plenário. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra 
ao Senador Nabor Júnior. V. Ex• dispõe de 20min. para o séu pro
nunctamento. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr-B e Srs. Senad<ms, o Brasil 
está empenhado em renovar as próprias estruturas e modernizar a 
vida do povo. principalmente através de uma indispensável e ur
gente reforma do Estado. Até mesmo setores recentemente refratá
rios ã tese já. admitem discuti-la e, não raro. participam do proces
so que levatá A sua implementação. 

Sou defensor declarado da iniciativa Jrivada e da livre con
corrência na economia. fatores que conSidero pilares da própria 
democracia. Sou -derenSoÍ' declarado da privatização dos setores 
que. ainda vinculados ao C'.outrole direto do Esta~, devam de.le se 
desvincular para iniciar uma nova etapa de progresso e aperfetÇOa-
mento técnico.cieolifico. -

Mas sou defensor declarado, lam.bém. da presetvaçio de ní
veis mínimos e de condições essenciais ao exercício da soberania 
nacional e da integraçlo das regiões do país, reduzindo ou tornan
do suportAveis as gritantes diferenças na qualidade de vida dos ci
dadãos. 

A imprensa troUxe no fmal de semana diversas informações 
relativas às mudanças que o governo pretende implantar na atua
ção do Banco do Brasil- tema que foi tratado pelo Senador Casil· 
do Maldaner em seu recente pronunciamento. E constatei, alarma
do, que essa pretensa "mcxlemização" é, mais uma vez. um verda
deiro massacre sobre as populações já prejudicadas pela distância. 
pelo afastamento dos grandes centros, pela pobreza e pelo desesti
mulo. Um dos colunistas que alxJrdaram a questão chegou a quan
tificá-la. garantindo que "das 5.600 agências hoje mantidas pelo 
Banco do Brasil. 349 são absolulam.ente irrecuperáveis e 225 sãq 
.realmente supérfluas ou descartáveis", o que daria um total de 574 
agências condenadas - mas o número de prováveis extinções che
garia a 617. 

Outra coluna garante que o Presidente do Banco do Brasil 
já estaria delenninado a fechar "as pequenas ag~ncias deficitárias", 
mesmo admitindo que elas "pouco pesam no prejuíw" do estabe· 
lecimento. O _Sr. __ Pª\llo César Ximenes estaria deslumbrado com a 
demonstração de força politica e ecooômica que encont:roo. na feira 
de gado de Uberaba. ~izada na semana passada. a ponto de reu
nir os gerentes e dete:nninar que ali concentrem sua açio. pois é 
"onde mcn o Pffi". o centro de sua fllosofm é ''tornar mais rentá
veis as agSncias das praças maiores e mais ricas". · 

E as praças menores e menos ricas? Para essas, s6 há uma 
proposta: fechar suas portas. transformando-as. no máximo. em 
postos de atendimento. 

Sr. Presidente. S:r's e Srs. Senadores, faço questão de reafrr
mar o que seuqre disse na tribuna e nos debates das Comissões, 
onde refleti o meu pensamen10 sobre a questio: nio son inimigo 
do Banco do Brasil, muito ao contrário, estou entre os n..ais anio
rosos defensores de sua afnmaçio e de sua potencialização máxi
ma; e é justamente por considerar o Banco do Brasil uma institui
ção. dentre todas. :realmente decisiva para o rrogresso do P.ús. é 
por isSo que hão aceito as colocações feitas por seu dirigente má
ximo, que refletem. na realidade. as posições radicalizadas dos inimi
goa iocoodiciooais da pm;eoça do Estado na geslão da vida pública. 

O Banco do Brasil ~ muito mais do que um simples estabe
lecimento de cddito, um ooncorrente a mais dentro do universo 
amai da agiotagem oficializada, onde a taxa de juros real vai muito 
acima, todos os meses, da vigente anualmente nos países desen
volvidos e democráticos. Juros P.'st-is-de 8%,9% ou 10% mensais 
são escândalos capazes de estarrecer qualquer fmanc:ista acostu-



Maio de 1995 - ANAIS 00 SENADO FEDERAL 309 

mado a aplicá-los como rendimept.o em prazos não inferiores a da Nação. Isso é o resultado daquele Brasil, como disse dias atrás, 
doze meses. . que até há pouco tempo, antes da implantação de Brasilia. vivia 

,_O erro, portanto, está na filosofia. E fica cristalinO quafido com as Costas voltadas para p interior. Vamos fazer com que vi
se rar:iocina objetivamentc: o Banco do Brasil ~. na verda.de. apre- ~ o rosco para o interiOr, analisando com profundidade tudo 
sença·do povo brasileiro, do Estado brasileíro, em todas as regiões, aquilo que diz respeito - mesmo onde a densidade populacional 
até mesmo naquelas mais pobres, ou melhor, principalmente na- seja baixa -1 valorização da pessoa humana nesle Pais. Muito ob-
quelas mais pobres. rigado pelo aparte. 

Vou-me deter na apreciação do caso sob o enfoque acreano, nr..r 
por dois motivos: 0 primeiro é Msioo, por lle traJar do Estado que O SR. NABOR Ju"IOR- Agradoço a oportuna participa-
tenho a boma de representar 00 Senado Federal; 0 segundo se ção de V. Ex• no meu pronunciamento, a qual veio reforçar minha 
deve ao fato de que ali enconttamos um dos extremos da pobreza argumentação a respeito dessas nolÍcias que dão conta de que a 
regional, agravada pelas tcrrlveis diflCUldades de comunlcaçio e amai di:Ieçlo pretende encerrar as atividades de mais de quinhen-
pela distância em re1 .. ..:; .... aos -.. .. ~ ..... centros ecc:uômicos e de .......r-. las agências daquele estabelecimento de crédito. consideradas de-

'"'"" ... ~ ,....., flcilárias. 
O Estado do Acre. se fa: coocretizada a ameaça de fecbar 

as agências ditas "deficitárias", deverá conservar apenas a de Rio V. Ex• disse muito bem que. na verdade, o Banco do Brasil 
Branco e, talvez. de Cruzeiro do Sul. lacrando as portas de todas também cumpre um papel social, além da sua função específica de 
as deglS.is. E não se fale em paliativos, como a criaçio de "postos estabelecimento de crédito. 
de atendimento", pois os mesmos serio um problema a mais, ao Uma agência do Banco do Brasil, por exemplo, no Munici
invés de se converterem em soluções, pois seus funcionários fica- pio de Tarauacá, no interior do Acre, com apenas qua&ro oo cinco 
rão inteiramente desautorizados a praticar open.ções elementaies funcionários, embora possa ser deficitária, não representa nada no 
de crédito e de serviços, a menos que contem com a autorização grande con}mto de iDvestimentos e empréstimos vultosos que o 
específica e particular, a cada caso 011 situação. dos gexentes das Banco do Brasil realiza nas grandes praças, em que se encontram 
agências remanescentes. as maiores inadimplências do Banco. Não é uma cidade pequena. 

O Sr. Iris Rczeode _Permite v. Ex• um aparte? onde um correnti.sta vai tomar dois mil, .dez mil. vinte mil reais. cu 
O SR. NABOR ,JÚNIOR-Ouço V.Ex•com prazer. um funcionário faz um em.préstímo de RS 550 ou um pequeno 
o Sr. Iris Rezende _Temos obseJvado nos últimos dias a empresário, que contrata um financiamento para pagar com 60 ou 

90 dias, que vai levar o Banco 1 falência. 
preocupação de muitos do Srs. Senad(m,s. Hoje mesmo, o Senador Se 0 Banco reahnente apresentoo prejuízo no seu balanço 
Casildo Maldaner fazia referência ao _Banco do Brasil. Vem aSem do ano passado, Senador Iris Rezende, tenho plena certeza que 
V. Ex• também com um oportuno prommciam.emo a respeito do isso não se deve, absolutamente. às pequenas agências existentes 
Banco do Brasil. Temos, nos últimos dias. em companhia de mais no interior do nosso País. · 
cinco senadores e oito dwotados, sob a coordenação do Uder do · É necessário, :Portanto. que elas ali continuem. como a face 
Governo nesta Casa, Senador Elcio Alv~. também mantido reu- visível e confiável do Govemo brasileíro, através do gerente do 
niões com o MinistériO da Fazenda, Banco do Brasil. Minisrério Banco, que atende não só os pequenos e microprodutores e os pe
da AgriculbJra.. O que temos observado. Senador, daí a impoztb- quenos empresários, mas também cidadãos comuns.como os fun. 
cia dos pronunciamentos a esse respeito, ~que muitos têm discuti- cionários. que~ muitas vezes; recorrem ao Banco naquelas oportu
do o Banco do BrasiJ., inclusive os próprios Presidentes e Di.reto- nidades em que, realmente, não têm condições de se deslocar para 
res, como uma instituição qua.lqtier da área fmanceira. Não pode- os grandes cenrros. em busca do empréstimO oportuno. coi:no disse 
mos analisá-lo sob esse prisma, porque tem um fundo social muito muito bem v. Ex•. 
importante. caso contrário, nio se justifiCaria o fato de o Governo Agradeço 0 aparte de v. Ex,•. fico mi.Jilo hooraâo e o incor-
Federal manter a maioria das ações dessa instituição bancária. O poro a meu discurso. 
Banco do Brasil precisa entender que tem o papel de desenvolver 
o País como um todo e, principa.ltnente. a agricultUra brasileira. O Sr. Casildo Maldaner- Permite-me V. Ex• um aparte? 

Ora. simplesmente falar em fechar uma agência no interior, na 0 SR. NABORJÚNIOR _Concedo o aparte a v. Ex•. 
fronteira agrícola do BrasiL por ser deficitária 6 analisar o proble-
ma muito superf"lCialmente. Aquela agência, quando muito, atende O Sr. Casildo Maldaner - É com uma alegria imensa que 
a algumas dezenas ou centenas de agricultores que não teriam con- vejo o Sul e o Norte do Brasil como um todo. O Centro-Oeste sei 
dições de pegar umfmibus ou ootro meio+de condução para apre- que é o interior do. BrasiL E quando vem o Senador Iris Rezende 
sentar a sua proposta e buscar o fmanciamento pam desenvolver a fazer uma análise profunda. Há poucos dias, assisti o apresentador 
sua agricultura. Precisamos lembrar que, mesmo cleflc:iláriã, a de uni programa ·de televisão, dizendo que tínhamos roças cheias 
agência serve para pagar o funcionário público federal ou, quem nc Brasil e hoje estão varias, porque há o êxodo. Tínhamos 80% 
sabe, estadual e, enfun, informar o Govemo do que se passa neste da população no meio rural e boje temos cerca de 80% nas cidades 
País, porque o Banoo do Brasil tem o mais categorizado e qualifi- e 20% no interior. Aí é que está a importância das agências do 
cado cotpe de funcionários que cODbecemos nesta República. En· Banco do Brasil, principalmente nas pequenas comunidades. 
tão, acho muito importante que o Senado manifeste a sua contra.- Como diz V. Ex.-, Senador Nabor Juníor, uma pequena cidade com 
riedade ao Govemo no sentido de parar de falar que vai fechar uma ag~ncia com quatro ru cinco funcioo.ários Para ateil.der o pe-
100, 200 ou 500 ag~ncias, como se isso fosse salvar Q Banco do queno comerciante. o agricultor, ela não está lá s6 para o crédito. 
Brasil ou consertar a República. Não! Vamos analisar se essas Eu penso que devêssemos incentivar também uma formação para. 
agências não têm uma função social importaDte al~m do interesse esses funcionários a fim de que eles fossem ecl~ticos nas suas ab.i
econõmico. Congratulo-me com V. Ex• por esse pronunciamento, buições. para que vivessem os dramas da pequena comunidade, 
pois quando ouço um Senador da fronteira agricola deste País para que ajudassem e tentassem um pequeno negócio entre os mo
preocuPando-se com os problemas dos mais humildes, dos mais radores da ~giio. um pequeno comércio. uma pequena indústria 
distantes. sinto-me aliviado.- O Governo deve., tam.Dém. sentir-se ou na pn5pria agriculnlra. Os funcionários deveriam receber ins· 
escorado por homens que, como V. Ex•, inquieta-se com o fub.lro truções para levá-los adiante. assim acredito que poderíamos inte· 
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riorizar o desenvolvimento. Acredito que esta é a grande alavanca 
que o piDprio Governo tem em mãos para ajniar a interiorizar o 
desenvolvimento. o que ajudaria ~mbém a solucionar os proble
mas cruciais das grandes metrópoles, tais como: segurança. sanea
mento básico e moradia. Dessa fonria, esse pessoal ficaiia no cam
po e interiorizariamos o desenvolvimento. Comg di~ o _SCltlíJ.dor 
Iris Rezende: tem-se que olhar o BrasU como um todo. Nós esta
mos de costas. Eu não sei se algumas pessoas estão mais voltadas, 
como diz-se comumente, para a avenida Paulista, para New York. 
Aí não dát Temos que nos voltar para o interior do Bt:asil. E vem 
V. Ex• ho~ à tarde unir o Brasil como um todo. Já falamo$: sobre 
esse assu~to. nós que representamos o -Sul e V. EX• representando 
o extremo Norte, enftm. todo o Brasil está participando disso. 
Nossos cumprimentos. 

.O SR. NABOR JUNIOR- Agradeço o apane de V. Ex". 
que situa·bem'o"Pffblema dentro da realidade qUe conhecemos: a 
de que o Banco do ~rasil exerce um P!lpel preponderante no de
senvolvimento das pequenas comunidades brasileiras. O funcioná
rio do Banco do BrasiL é uma pessoa que. chegando de fora. enn
quece a comunidade com sua formação cultural e._ às vezes. ~rua 
até no ensino; chega ~ma dessas ci<4des do interior.,can;.D.te' de 
bons profissionais.. e vai lecionar no c.olégio local. São, rapazes sol
teiros que chegam e se casam com as moças da própna localidade. 
Há os concursos que se Iealiz.llm nessas localidades e que aprovei
tam a mão-de-obra da região. Tudo isso o Banco do Brasil -lem 
proporcionado- e, por tudo isso. represe!}ta o sonho m~ximo de 
milhares de jovens. ' . o-

Há necessidade de nos unirmos no sentido de p~setvar as 
agências do Banco do_ Brasil do interior do nosso País. principal
mente as agências das regiões mais disiantes. nas fronteiraS agrí
colas a que se reportou com muita pr~~de o Senador Casildo 
Maldaner. Agradeço mais uma vez a V. Ex• pelo aparte. 

Sr. Presidente, retomo o meu discurso, ainda abodando 
aquela falsa solução, de transfotmar agências em postos de atendi
mento: isso tem um lado cruel, materialmente provado através das 
décadas. Sena Madureíra fica a 142 Km de Rio Bran~; Xapuri. a 
162 Km:. Brasiléia é distante cerca de ZOO Km ·da Capital do Esta
do; Plácido de Caslr_o, 105 Kn Tarauacá s6 pode ser atingida por 
via aérea. voando-se 500 Km sobre a mata. Todas as demais. aliás, 
praticamente só podem contar com os táxis aéreos na D.]alçr -pinte 
do ano. e, quando as estradas permitem tráfego, sempre é de forma 
precá.ria e perigosa. Vale a pena ressaltar. porque também é rele~ 
vante o fato, de que. mesmo quando não estão caindo as tempesta
des torrenciais. voar na Região representa um risco permanente, 
devido às queimadas que fecham a visibilidade e devido, também. 
à precariedade das pistas de pouso. 

Rebaixar a capacidade gerencial dos representantes do Ban
co. portanto. significará, na iealidade, tomar inócua ou deficiente a 
sua amação em praticamente todos os Municípios do Acre. porque 
os procedimentos dependeria de conrunicações tisicas, postais e 
eletrônicas ootoriamente precárias. 

Não sou apenas eu. não somos apenas os representantes do 
PMDB acreano. mas é a bancada estadual como um todo, é toda a 
comunidade preocupada com esse vetdadeiro atentado contta os 
mais elementa.res projetos de vida menos amarga. Prova do que 
afll'tDÓ está no documento qile acabo de receber, enviado pela As
sociação Comercial do Municl.pio de Sena Madureira. que exige, 
cordial e fmnemente, o posicionamento deste Senador em defesa 
da agência do Banco do Brasil. É o que faço agora, não apenas 
atendendo à justa cobrança da comunidade senamadureirense. mas 
dentro da linha que sempre defendi: o Banco do BraSil representa 
a única presença efetiva da União nas cidades mais distantes; reli-

rá-lo das. mesmas ou tomar irrisória sUa participação na vida co
munitária terá. justamente. o sentido de most:rar ao povo que não 
existe ~alquer interesse oo preocupação quanto a seUS destinos. 

_ Quero~ fmalmente, condenar com veemência e fiiDleza esse 
critério falsamente empresarial e sane"a.dor, de s6 deixar em fun
cionamento aquelas agências rentáveis; quero deixar claro o repú
dio quanto às afll1D3Ções que traduzem o sentimento dos grandes 
centros, desprezivo em relação aos habitantes das regiões mais 
distantes e pobres: somos todos brasileiros e exigimos, tamb6m to
dos, o mesmo tratamento respeitoso e positivo por parte dos res
ponsáveis pela Federllçio. 

O Banco do Brasil é depositário não apenas daS esperanças 
e dos projetos básicos do povo; é gestor dos recursos e verbas fe~ 
derais. sobre eles auferindo rendimentos e riquezas proporcionais 
a seu volume. Como cootrapartida, sempre trabalhou socialmente 
voltado para o atendimento das exi~ncias das comunidades mais 
pobres, cobrindo, acima de tudo, as omissões e ausências do Poder 
Centml. 

O Banco do Brasil tem como seu maior capital o respeito, o 
carinho •. a confiança de todos os_ bÍ'asileiros. Voltar-se apenas: para 
os poderosos~ agora~ representará. desgraçadamente, a quebra des
sa confiança, que vai além de evenblais políticas económicas; seri. 
uma agressio ao óltimo elo entre os brasileiros ricos, que são pou
cos e iontUzados em algumas ilh.as de progresso~ e os que enfren
tam sofrimento; e dificuldades incríveis para presetvar o orgulho 
nacional. 

Matar isso será liquidar também os mais importantes so
-nhos de integração nacionãl. 

_ É a advertência que o Acre faz. e - estou certO- encontrará 
eco em todos os representantes da Federação aqui reunidos. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Nabor JúnWr, o Sr. 
Júlio Campos, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência. que i ocupada pelo Sr. José Samey, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao oobre Senador Júlio Campos. 

Na forma regimental, prorrogo o Expediente por mais 
quinze minutos. a fim de que S. Ex• possa proferir o seu dis
curso. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mf. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores. a história dos in
centivos à cultura. no Brasil, tem sido o relato de uma sucessão de 
enganos e fnlstrações. a maioria dos quais afogados em um imen
so mar de boas intenções. 

Os estudos realizados sobre o assunto mostram o pouco que 
se conseguiu fAzer nesse campo e reduz a quase nada as iniciativas 
bem Sllcedidas. 

Nlo se tem ainda um diagnóstico muito claro das causas 
que impediram o pleno sucesso das bem intencionadas iniciati
vas do sucelsivos Governos. Nio sabemos com certeza o que le
vou esses programas. se nlo ao fracasso total, pelo menos ao es-
quocimoltlo. 

Todol partiram sempre da moama o feliz constataçio de que 
6 neceul.rio involtlir no apoio l Cullura Nacicmaj, pois sabem o 
quanto isso ~ importante para o desenvolvimento hll'IDÔnico e in
tegrado de um povo. 
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Na análise dos fracassos' até aqui registrados, é possível que 
a pOOpria ambigüidade do termO Cultura tenha sido uma das causas 
principais de tanto desperdício. Essa ambiguidade dilui os objet.i
vos dos programas. Diluídos os objetivos e meras. dada a im~
são do objeto da ação governamental, diluem-se conseqlJentemen
tc os meios, coofuo.dem-se os esforços e. rma.J.mente. pc:tdem-se 
todas as boas intenções do legislador. 

Na realidade, existe uma enorme ambivalência no que se 
quer dizer com a palavm cultura. 

Para a maioria ela é si.nôn.imo de erudíçio, mas para outros 
ela pode nomear todas as manifestações da expressão popular. af 
incluídas todas as manifestações de arte. da mais popular à mais 
emdita, até às crenças, valores, atitudes, idioma e linguagens de 
um povo • 

. É evidente que os mecanismos e as estratégías montadas 
para promover a cultura indígena no Brasil muito dificilmente se
rio eficazes na defesa, por exemplo, da ópera ou de toda a riqueza 
do nosso folclore. 

Dificilmente os mecanismos que seiVirem ao incentivo e es
tímulo à divulgação da nossa magnífica mtísica barroca do século 
XVI atenderão às necessidades de apoio l poesia oral notdestina 
ou à nossa literatura de cOroei. São objeta& diferentes a metecer 
um tratamenlo diferente. 

A falta de uma melhor definição de objetivos Confun<le e in· 
viabiliza a ação. Essa ambivalência tem sido, provavelmente. o 
grande obstáculo que impediu até hoje que se desse o aJX)iO neces. 
sário ao ciriema nacional oo ao teatro. 

Foi essa ambigüidade básica, com certeza. que não permitiu 
que se implantasse entre nós um verdadeiro mecanismo de apoio e 
estímulo à música erudita nacional. ao surgimento de novos auto
res na nossa literatura, ou ã.s manifestações folclóricas de danças e 
de cantos. ao balé clássico. ou mesmo à litemb.lra oral dos impro
visadores e repentistas do Nordeste e do Sul. 

É preciso, portanto. quC se estabeleçam limites claros e ob
jetivos precisos para que se tenha uma S:ção ·eficaz: E. nesse senti· 
do, é preferlvel até que se reduza o campo de ab.Jação de um Pro
grama de Apoio à Cultura a deixar dispe:rsar·se a pa~ca verba dis· 
ponível. 

Outra questão não resolvida. presente às propostas de apoio 
à Cultul'3. até agora em curso, não consegue esconder uma certa 
dose de despotismo por parte dos debatedores. ao permitir-que 
o Estado assuma sozinho o direito- de estabelecer quais as mani
festações culturais a merecerem o apoio e o incentivo do Poder 
Público. 

É imenso o campo de awação de utna norma com tais inde
fmições, e é imenso também o privilégio de escolha de que se in
veste o Governo ao definir as manifestações da culnlra que deve
rão merecer o amparo dos recursos píblicos. 

Esse é o segundo grande equívoco, equívoco que tem leva. 
do A ação em defesa dos bens de culbJr.t., seja que sentido que se 
d8 ao termo. a um tipo de mecenato oficial, sempre passível de 
suspeição, pois os critérios: de seleçio para a escolha das áreas be
neficiadas sio sempre de dificflima aferiçio. 

Para contornar a ambigüidade que aqui apontamos e permi
tir que o próprio povo defma as manifestações culturais a serem 
apoiadas. 6 que peço a atenção das Sr's c dos Srs. SenadoreJ para 
o Projeto de Lei que estru 111bm<tendo boje i. deliberaçi!o desta 
Casa, instituindo o '"V ale-a~hura11• 

Uma proposta que faculta ao trabalhador brasileiro. a baixo 
custo. o acesso aos bens de cultura que hoje estio réstritos quase 
que apenas a algumas parcelas privilegiadas da população. 

Uma proposta que abre, literalmente, aos trabalhadores bra· 
sileiros as portas das mamfestações esportivãs ou culturais das 
quais ele tem sido quase sempre afastado. 

A culbJra, ou o lazer cultural. é uma necessidade tão impor
tante quanto as demais. E se é verdade que estamos às vésperas de 
um momento privilegiado no que diz respeito à oferta de produtos 
culb.Jrais devido à estabílidade fmancei:ra que acabamos de alcan
çar, é preciso então que nos antecipemos a isso e criemos as condi
ções para que o trabalhador nacional se beneficie também desse 
momento privilegiado que se avizinha. 

Este será. com certeza. o marco definitivo no processo de 
apoio ao teatro brasileiro. 

O cinema nacional, se soober aproveitar a op:munidade. po
derá colecionar outnls grandes vitórias como as que conheceu nos 
tempos da chanchada popular ou mesmo nos heiÓicos tempos da 
Vera Cruz. 

A música pop~lar terá seu público grandemente aumentado 
e isso, com certeza, deverá abalar a COll'elação que hoje impera e 
que reduz o gosto nacional ao gosto de uma pa.xt:ela da população 
que consome música estrangeira no Brasil. 

O mesmo poderá acontecer com a música erudita, a 
-dança clássica ou popular, além de todas as variadas mani
festações esportivas às quais o trabalhador brasileiro rara
mente tem acesso. 

Estou consciente de que' a aprovação de um mecanis-
mo dessa natureza significará a criação do maior estímulo 
que se poderia oferecer para aumentar o consumo de bens cul· 
turais no Brasil. 

Era o qu~ tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a mesa. proje
to que será lido pelo Sr. I 0 Secretário em ex.ercicio, Senador Fia· 
vianoMelo. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 151, DE 1995 

Dispõe sobre a instituição do Vale..Cultura e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: -
Art. 1° Fica instituído o Vale-Cultura que o empregador. 

pessoa f'tSica ou jnidica, facultará ao empregado, mediante opção, 
para utilização efetiva em despesas relativas à aquisição de ingres
sos para atividades culturais e esportivas. na forma que vier a ser 
regulamentada pelo Poder Ex.ecutivo. que estabelecerá. também. 
sua sistemática de operacionalização. 

Parágrafo único. Para efeito do cumprimento desta 
Lei, o empregado referido no caput deste artigo se equipara 
aos servidores públicos da Administraç-ão Federal direta ou 
tndireta. 

Art. 2<' O Vale-Cultura faculta. a baixo custo. o ingresso 
do empregado a diferentes modalidades culturais e esportivas. 
desde que os promotores. proprietários ou dirigentes aos seto
res referidos façam opção e se habilitem para o seu adequado 
cumprimento. 

Parágrafo único. As condições e requisitos necessários à li· 
vre babilitaç.lo referida no caput deste artigo deverio ser flxados 
pelo Poder Executivo. por intermédio dos órgãos indicados como 
r.xecutores desta Lei. 

Art. 3" Vale~Cultura, concedido nas condições e limites 
defmidos nesta Lei. no que se refei-e à contribuiçlo do empre· 
gador: 
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a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remunera.: 
ção para quaisquer efeitos; 

·para o nosso tão combalido setor cultural. Parece óbvio que o au
mento de público. por intermédio da facilitação do acesso aos lo
cais de espe~lo e l~er, já constit'ui;pot si só, um estimulo aos 
prdprietários no que se refere A liv're babilitaçãodoseu estabeleci
mento ao mecanismo proposto pelo presente instrumento legal. 
Ademais, acreditamos que a possibilidade de deduçio fiscal cons
titui motivação suficiente para despe1tãr grande interesse, tanto 
por parte da iniciativa privada, quanto do setor público. 

b) não constitui base de incidência de contriOOição previ
denciária ou de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço~ 

c) não se configura como- rendimento tributável do empre
gado. 

Art. 4° A pessoa juridica poderá deduzir do imposto de ren
da devido valor equivalente ao resultado da aplicação da alíquota 
vigente sobre o valor das despesas efetivamente realizadas. no pe
riodo-base. na concessão do Vale-Cultura, na forma prevista na le
gislação. 

§ 1 o O incentivo fiscal instituído por esta lei não prejldica a 
apropriação dos gastos nela referidos como custo ou despesa do 
período para efeito de apuração do lucro real. 

·§ 2° A dedução a que se refere este artigo. em con}.lnto com 
as de que ttatam as Leis n% 6321, de ,14 de abril de 1976, e 7.418. 
de 16 de dezembro de 1985, e o inciso n do art. 6°do Decreto-Lei 
n• 2.433. de 19 de maio de 1988. não poderá reduzir o imposto de· 
vidoem mais de 10% (dez porcento). 

§ 3° As despesas não deduzidas no exercício fl.D3nceiro cor
respondente poderio ser transferidas para dedução nos dois herci
cios fmanceiro sUbseqUentes. 

Art. 5° A concessão do beneficio ora instituído implica a 
aquisição pelo empregador do V ale-O.Iltura junto ãs empresas cre
denciadas para a sua emíssão e comércio. na forma em que Vier a 
ser fixada pelo Poder Executivo. 

§ 1° O empregador participará dos gastos com o Vale-Cul
tura responsabilizando-se pela ajuda de custo equivalente à parcela 
que exceder 2.5% (dois inteiros e cinco_ décimos por cénto) do sa
lário básico do empregado. 

§ 2° As empresas interessadas na emissio e no comércio de 
Vales-O.Jltura deverão obter credenciamento para t31 na entidade 
ou órgão defJ.n:ido pelo Poder Executivo. 

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no 
prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° Revogam.:-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A presente iniciãtiv3. -viS~Cprimordialmente possibilitar o 
acesso do trabalhador às diferentes formas de manifestação cultu
ral. variados modos de lazer e diversas modalidades esportivas, 
conuibuindo para ampliar, de modo sigriíficafiVó, o seu universo 
de informação e a sua qualidade de vida. . 

A exemplo dos tickets de alimentação e transporte- cujos 
eloqüentes resultados têm demonstrado sua indisçutível impor
tância- o Vale-CUltura facultaria aos empregados o ingresso, a 
baixos custos. a opções culturais e esportivas. democratizando 
assim esse acesso, por vezes tão restrito, ao mesmo tempo em 
que proporcionaria ao emp-regador deduções fiscais CO!Tespon
dentes.. 

Nio resta dúvida que o atual quadro jurídico-institUcional 
de amparo e incentivo A cultura brasileira oferece uma boa opor
tunidade para. a apresentação da presente proposiçio. O país 
tem vivido um momento em que mesmo os mais c6ticos se 
apressam a diagnosticar como altamente promissor- relativa
mente 1s ponibilidades de expanslo de nossas expressões e 
produtos culturais. 

É nesse ambiente favorá.vel que o Projeto dé Lei que ora 
apresentamos resgata mais uma importante frente de fomento 

É fundamental salientar, ainda que o Projeto de Lei consti
tui um eficaz instrumento de viabilização dos dispositivos consti
tucionais. 

De fato. é essa exatamenle a meta precípua desta proposi
ção. A Carta Maior, em seu art. 215, determina, com.o dever do 
Estado, a garantia de acesso às fontes culturais de todo o _cidadio. 
De igual fonna, as práticas desportivas, de acordo com o art. 217. 
configuram um direito de cada um. Ora. o Projeto de Lei aqui JrO
posto institui uma alternativa concreta para matcrializaçio desses 
direitos. Çom a_ sua regulamentação. o trabalhaor tert opçio de 
acesso, conforme o poder aquisitivo de cada um. a variadas fmmas 
de manifestação artística e de modalidades e~vas. 

Por ser opcional. respeila a liberdade de livre escolha. tanto 
do eml""gado - que poderá ou IW> adquirir os Valos-cu11lml -
quanto dos proprietários. dirigentes ou promotores cultu111is e es
portivos- que poc.letão ou -não se habilitar para a inscriçio de seu 
estabelecimento no sistema. _ 

É. pois. nesse contexto que encam:inbaDlO$ aos ilUstres pa
res o presente Projeto de Lei~ esperando que. por seus méritos e 
por sua oportunidade, mereça acolhimento. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1995. - S~nador Júlio 
Campos. 

l.EGISUÇÃO Çn"ADA 

ÇQNSlTllJIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

An. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestaçõ

. esculturais,_ 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas despor
tivas fonnaís e não-fonnaís. como direito de cada um. obser
vados: 

······--···--·-----·------··-·----,----··--~--

LEI N" 6.321. DE 14 DE ABRIL DE 1976 

Dispõe sobl'e a dedução. do lucro tributável, 
para fins de imposto sobre a renda das pessoas juri· 
dicas, de dobro das despesas realizadas em progra .. 
mas de alimentação do trabalhar. 

LEI N°7.418. DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985 

Institui o Vale-Transporte, e dá outras 
providências. 

DECRETO·LEI N° 2.433. DE 19 DE MAIO DE 1988 

Dispõe sobre os intrumentos ftnaucelros relad
vos à política industrial. seus objetivos, revoga incen· 
tivos fa.scais e dá outras providências. 
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Art. 6° À$ empresu que executarem, direta ou indireta
mente, programas de desenvolvimento tecnológico industrial 
no País, sob sua ~çio e responsabilidade diretas, poderio ser 
concedidos os seguintes beneflcioa, nas condições fixadas em 
regulamento: 

(À Comis.Jão de Educaçiio- deci3iio tt!rminaliva) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O projeto reli pu· 
blicatlo e re~do l Comissio oompetente. 

Foi encaminhado A publicaçio parecer da Comissio de 
Cêmstitüiçio,Justiça e Citbdania. que cooclu.i.faveravelmente ao 
Projeto de Lei da CAmam n•101. de 1993 (n• 1.258188. na Casa de 
origem). que fixa direttizes e bases da eàlcaçio nacional. nos ter-
mos do substitutivo que apn:acDta. -

· A matmia ficuá sobre a mesa, durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos tennoa do art. 235, IL d. 
combinado com o art. T/7. do Regimento Interno. 

A SRA. EMíLIA FERNANDES - Sr. Prosidente, peço a 
palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Suney) - V. Ex' tem a pala-
vra, pela ordem. . 

A SRA. EMíLIA FERNANDES (FTB-RS. Pela ordem. 
Sem revisio da oradom.)- Sr. Presidenle. tenho virias proocupo
ções quanto A tmmitaçi[o desse projeto. P<r isso gostaria de pedir 
esclarecimenlos :l Mesa. 

Esse projeto recebeu parecer da Comisslo de Consti~ 

de Educação avaliasse o inérito dessa matéria., pois nio tivemos 
essa oportunidade. Falo. inclusive, como vice-Presideme da Co
missão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (1~sé Sarney)- Entende a Mesa -que 
a questão de ordem levantada pela nobre Senadora E~lia Fer
nandes diz respeito ao reexame da questiio. Acontece que, na 
ronna regimental. temos que publicar o parecer e abrir o prazo 
para as emendas. Quando o projeto voltar à pauta dos traba
llios. V. Ex•. então. terá oportunidade de apresentar Um pedido 
de reexame nos termos Cm que está, justamente, Comuri.icando à 
Casa. O Plenário votará o requerimento de. reexame., determinan
do qLie a matéria seja devolvida ã Comissão de Educação. se assim 
achar necessário. 

A matéria ficará sobre a mesa durante Cinco .~ssões ordiná
rias, a funde receber emendas, DOS termos do art. 23,5, item U le· 
tra d, combinado com o art. 277 do Regimento Interno. 

As emendas apresentadas serão, naturalmente, incorporadas 
ao projeto. Se forem devolvidas à Comissão de E~caç~. serão 
examip.adas nesse instante. 

O SR. PRESIDEf'<l'E (José Samey) ~ A Prosidência lem
bra que o Senado Federal está convocado para uma Sessão Espe
cial a realizar-se boje, às 18b30mm, destinada a comemorar o 
quinquagésimo aniversário da Vitória Aliada. na Segtmda Guerra 
Mundial. nos termos do requerimento n° 388. de 1995. do .Senador 
Romeu Tuma e outros Senhores Senadores. 

tuiçlo. Justiça e Cidadania. Houve até e11caminhamento pa- o SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senhores Senado
raleio com a Comissio de Educaçio desta Casa. mas, para res, comunico que a apuração da votação dos vetOs presidenciais 
surpusa nossa, no último dia de reuniio das referidas co- na sessão conjunta do Congresso Nacional. realizada" no dia 4 de 
missões. o Presidente da Comiaslo de Constituiçlo, Justiça e maio do corrente ano, às t9h. processou-se através do PRODA
Cidadania disse que somente teriam direito de votar a mal~- SEN. Vowam 215 Senhores Deputados c 41 Senhores Senadores. 
ria do relatório os integrantes da Comissio de Constituiçio, Comunico ainda ao Plenário que os itens n°s L 2. 3. 4. S. 6. 
Justiça e Cidadania. 7. 8. 9. 10, 11, 12. 13, 16. 18. 19, 20. 23 e 25 fonm retirados da 

Portanto, a Comissio de Educação, apesar do tempo valioso pauta através de requerimentos de destaque e que os demais itens 
que despendeu para discutir, nio analisou o mérito da matéria •. constantes da cédula tiveram sua votação adiada por falta de quorom. 
Estivemos como expectadores diante do que estava sendo vota-
do e hoje ~ remetido ao Plenário. Nós, juntamente com vários Solidto ao Sr. 1° Secretário que proceda. à leitura da Ata de 
Senadores, inclusive o Presidente da Comissio de Constituiçio, Apuração. 
Justiça e Cidadania, Senador !ris Rezende, entendemos que o O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a pa-
parecer daquela Com.issio, que apresenta. apenso, um ·substitu- lavra pela ordem. 

tivo ao Projeto D
0 

101 da Clm.ara, que se refere l Lei de Dire- 0 SR. PRESIDENTE (José Samey) _Concedo a palavra a 
trizes e Bases da Bducaçio, nio analisou o múito do projeto. 
Por isso, ftzemos um requerimento, com base no art. 279 do Re- V. &•. 
gimento Interno, para que esse pan:cer ,juntamente com o substibl
tivo. fosse à Comissio de Educoçio. a funde que o mérito do proje
to p.1desse ser apreciado por aquela comissão que emendemos ser a 
oampetente p8lll faz6.lo. 

A Comissio de Constituiçio, Justiça e Cidadania fez 
um excelente trabalho, mas extrapolou as suas atribuições 
quando deu parecer sobre o m&ito e incluiu e aprovou um 
substitutivo. Entio, gostariamos que, antes que fosse aberto 
o periodo de cinco sessões ordinirias para apresentã.çio de 
possíveis emendas por todos os Srs. Senadores. a Comissão 
de Educaçio. i qual, em nosso entendimento, cabe a avalia
çio do· projeto, tivesse o direito de emitir parecer de mlêrito 
sobre essa mat.Sria. 

Nesse sentido fiZemOS um requerimento. que possui a assi
natura de vários Srs. Senadores. a fun de que. antes de ser aberto o 
prazo de cinco sessões para ~bimento de emendas, a Comissão 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. estou estranhando a informa
ção dada neste momento. Não sei por que. naquela sessão, de
signaram-me como um dos escrutinadores junto ao PRODA
SEN. Aproximadamente às 2lb, ligou-me uma runcionária do 
PRODASEN. pedindo que comparecesse ali para acompanhar o 
resultado da votação desses vetos. Perguntei-lhe, entio, se ha
via dado quorum, e fui informado de que nio. A informação 
que tínhamos era a de que não havia sido obtido quorum para 
votação e que, inclusive, apenas 40 Srn. Senadores haviam vo
tado. Eu lhe disse que não poderia vir. porque estava prestes a 
viajar. Como não havia sido obtido quorum, pensei que não 
haveria problema, pois o resultado da votação não. seria válido •.. 
Eu poderia, inclusive, assinar. A posição adotada pelo PT e 
pelo PSB era a de não formar quorum, em função do baixo nÚ· 
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mero de parlamentares presentes na Casa. V. Ex• bem sabe que, 
quando o número de senadores e deputados federais 6 muito 
baixo nesta Casa, fica praticamente impossível a rejeição de qual
quer veto. 

Surpreendeu-me saber agora que vararam 41 Srs. Senado
res. potque ao sairmos da sessão a funcionária do Senado confU"
mou a· informaçlo. Causa-me estranheza que l.eilbam VOtado 41 
Srs. Senadores, porque já terminada a sessão, às 9h da noite, ela 
me afnmava que va.aram apenas _40 Srs. Senadores; portanto. nio 
havia sido alcançado o quorum necessúio 1 aprovação ou n:jei
ção desses vetos. 

Eu gostaria que isso fosse devidamente verificado, para que 
não ocorram erros nesta Casa. 

_O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) -Se V. Ex' tivesse 
dado à. Mesa a consideraçio de ouvir a leitura que foi feita, te
ria ouvjrlo que declaramos justamente que os demais itens 
constantes da cbiula tiveram a sua votaçio adiada por falta de 
quorum. 

A ata do PRODASEN, que estou 1eodo neste momenco. diz 
que não obtivemos quorum para a apuração de nenhum veto. Foi 
a comunicação que tive a oportunidade de fazer ao Pleoário. As 
informações de V. &.• não colidem. de nenhü!D& maneira. com o 
que consta da Ata. 

Sobre a mesa.. Ata que será lida pelo Sr. 1 ~>Secretário em 
exercido. Senador Aaviano Melo. 

É lida a seguill1e 

Ata de apuraçio dos votos de vetos presidenciais 
constantes da cédula única de vota·ção utllizada na sessio 
conjunta realizada aos quatro dias do mês de maio de 
1995. 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de mil novecentos e 
noventa e cinco, às nove bons, na sala de rcuniio da DDS- B9, 
Centro de l'rocessamen!O de Dados do Senado Federal- PRO
DASEN. Não obstante ll. solicitação da Presid~ncia, nenhum 
dos representantes, indicados pelas Lideranças dos partidos, 
compareceu para acompanhar a fiscalizaçio da apuraçio dos 
votos colhidos por meio de c.Sdula tínica aos vetos presiden~ 
ciais, da sessio conjunta realizada às dezenove horas do dia 
anterior. Foi O:dotado o seguinte procedimento: abertas as ur~ 
nas de votação da Clm.ara dos Deputados, foram contadas 
duzentos e doze votos válidos e trBs documentos considera~ 
dos nulos e não etiquetados, coincidindo, assim, com o nú
mero de assinaturas da lista de presença; abertas as umas de 
votaçio do Senado FederaL fomm enconlradas quarenta c uma cé
dulas válidas, número coincidente com o m1mcro de assinaturas da 
lista de presença; e·m seguida. foram riscados os itens de m1meros 
um. dois, tr&, quatro, cinco, seiS, sete, oito, noVe, dez, ooz.e., doze, 
treze, dez.esscis. dezoito, dezenove, vinte. vinte e um, viDte e três e 
vinte e cinco, retirados da cédula atrav~ de ~erimentos de des~ 
taque lidos. durante a sessão. Dmdo prosseguimento aos trabalhos, 
as c&lu.las foram etiquetadas e numetadas scqíienciàlmente, reuni
das em Jotes de dez e envelopadas. Passou-se, a seguir, à digi
tação dos votos contidos em cada cédula. Foi utilizado o siste
ma de dupla digitaçio, seguido de conferência de cada cédula 
para elimin&r a possibilidade de erros. Iniciou-se a apuraçio 
pela Cimara dos Deputados.. O item de número vinte e quatro 
teVe sua apuraçio iniciada pelo Senado Federal. de acordo com 
o art. 43, § zo. ln fine. Obedecido o disposto no art. 43 do Re
gimento Comum, foi emitido um relatório. em anexo. com a to
talizaçio dos votos dos Deputados e Senadores. 'O número de 
votantes, de cada uma das Casas. nio atingiu o quorum exigi
d~ pelo qisposto no art. 66, § 4° da Constituição Federal Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assi
nada pelo Deputado Ronaldo Perim. 1 ~> Vice-Presidente do 
Congresso Nacional 
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O SR. PRESIDENTE\José Sarney) -,A Ata lida vai à pu
blicação. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa~se l 

ORDEM DO DIA 

Sendo evidente a falta de quorum, flCaiD adiadas as maté
rias em fase de votação, constantes dos itens 1 e 2. 

São os seguintes os itens adiados: 

-l
REQUERIMENTO N" 639, DE 1995 

Votação, em turno únicO, do Requerimento 0°639, de 1995. 
de iniCiativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, so
licitando. nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramita
ção cim}IDla das Propostas de Emendas à Coostituição n"s I, 4 e 
20, de 1995, que dispõem sobre medidas provisórias. 

-2-
REQUERIMENTO N" 642. DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento D0 642. de 1995. 
do Senador Joo.as Pinheiro, solicitando. nos termos reginleotais, 
que se~ o Projeto de Lei do Senado D0 81, de 1995. de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy, além da Comissão constante do despa
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- I"'m 3: 

-3-

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara D0 

58, de 1994 (n° 2.581/92, na Casa de origem), que revoga artigos 
do Título V da ConsoJidação das Leis do Trabalho- CLT. que tra
tam da organização sindical, tendo 

Parecer favorável. sob n° 187. de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais. 
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de dez 

de abril passado. quando teve a sua disrussã.o ad~da para hoje. 
Em discussão o projeto. em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça :._palavra, encerro a discussão 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - So,bre a mesa, re

querimento que será lido pelo Sr. 1 ° Secretário em exercício. Se
nador Flaviano- Melo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 695, DE 1995 

Nos termos do art. 31S, combinado Com a alínea "c" do art. 
279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da vOtaçãO do Pro
jeto de Lei da Câmara no S8. de 1994, a futi de ser feita na sessão 
de7dejunhode 1995. 

Saladas Sessões, 8 de maio de 1995.- Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A votação do reque
rimento fica adiada por falta de quorum. 

Em consequência a votação da matéria fica sobrestada em 
virtude da falta de quorum para a apreciação do Requerimento n° 
695, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- I"'m n• 4: 

Oisa.~s&aõ: eril turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara n° 93, de 1994 (n° 7S l/9 J, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o direito de empregados que gozam de 
alguma forma de estabilidade defmida em lei. tendo 

Parecer sob n° 318. de 1994, da Com.issfo-

- de Assuntos Sociais, favorável nos tel'DlOS do 
Substitutivo que apresenta. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão do dia 10 de 
abril passado, quando teve a sua discussão adiada para boje. 

Discussão em turno único.(Pausa) 
Não havendo quem queira usar da palavra. encerro a dis

cussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- l"'m 5: 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara n• 14. de 1995 (n• 3.844193, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 
equipameDlO de radiocomunicação em locomotivas, tendn 

Parecer favodvel sob n• 199. de 1995, da Comissão 
-de Sc"iços de lnfra·Estrutura. 

Ao projeto não foram oferecidas emeridas. 
Passa-se à discussão. 
Discussão em turno único.(Pausa) 
Não havendo quem queira. usar da palavra. encerro a dis

cussãç. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Irem 6: 

Discussão, em turnO único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 21. de 1995 (n• 411/94, na Climan dos 
Depl[ados), que aprova o texto do Acordo sobre o Exer
cício de Atividades Remuneradas por parte de De
pendentes do Pessoal Diplomático, Consular. Admi
nistrativo e Técnico, celebrado entre 9 Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú

-blica Oriental do Uruguai, em Montevidéu. ein 11 de 
junho de 1993, tendo 

ParecerfavodveL sobn°265,de 1995, da Comissão 
- de Rdações Exteriores e Defesa NacionaL 

Otscussâo em turno único.(Pausa) 
Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a dis

cussão. 
A vo[ação da matéria fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 328. DE 991 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos 
do an. 91. §§ 3° a 5°. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único. -do Projeto de Lei 
do Senado n° 328, de 1991. de autoria do Senador 
Fernando Henrique Cardoso. que disciplina as eleiçõ
es para a Câmara dos Deputaâos e Assembléias Le
gislativas , tendo 

Pareceres, sob n•s 393, de 1992. e 266. de 1993, 
da Comissão 

- de Constituição Justiça e Cidadania, 1° pro
nunciamento: favorável ao Projeto e às Emendas de n°s 
I e 2-CCJ~ r pronunciamento: contrário às Emendas 
de Plenário. ·com votos vencidos dos Senadores Jutahy 
Magalliães e Pedro Teixeira. em separado. 

A matéria constou da ofdetil do bia da sessão ordinária de 
lO de abril passado, quando teve a sua discussão adiada para boje. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secre
tário em exercido. Senador Flaviano Melo. 

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO l'j" 696, DÍ<;"1995. po<IO-se af1ID18r que a gn:ve dos rodoviários do Distrito Federal é 

Nos termos do art. 279. alinea a, do Regimento Interno. re
queiro o adiamcnro da disalssão do ProjeiO de Lei do Senado n• 
328, de 199J, a fi!D de que sobre o mesmt. seja oovida a Comissio 
Especial criada pelo RequerimoniO n• 518. de 1995. destinada a 
estudar a reforma política partidária. 

Sala das Sessões. 8 de maio de 1995.- VDoon Klelnublng. 

O SR. PRESIDENTE (José San.ey)- O n>querimento flCll 
prejudicado, em virtude de a matm.a já ter sido adiada por duas 
vezes. 

Disa~ssio em turno único (Pausa) 
Não havendo oradores para discutir a matéria, encerro a dis-

cussão. 
A votaçio fica adiada por falta de qu0111m. 
O SR.. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 8: 

PRO.IETO DE LEI DO SENADO 
N" 83. DE 1993 

Discussio.. em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n• 83. de 1993. de antoria do Senador Jutahy 
Magalhieo. que ahera o ar!- 48 da Lei n• 4.504. de lO de 
novembro de 1964. pora permitir a redução do imposiO 
incidente sobre terras axrenda.das. 

- Parecer favorável. proferido em Plenário, em 
substituição 1 Comissio de Assuntos E<:onômkos, Re
lator. Senador Ronaldo Ar.l.gio. 

A matéria coostou da Ordem do Dia da sessio do dia 10 de 
abril. quando teve a sua disa~ssão adiada para hoje. 

Discussão em. turnO único. (Pausa) 
Não havendo quem peça. a palavra. encetro a discussão. 
A votação fica adiada por falia de quorum. 

O SR- PRESIDENTE (José Sarney)- Conoedo a palavra 
ao oobre Senador Valmir Qunpelo. 

O SR.. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Proouncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidenle. Sô e Srs. Senadores. o Distrito 
Federal aiiWlheçeu boje sem transporte coletivo. Desde uro hora.. 
os rodoviários entraram em greve. paralisando, por completo, os 
seiViços de transportes coletivos na Capital Fedeml por tempo in
determinado. 

Os motivos da greve, como na ma.iaia absohiia das parali
sações levadas a efeito em todo o País. por categorias diversas de 
trabalhadores. referem-se a reivindicações salariais. Os rodovii
rios reclamam um "t"eajustc de salários da onfem de 72%. contra 
uma proposta de 9,8% mais 13,7% de IPC-r. do Governo petisl.a 
do Distrito Federal. · 

Pela disparidade entre as aspirações dos rodoviários e a pro
posta do Governo. é de se supor que será difícil e dem.on.do solu
cionar o impasse. 

O 'Secretário de Transportes do Distrito Feden.l, segundo 
matéria publicada nos jornais de hoje, nio acredita na realizaçio 
da greve. pois. de aCOido com suas próprias palavras, ... "Cerca de 
mil pessoas compareceram à assembléia, enquanto a categoria tem 
13 mil profissionais". 

Hoje de manhã. antes de vir para o Senado. dei-me ao tm
balho de percorrer os pontos de maior concentraçlo, l&Dto nas ci· 
dades-satélites mais populosas quanto no Plano PilolO. 

Pelo volume de usuários nos abrigos de passageiros, pela 
ausência de ômbus nas ruas, pelos engarrafamentos nas vias de 
acesso às cidades-satélites e pela balbútd.ia dos ''kombis11 clandes
tinas, cobnmdo ~s abusivas para transportar frabalb.adores 
amontoados e sem nenhuma segurança aos seus locais de ttaba.lbo, 

um sucesso formidável, frustrando. amplamente, as expectativas 
do Secretário de Transportes. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senack.es, poucas cidades no 
Brasil dependem tlo completamente dos transportes coletivos 
quanto Brasília e suas satélites. A maioria -dos tmb&Ibadores do co
m&cio é composta de moradores das cidades-satélites, o mesmo 
()C.O[I'eDClo com os que compõem o CODlingente de pessoas que 
movimr.o.ta a máquina dos sen'iços públicos federal e distritaL 

Uma greve no sistema de imnsportes: colctivos do Distrito 
Fedem! tetÍl efeitos desastrOsos para a pop1lação brasiliense como 
um todo. e provcx:a transtornos considedveis no funcionamento 
da Administraçio Pt1blica em geral. 

Sem entrar no m&ito das reivindicações salariais dos rodo
Viários. uma Vez que conSidero justa e legítima qualquer luta. de 
qualquer categoria. cujo objetivo seja. a melhoria das coodições de 
vida dos trabalhadores, entendo que, em se tratando de um serviço 
tio essencial A populaçio, como o traDsporte coletivo, a questão 
precisa ser conduzida com mais equilíbrio e serenidade. 

Se, de um lado, o governo do PT entende que o aumento na 
folha de pagameniO dos rodoviários nio pode [CSUltar na elevação 
das tarifas, os empresários, por sua vez; argumentam ser impossí
vel conceder reaj.Jstes salariais com os preços das passagens con
gelados. 

E a complexidade do impasse não se esgota af, Sr. Presiden
te! Segundo o Secretário de Transportes, Brasília tem uma das ta
rifas de lransportes colelivos mais caras do País em grande parte 
devido a uma variada gama de beneficias. garantindo passagens 
gramitas oo com descontos pa.m. diversos grupos ou segmentos so
ciais, como os estudanles. os carteiros. os policiais militares e outros. 

Pelos cüculos do S~rário de T11lDSportes, Se a gratuidade 
e os descontos fossem eliminados o preço das passagens ficaria 
em tomo de R$ 0,50 (cinquenta centavos), bem abaixo dos valores 
cobrndos hoje. 

·---- Constiblcionalmenle, apenas os idosos têm direito à gratui
dade nos transportes píblicos. o que, segundo o Secretário, já en
carece a passagem em 2,15%. 

Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. as alegações do Secre
tmo de Transportes do Distrito Federal contam com o respaldo do 
SeCR:Iário Nacional de AcomponhameniO Econômico do Ministé
rio da Fazenda. Particularmente, entendo que essas distorções, que 
oneram sobremaneira os custos das tarifas de transportes coletivos 
em várias cidades do País. podem e precisam ser corrigidas. Estoo 
certo de que uma medida provisória ou um r:rojeto de leí, nesse 
sentido, merecerá a melhor aco.Ihida do Congresso Nacional Isso, 
entmtanto, demanda tempo. A greve dos rodoviários do DF não 
pode prolongar-se indeHnidamenr:e, sob pena de provocar o "caos" 
geoeralizado na Capital FederaL 

Mesmo com todas essas conSiderações. a verdade dos fatos, 
Sr. Presidente. é que o Governo do PT está colhendo exatamente o 
que plantou. Durante a campanha eleitoral, valendo-se de r:romes
sas fantasiosas, o PT conseguiu engodar a população do Distrito 
Federal levando-a a acreditar que rransfotmaria Brasília no ''parai-
50 terrestre". Os tmbo.Ihadores, em especial. foram envolvidos 
numa rede de promessas absolutamente impossivel de se cumprir. 
Os sindica1os, de boa. fé e massivamente bombartl':"..ados com a 
cantilena da cur. acreditaram que elegendo o caudidalo petista 
estariam garantindo a "terra de leite e meJ" para os seus repre
sentados. 

Os resultados nlo poderiam ser mais decepcionantes. Passa
da a euforia da vitória. o que se viu - e se vê- são intelectuais ar· 
rogantes pooco afeiros à problemática do Distrito Federal. perdi
dos diante de uma máquina administrativa rujo funcionamento 
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desconhecem. protelando indefmidamente o cumprimento de pro- Não há so~ções milagrosa~ _Para a ~mia. sobretudo 
messas utópicas. num pais, como o Brasil, em que a poupança intema está sendo 

O caso dos rodoviários é ilustrativo: a eles foram.. prometi- consumida por um Estado oneroso e ineficiente. Nosso poder de 
dos "mundos e fundos". salários que o sistema jamais poderá pa- inyestimento esgotou-se, enquanto a miséria muhiplicou-se. com 
gar. condições de trabalhos excepcionais e outras benesses, exaus- seii insuportável conteúdo de violência conlm direitos mínimos do 
tiva e sul>liminarmente repetidas nos programas de campanha. cidadão. como segurança. saúde, educação e habitaçio. 

A mtransigência dos diretores do Sindicato dos Rodoviá- Pergunto: que soberania é essa em que o Estado avilta cres-
nos. com certeza. tem muito de revolta c-ontra ex -dirigentes que centemente aS suas relações com a sociedade, enquantn suas aiU:
hoje ocupam elevados cargos na administração pública locaL De rias fmaric:Cirãs esvaem-se sobre um tecido viciado pelo corporati-
outro lado. na condição de Govemo, esses ex-dirigentes tentam. ago- Vismõ. Esse Estado-empresário está falido, e toda a Naçio paga 
ra. protelar o atendimento das promessas que ajudaram a propalar. por isso. na elevada carga de impostos, nos salários baixos e na 

Essas. Sr. Presidente. St's e Srs. Senadores. são razões for- queda vertical dos investimentos em setores essenciais de infraes
tes que ensejaram a greve dos rodoviários e que certainCifltl ense- trutura. cOIIlo transportes e COIIlunicações? 
Jarão outras. como a dos médicos e dos professores, já -em proces- - - Já tivemos ã VenbJra de viver a época áurea dos grandes in-
so de gestação. vestimentos públicos, como nos governo& Vargas e Kubitschek. E 

·Mas. apesar disso tudo, quero lançar um apelo ao bom·sen- é graças a esse periodo de vacas gordas que ainda respiramos, ten· 
so. Qpe os rodoviários _reconsiderem o seu posic'ionamento intrrm- do ainda puJmões para ressuscitar nossas forças potenciais. Foi a 
sigente de paralisação. Que o Governo do_ PT se cooscientize de época em que o país foi buscar JXJUpanças externas pua o seu de
que. agora. é o responsável pela Administração do Distrito Fede- senvolvimento~ Era tudo mais fácil. Mas os tempos mudaram. 
ral. que tem a intransferlvel obrigação de encontrar uma solução Hoje, graças a uma competência que 6 reconhecida internacional
para o impasse. no sagrado interesse dos que o elegeram para gerir mente. o setor privado nacional se fortaleceu, estando em condiçõ
seus destinos, acreditando. de boa fé, nas promessas tão betn urdi- es de arcar com os investimentos que eram feitos antes pelo Esta
das pelos intelectuais petistas. do. O Poder Público JX'('Cisa cortar os seus excessos, e aplicá-los 

Que os empresários do setor de transportes, por sua vez, no bem-estar social. para reduzir a polreza. e reconstruir a sobera
abandonem a sua estreita e retrógrnda visão de "lucro a qualquer nia a partir do homem. Essa é a missici cOnstitucional do Estado. 
custo". e se convençam de que não é possível sobreviver na socie- Temos todas as razões para comemorar a sabedoria doCo~so. 
dade de hoje sem levar em contra os interesses dos trabalhado~$ ____ que começa a reescrever a sua história de aímidade com a popula-
e. mais do que isso, da clientela que os mantém funcionando: a po- ção brasileira. 
pulação do Distrito Federal. Era o que tinha a dizer 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Não há mais orado-

ao nobre Senador Mauro Miranda.. res inscritos. - -
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o se- A palavra está franqueada para quem dela quiser fazer 

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pmsidcnte, sn e uso.(Pausa) 
Srs. Senadores. as últimas decisões da Cámara dos Deputados. na Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
área de abertura dos monopólios, devem ser saudadas como uma trabalhos, designando para a sessão ord.inlhia de amanhã a seguinte 
grande mudança na caminhada do país para o seu fuwro. Para 
mim, estes fatos representam uma espécie de harmonização enlre ORDEM DO DIA 
o país dos sonhos, imaginado pelos idealistas p1ros, e o Brasil _ 

1
_ 

real. aquele país doo pragmáticos que mantêm os pés fmcados na PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 58. DE 1994 
realidade. O julgamento desapaixonado do fubJro haverá de mos-
trar que livrando-nos das algemas sectárias dos dogmas, nossa ge- Votação, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
ração terá contribuído decisivamente para mudar a face social da 58, de 1994 (n° 2.581/92. ria Casa de ·origem), que revoga artigos 
Nação. substiruindo a pobreza endêmica por um modelo de Estado do Titulo V \Ül Consolidação das Leis do Ttabalho- CL T que Ira· 
mais adequado às nossas verdades. ta.m: da organjzação sindical, tendo 

Longe de mim imagi..Wirque as decisões da C1mara sobre o Parecer favorável. sob n° 187, de 1994, da Comissão- de 
gás canalizado e sobre a Petrobrás serão Capazes de produzir este Assuntos Sociais 
efeito milagroso. O mais importã.D.te é que elas mosrram que as ne~ (Dependendo de ~otação ~Requerimento n° 69~. de 1995) 
cessidades de reformas já sensibilizam os setmes políticos mais fe- _ 2-
chados e menos sensíveis. É este fato que amplia as repercussões PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 93, DE l994 do fato para o fururo pt:óximo. As privatizações começam a liber-
tar-se de sua elevada carga de emocionalismo. Caso se confli'OleiD Votação. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 
essas tendências nas próximas votações. teremos começado a furar 93, de 1994 (n°751191. oa Casa de origem). que dispõe sobre adi
as comportas que engessavam as aspirações da Naçio, escravizm- reito d~ empre.,gado5 que gozam de alguma fol:ma de estabilidade 
do--as a conceitos ultrapassados de soberania. defmida em lei, tendo 

Acho que estamos dando uma passada de gigante. Daqui a Parecer sob n° 318,de 1994, da Comissio 
pouco mais viri a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, -de Assuntos Sodals, favorável nos termos do Substituti-
ao que ~ce sem sofrer influências do corporativismo. A expio- vo que apresenta. 
ração do subsolo, com o auxílio do capital estrangeiro, vai multi
plicar empregos e estimular pesados investimentos, com efeitos 
positivos nas rendas de exportação. O meu Estado" Goiás. será 
grande beneficiário, pela riqueza de suas jazidas, que em grande 
parte continuam inexploradas. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 14, DE 1995 

Votação em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
14, de 1995 (n• 3.844193. na Casa de origem). que dispõe sobre a 
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obrigatoriedade do uso de equipamentos de rediocomunicação em 
locomotivas. tendo 

Pareceí- favorável, sob n° I~. de 1995, da Comissão 
-de Sc"iços de Infra-Estrutura. 

-4-
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N" 21. DE 1995 

Votação, em b.Jrno único do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 21, de !995 (n• 411/94, na Câmara dos Deputados), qU< aprova 
o texto do Acordo sobre o Exercicio de Atividades- Rcnumera.das 
por parte de Dependentes do Pessoal DiplomáticO, Consular, Ad
minislral.ivo e T6cnico, -celebrado entre o Governo da República 
Foderativa do Brasil c o Governo da República Orienlal do Uru
guai, em Montividéu,em 11 de junho de 1993.tendo 

Parecer favoráveL sob D0 265, de 1995, da Comissão 
· -de Relações Exteriora e Defesa NacionaL 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 328, DE 1991 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos 
do art. 91, §§ 3° a 5°, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do SeDado n° 
328, de 1991, do autoria do Senador Femando Henrique Cardoso, 
que disciplina as eleições para a Câmara dos Deputados e Assem
bléia Legisltivas, tendo 

Pam:eres sobn"s393,de 1992.e266,de 1993.daO>missão 
- De Constituição Justiça e Cidadania, t• pronunela

mento: favorável-ao Projeto e às Emendas de n"s 1 e 2- CCJ; _2° 
pronunciamento: contrário às Emendas de Plenário, com votos 
vencidos dos Senadores Jutahy Magalhães e Pedro Teixeira, em 
sepando. 

-6-
PROJETO DE LEI NO SENADO W83, DE 1993 

Votação. em tumo 6nico, do Projeto de Lei do Senado n° 
83, de 1993, de autoria do Senador Julaby Magalhães, que altera o 
art. 48 da Lei n• 4504, de 10 de novem\>ro de 1964, para petmitir 
a redução do imposto incidente solxe terras arrendadas. 

-Parecer favorável, proferido em Plenário, em substituição 
à Comissão de Assuntos Ecooômicos, Relator. Senador Ronaldo 
Aragão. 

-7-
REQUERlMENTO N-638-A, DE 1995 

Votação, em rumo 6nico, do Requerimento n" 638-A, de 
1995, dos Senadores Pedro Simon e Humberto Lucena, solicitan' 
do, nos termo& regimemais, a tramitação conjunta dos Projeto de 
Resolução n"s 49 e SI, de 1995, por alterarem artigos da Resolu
ção n•tt, de 1994, do Senado FedetaL 

-8-
REQUER.IMENTO N" 639. DE 1995 

Votação em turno llnicci do Requerimento D0 639, de 1995, 
de iniCiativa da Comissão de Constituiçlo; Justiça e Cidadania, so
licitando, nos termos do art. 258 do Regimento lntemo, a tramita
ção conjJnta das Propostas de Eo:iendas à Constituição n°s 1, 4 e 
20, de 1995, que dispõem sobre medidas provisórias, _,_ 

REQUERIMENTO N" 640, DE 1995 

Votação. em turno lÍDico, do Requerimento n° 640. de 1995, 
do Senador Ronaldo Cunha Lima. solicitando, nos termos do art. 
258, do Regimento I.otemo, a tramitação cooj.lnta das Propostas 

de Emenda~ Constituiçãon% 9 e 14, de 1995opor tratarem de ma
térias que versam o mesmo assunto. 

-lO-
REQUERIMENTO N• 642. DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 642, de 1995, 
do Senador Jonas Pinheiro, solicitando. nos termos regimentâis. 
que sobre o Projeto de Lei do Senado n°8l, de 1995, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy. além da Comissão constante do despa
cho íniciã.l de distribuição. seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos. 

-11-
REQUERIMENTO N" 65 I, DE 1995 

Votação em turno único, do Requerimento n° 651. de 1995. 
do Senador Carlos Wilson, solicitando, nos termos regimentais. a 
Criação de Comissio Temporária lmema do Senado Federal com
posta de sete titulares e sete suplentes, para. no prazo de 90 dias. 
inventariar as obras não concluídas custeadas pela União e exami
nar sua situação. 

-»
REQUERIMENTO N" 657, DE 1995 

Votação. em turno único, do Requerimenton°657,de 1995, 
do Senador Esperidiio Amin, solicitando, nos termos regimen
tais, a tramitação conjunta dos Projetes de Resolução n°s 49, S 1 
c 55, de 1995. por tratarem de mathrias que versam o mesmo 
assunto. 

-13- . 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETo DE LEI 

DA CÂMARA N" 116,DE 1992 

DiScussão, em tumo suplementar, do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da Câmara n• 116, de 1992 (n" 4.636/90, na 
Casa de nrigem), que acrescenta parágrafo ao art. 20 do Código de 
Processo Civil tendo 

Parecer sob n•279, de 1995, da 
- Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-14-
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N" 54, DE 1993 

DiscUSsão, em tumo único, do.Projeto de Decreto Legíslati~ 
vo n• 54, de 1993 (n" 283/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria 
Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, celebrado entte. o 
Governo da República Fedemtiva do Bmsil e o Governo da Repú
blica Oriental do Uruguai, em Montevi<IW, em 28 de dezembro de 
1992.tendo 

Parecer favorável, sob n°275, de 1995. da Comissão 

- ---de Relações E~eriores e Deresa NacionaL 

-IS-
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N" 91, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati~ 
vo n• 91, de 1994 (n" 347/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobn: Sanidade Vegetal para Protcção 
de Zonas Fronteiriças e Intercimbio de seus Vegetais e Produtos 
Derivados, celebrado entre o Governo da República Federatíva do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia, em Brasília, em 14 
de abril de 1993,tendo 

Parecer favorável, sob n°276, de 1995, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 
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-16-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1995 

Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 7. de 1995 (n° 342193, na Çâmara dos Deputados}, que apro
va o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remunera
das por Parte de Dependentes do Pessool Diplomático, CÔnsular,
Adminis.trativo e Técnico. celebrado entre o Governo_ da_Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia. 
em Brasília, em l4de abril de 1993, tendo 

Parecer favorá.vel, sob n° 277, de 1995, da Comissio 

- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

-17-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 8. de ~995 (n°374193. na Câmara dos Dep.Jtados), que apro
va o texto do Acordo sobre Coopera.çio AdministratiVa MábJa 
para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressio As Infrações Aduanei
ras, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o GovemodaRepúblícaFtllllCOSa, em I8de março de 1993, tendo 

Pa=er favorável, sob n"278, de 1995, da Comissio 
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está. encerrada a 

sessio. 

(l.Lvanta-se a sessão às 16h04min.) 

Ata da 558 Sessão, em 8 de maio de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da .soa Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA- · 
PFesidêM.ia do Sr. José Sarney 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Bello Parga- Beni Veras- BernardO 
Cabral - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge -
Elcio Alvares- Emilía Fernandes- Epitácio Cafeteira- Emandes 
Amorim- Esperidião Amin - Flaviano Melo - Freitas Neto - Ge
raldo Melo - Gilberto Miranda -_ Gilvan Borges - Guilherme Pal
meira - Hugo Napoleão - Iris Rezende - Jeffersori Peres - João 
França- Josareat Marinho- José Agripino- José Roberto Arruda 
-José Bia.nco- José lgnácio Ferreira- José Sarney- Júlio Cam
pos - Leomor_Quintanilha - Lucídio Portella - Luiz Alberto de 
Oliveira - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Odacir Soares - Os
mar Dias - Ramez Tebet - Roberto Requião - Romeu Tuma -
Valmir Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sob a proteção de 
Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Declaro aberta a Sessão Especial do Senado Federal que, 
nos termos do Requerimento n° 338, de 1995. de autoria do Sena
dor Romeu Tuma e outros Srs. Senadores. destina-se a comemorar 
o 500 aniversário da Vitória Aliada na Segunda Guerra Mundial. 

A Presidência solicita aos Senadores Iris Rezende e Romeu 
Tuma que acompanhem. até o Plenário, o General Benedito Ono
fre Bezerra Leonel, Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas, e o General Darcy Lázaro. que representa os Pracinhas 
do BrasiL (Pausa) • · 

Convido o Ministro Bezerra Leonel e Q General Darcy Lá
zaro. representante da Associação dos ex-Combatentes. para com
porem a Mesa. 

Convido todos para, de pé. oovir o Hino Nacional. 

(Procede-se à ~cução do Hino Nacional) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra 
ao Senador Romeu Tuma, autor do requerimento para a realização 
desta sessão. 

O SR. ROMEU TUMA (PL.SP. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Ministros de Estado, demais Minis. 
tros que aqui compareCem, SIS. Oficiais Generais, Sts. Oficiais 
que participanm da Guerra, Srs. Suboficiais: Sargentos e Praças. 
minhas Senhoras e meus Senhores, a liberdade é o multiplicador 

natural dos valores humanos e mede o grau de evolução social, po
lítica e econômica dos povos. Me~ a opressão mais cruel, aque
la baseada no extemúnio em mass~ consegue ocultá-la ·apenas 
momentaneamente. 

As sementes da liberdade, imperecíveis. ficam preservadas 
entre as próprias hostes inimigas c no íntimo de quem as comanda. 
Tenlal" eliminá-Ia implica. ponanto, no absurdo de ãceitar a auto
destruição como ato fmal ratificador de vitória. ou seja. o suiddio. 

As possibilidades de suprimir a liberdade são diretamente 
proporcioDa.is às charn::es de se utinguir. não,uma raça. um povo, 
uma nação, mas sim toda a espécie humana. E esta. a grande men
sagem histórica desle século às gerações futuras. 

-Como a água que bebemos e o ar que respiramos. liberdade 
é vida. Não há como conter esse sentimento. pois renasce em cada 
ser bumano, ressurge sempre na herança genética. Negá· la, como 
qualidade intrinseca de nossa, ~xistência, cons~tui uma demonstra
ção de suprema insanidade. E ela um instinto e chega a solmpor
se à autopreservação. 

· -Individual ou coletiwaruente, esse instinto conduz aos con
ceitos de domicilio e de território. Leva-nos a escolher c a defen
der os lugarei onde nos vemos livres pan praticar nossos usos e 
cosb.lmes. Obriga-nos a delimitar o solo seguro no qual nos senti
mos vivos em plenib.lde e não apenas sobrevivendo. Essa busca ir
refreável embasa o senso de propriedade. desemboca nas divisões 
geopolíticas e acaba delimitando os paises, onde se juntam as ca
racteristicas oomuns que identificam as nações. Nestas. a democracia 
- o governo do povo, pelo JXWO e para o povo num estado de direito
ainda é a única forma de crganizaçio capaz de satisfazer a ânsia liber
tária da humanidade. cujo pro~ se null'e na busca de utopias. 

Todas essas verdades foram igiu::ndas, usadas e negadas na 
maior monstruosidade deste século, por homens que tentaram des
ttuir a liberdade de seus semelhantes e pagaram por isso com a 
própria vida. Homens que tentaram escravizar nações inteiras e di
zimar inocentes aos milhões., mostrando-se insensíveis até diante 
do sangue delTlliJ18do por seus concidadãos, ludibriados e fanatiza· 
dos através da demagogia e da propaganda. para se engajarem 
numa aventura de terror suicída. 

É o ato mais representativo da detrocada desse empreendi
mento infame e criminoso que comemoramos hoje. passados 50 
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anos da assínatura do rccoohecimento da vitória dos Aliados sobre 
a máquina de guem. nazista. Pouco tempo mais.·a 14 de agosto de 
1945. depois da explosão das bombas atômicas em Hiroshima e 
Nagasaki, a capinllação igualmente incondicional das forças japo
nesas assinalaria a destruição da última engrenagem do nazi-fas
cismo e o fun da II Guerra Mundial. Mas a alegria. daquele 8 de 
maio- o dia da vitória·:.:. ficará'perpetuada como a maior demons
tração de júbilo já vista sobre a face da terra. Foi o regozíjo dos 
homens livres diante da detTOta. imposta, mercê de Deus, aos mais 
celerados liberticida.s da história.- rigori}o que repercute até hoje. 
fazendo com que nos reunamos nesta Cám.ara Alta. especialmente 
para comemorar o dia em que a liberdade e a paz voltaram à luz na 
maior parte do mundo. 

Para nós, que temos a responsabilidade de legislar neste 
País continente, outtas lições foram escritas com o sangue dos 
27.261.400 mortos contados oficialmente em amfl9_~_ os lados, ape
nas-nps teatros de guerra. Delas não poderemos jamais eSquecer, 
sob pena de permitir que ressurjam das próprias cinzas o totalita
rismo e o opróbrio. 

A primeira lição reza: máximo cuidado com os tratados e os 
pactos internacionais: máximo cuidado também com os partidos 
que se pretendem únicos na representatividade dos anseios,da na
ção. Isto porque esses mecanismos políticos fundamentaram todos 
os hOITOres vívidos pela humanidade nas duas grandes guerras. es
peciabnente na segunda. São instrumentos que continuam a einba
sar a opressão. a desarmonia e a violência organlza.da a nível esta
tal, em diversas -n:giões do globo. seja na busca de uma odíosa he
gemonia religia5a ou racial, seja simplesmente para usufruir bene
fícios do trabalho escravo. É a síndrome do poder absoluto, con
trapondo-se ao instintO- libertário do homem. Na verdade. essa 
contradição humana ainda é, infelizmente. inanedável, mas desa
parecerá com o tempo, pois, embora com acontecimentos trágicos, 
ela mesma produz mais evolução, solidariedade e sabedoria. 

Adolf Hitler e seus sequazes, através da unidade monolítica 
ao n!:doc de uma ideologia e permitindo a existência legal de um só 
partido político, moStrili'a:rri como se pode açular e explorar a vai
dade em nivel nacional e internacional, tirando vantagens da de
sinformação e da tibieza de dirigentes de outros países. O elenco 
de acordos intemacioriais -qtie ·prECederam seuS atos de agressão 
foi prodUzidO pelo gênio diabólico. Através desses instrumentos, 
percebemos corno funcionou sua mente. durante os doze anos nos 
quais se dedicou à construção do Reich de Mil Anos, desde 1919~ 
quando se infiltrou no Partido dos Trabalhadores da Alemanha 
para, um ano depois. dar-lhe o nome de Partido Nacional Socialis
ta dos Trabalhadores Alemães. 

Eis alguns desses acordos: 
Tratado de Não Agressão. por dez ânos. com a Polônia. em 

1934; 
Pacto Anü-COmintem. cOm o Japão. em outubro de 1936; 
Tratado de Munique, em setembro de 1938, pelo qual a ln

glatena. a França e a Itália pemlltiram à Alemanha a anexação dos 
Sudetas. importante fortaleza natural que integrava a então Tch~
coslováquia e protegia ·seu território. 

Pacto de Aço. com Mussolini, ligando milítarmente a Ale· 
manha nazista e a Itália rascista no chamado eixo Roma~Berlirn. 
em maio de 1939; 

Pacto de Não Agressão e Amizade, também conhecido 
como Pacto Ribbentrop-Molotov, pelo qual. em agosto de 1939. 
Hitler e Stalin aliaram-se e estabele,eeram. em clãusulas secretas, a 
divislo da Polónia; 

Tratado da Partilha. celebrado em setembro de 1939, para 
concretizar a divisão da Polônia enlre a Alemanhá--e a extinta 
União Soviética. 

São simplesmente os acordos da abjeção. 
Com a mentira de que a Alemanha e Polônia oio se agrWi

riam durante a década seguinte. o Tratado de 1934 serviu para 
amortecer a vigilância dos aliados e permitiu a Hitler reestruturar 
as forças artnadas alemãs, à margem das proibiçi5es do Tratado de 
Versalhes, estabelecido ao fmal da I Guerra Mundial. 

O Pacto Anti-Comintem. isto é. contra a expansio da União 
Soviética, juntou o Japão a AdolfHitler. em 1936. num momento 
eín que paradoxal e secretamente, as cúpulas nazista e stalinist& j6. 
trocavam infonnações para reprimir dissidentes e insubordinados 
indesejáveis nas próprias fileiras. Ao mesmo tempo, militale$ ale
mães recebiam treinamento na URSS As ocultas. 

Pelo ''Tratado de Munique'*. a Inglatem. e a França junta
ram-se ao coro nazi-fascista. em 1938, concordando com o início 
do ex.pansionismo alemão na Europa. através da anexação dos su
detos. Seis meses depois da anexação. sem a sua proteçlo narural e 
bélica, a entio TcbocosloVáquia foi invadida, retalhada e dividida 
entre a Alemanha. a Polônia e a J:lungria. 

Pelo ''Pacto de Aço". os nazistas e fascistas já se considera
vam, em maio de 1939, donos da verdade e virtuais senhores do 
mundo. Três meses depois. a Alemanha bitJerista e a URSS stali
nista formalizavam, DO ''Tratado de nio agre$Sio e Amizade". a 
aliança esp1ria e acertavam, adrede. a divisio da Polônia. A Ale~ 
manha apoderou-se imediatamente de metade do território polonês 
a Oeste. o que deu inicio à II Guerra Mundial. A URSS invadiu e 
sat.elizou, logo em seguida, a metade daquele país a Leste. No mês 
seguinte, as cláusulas que eram secretas no tratado anterioc .trans
formaram-se no documento público de partilha dos d.espoj05 polo
neses. 

Jogo de intrigas, mentiras, fraquezas, traiçõe' e vilanias, ora 
balizado de tratado, ora de pacto, no qual se assentou a destruição 
da Europa. e, em seguida. de paises ao Sul do PacifiCo. Destruição 
que acabou por ceifar em nossas á.guas as vidas de setecentos e 
q,uarenta e dois homens, mulberes e crianças. tripulantes e passa
geiros de navios mercantes brasileiros torpedeados. lançando o 
Brasil na guerra conua o Eixo. 

Em apenas dois dias, 18 e 19 de agosto de 1942. os subma
rinos nazi-fascistas afundaram cinco navios nercantes lxasileiros
Araraquara. Aru'bal Bef)évolo. Baependi. ltagiba e Arara - à vista 
das praias de Sergipe e Alagoas. 

Sete meses antes, o Brasil honrara seus compromissos. rom
-pendo -n:laçôes com os países do Eixo, em solidariedade aos Esta
dos Unidos da América. alvos da agressão japonesa a Pearl HarOOr 
no mês anterior. quando 2330 Soldados e oficiais morreram e 
1.145 ficararit feridos. 

ne- janeiro a agosto. sem declaração de guerra. 14 navios 
brasileiros indefesos foi'am postos a pique covardemente. Além 
dos já mencionados, eram eles o Bagé, Çabcdelo. Buarque, Olin
da. Ara.OOta,. Cairo. PamaíOO. Comandante Lira, Gonçalves Dias, 
Alegrete, Pedrinhas, Tamandaré, Piave e Jacira.. Ao clamor JX'PU· 
lar, seguiu-se a declaração de guem., a 22 de agosto de 1942, e ao 
engajamento do Brasil nos esfOI"ÇOs dos aliados. Outros países sul
americanos tiveram navios afundados e declararam guerra ao 
Eixo. Mas, dentre eles, somente o Brasil esteve presente no confli. 
to com suas três armas e contribuiu, de fato. para a vitória fmal. 

Nascido a 20 d_~ abril de _1889, ein Braunau, na Áustria. 
Adolf Hitler naturalizou-se alemão em 25 de fevereiro de 1932. 
cinco meses antes de seu Partido conquistar 37% dos votos, oo 
seja, 230 cadeiras no Reichstag. o parlamento alemão. Em parceria 
com ·o secretário Rudolr Hess. já havia resumido suas teses DO li
vrete Mei_n Kampf. ou seja, Minha Luta. de discutível valor literá
rio e ·mquestionável conteúdo perverso. Ambos haviam passado 9 
meses no presídio de Landsenberg, p6s uma tentativa de golpe na 
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Baviera. em 197J, quiindo Hitler já b.via galgado a Presidência do 
Partido Nacional SocialiSta. · . 

Realmenre, após a denota na I Guerra Mundial, a Alema
nha mergulham DO caos econômico e lançara o povo na miséria. 
Hitler, pintor de paredes. ex-cabo do ex.:rcito condecorado com a 
Cruz de Feno. soube explorar a situação e transformou o partido 
numa OQ!anízaçio paramilitar, destinada à conquista do poder ab
soluto. Conseguiu esse poder 4 anos depois da primeira tentativa 
eleitoral. em 1928. Enlio, mesmo com. as ações violentas de suas 
tropa.s SA e SS, o Partido Nazista conseguiu apenas 810 mil votos 
para o parlamento, contra 9 milhões de votos dados ao Partido So
cial Del110CI11la. e 2350.000 (Dois milbões, trezentos e cinqüenta 
mil) ..cebidos pelos comunistas. Duas eleições mais e, a 30 de ja
neiro de 1933, com 230 cadeiras no Parlamento. Hitler conseguia 
ser nomeado Cbanceler pelo Presidente HindenbutB, que o derro
tara na eleição presidencial anterior. Ao título de Chanceler. Goe
bels, seu encarregado de propaganda. acrescentcu a palavra Füh· 
rer pâra apresentá-lo como OJefe Supremo da Alemanha. 

A determinaçlo doentia do Fübrer encontra explicaçio não 
s6 genética. pela gestaçio consangOinea. como na medicina, pois 
era ele portador de sífilis contraída em Viena. em 1910. A molés
tia foi diagnosticada em 1918, um mês antes do amlistício da I 
Guerra MundiaL no Hospital Militar de Puewalk pelo Major- Mb
dico Victor Kruckmann. Hitler fora ali intemado em cooseqíi&.cia 
de cegueiia temporária. Atribuída. inicialmente, ao uso de alguma 
arma qufmica, essa doença foi cercada de segredo pelos nazistas, 
por motivos óbvios. mas teve confirmação. após a derrocada do m 
Reich, através do m&Jico particular de Himmler, o Dr. Félix Kers
ten. Aliás, a equipe m&lica de Hitler contava com um ve~lo
gista de renome, o Dr. Helmut Spietheff, e qualquer indiscrição 
sobre o assunto seria punida. com a morte, confOI'lile determinação 
pessoal de Him.mler, o senhor da ''SS''. 

Era esse, então, o homem que comandava, no nível máxi
mo, todas as forças nazistas, isto é. a máquina de guerra que os 
brasileiros iriam enfrentar no Atlintico Sul e em terras localizadas 
a milb~m:s de quilômetros do solo pátrio. Forças que nio tinham 
escrúpulos em extenninar. em câmaras de gás. mulheres, crianças, 

· velhos. jovens que constituíssem minorias érnicas ou "raças infe
riores". como pregava seu "fübrer". Forças que contabilizaram, 
nos campos de extermínio e nos fuzilamentos em massa. seis mi
lhões de mortos apenas entm os judeus. Forças impiedosas que 
dispunham da. vida de populações inteiras, quando queriam vin
gar-se do heroísmo de algum grupo de resistentes. 

A declaração de- guerra deflagrou a oiobilizaçio nacional 
brasileira. De imediato, coube à Marinha escoltar comboio:j de na
vios nacionais e aliados; à Força Aéreã, o _pãttulhamerifu -de nosso 
litoral: e, ao Exército, além da vigilância territorial, a organizaçãO -
da Força Expedicionária Brasileira, nossa gloriosa FEB, estruwm
da em 1943 sob o cotniUldQ do General-de-Divisio Joio Baptista 
Mascarenhas de Morais. 

A FEB atingiu o efetivo total de 25.334 (vinte e cinco mil 
trezentos e trinta e quatro) bom.ens. Seu transporte maritinio para a 
Europa. sob escolta de belonaves brasileiras, começou em 2 de ju
lbo de 1944. Com ela, seguiu o I (Primeiro) Grupo de Caças de 
F AB. integrado por 42 oficiais, 400 praças e dotados de 28 aviões 
'Thunderbolt" P-47. 

Na Itália, o I escalão da FEB foi imediatamente incorporado 
ao V Exército americano, sob o comando do General Mark Clark. 
De Nápoles, os pracinhas seguiram para a região de Pisa., na Tos
cana. centro-oeste da Itália. e iniciaranl as operações.. Lutaram na 
Região dos Apeninos, entre os rios Amo e Pó. Mais tàrde, comba
teram no Piemonte. já no norte daquele País. 

. As primeiraS vitórias brasileiras - ocupaçio de Massarosa e 
Bozz.ano- acontecem a 16 de setembro daquele ano. Dois dias de
pois, comandadas pelo General-de-Brigada Zenóbio da Costa, 
nossas tropas ocupam Camaiore. Em 30 de oublbro~ conquistam 
La Rocbette, Lama de SoltO, Lama Di SOpra; Prodoscello, Colle e 
o Monte San Quirico. 

O Monte Belvedere cai a 21 de fevereiro de 1945 e. oo mês 
seguinte, será a vez dos Montes Della Castellana e Castelnuovo, o 
que pennitiu o controle pelos aliados do tráfego atrav6s da estrada 
Porreta Terme-Morano. No dia 21, conquistamos, ainda. Montese. 
Montello e Zocca. ' 

· GOstaria de incmporar ao meu discurso o artigo do General 
Rubens Restei, escrito hoje no Jornal O Estadõ de S. Paulo, em 
que ele destaca a luta na conquista de Mootese. 

Uma divisão alemi inteira- a 148• (centésima quadragési
ma oitava) de infantaria - rende-se à FEB em 28 de abril e nossos 
pracinhas capturam 14.779 (quarorze mil,' setecentos e setenta e 
nove) soldados naristas. Também rendem-se à FEB o General Jo
seph Von Pimsel e o seo 75• (seplllagésimo quimo) Corpo do 
Exército Alemão. Com isso, ultrapassa de 20 mil o número de pri
sioneiros. No fmal, contava-se quase um prisioneiro para cada 
combatente brasileiro .. 

Mas, é na tomada do Monte Castelo - local inexpugnável 
aos olhos alemães - que se vê toda a coragem e bravura do solda-
do bmsileiro. -

Em 24 de novembro de 1944-
0 Sr. José Roberto Anuda- V. Ex• me pennite um aporte. 
O SR. ROMEU TUMA - Pois nio, Senador. 

O Sr. José Roberto AlTUda- Vou em socono da emoção 
de V. Ex_•, no instante em que conta. de forma h'icidlt. e no momen
to certo, uma das páginas mais bonitas da História do nosso País. 
Gostaria de, por delegação do Senador Elcio Alvaros, iuteiiOmpt!
lo para fazer dois registros; o primeiro deles pam nos juntarmos à 
h.omenagem de V. Ex• e nos posicionarmos de forma solidária ao 
preito desta Casa aos ex-combatentes da Força Expedicionária 
Brasileira. V. Ex•, ao descrever com rara. felicidade os momentos 
dificeis da História da bumanidade deste século, lembra a todos 
n6s que há cinqüenta anos a determinação e a coragem de vinte e 
cinco mil brasileiros deixaram gravadas, de forma indelével. na 
História do mundo moderno, a comgem do nosso País em se ali3r 
aos povos que têm um pacto permanente com o sentimento de li
berdade. O Brasil, mais do que participar da Segunda Grande 
Guerra, mais do que conquistar vitórias importantes nos campos 
da Europa. inscreveu o nome do nosso País, naquele momento, en
tre os JX>VOS que não admitem viver sem liberdade. O segundo re
gistro, se me permite o Senador Romeu Toma, é de que o Brasil se 
fez repfesentar rio último Íml de semana. em Lonclr1:s, nas Come
morações dos 50 Anos do f~m da Segunda Grande Guerra. E de 
maneira marcante, não só porque o próprio Presidente da Repúbli
ca, Fernando Henrique Canloso, lá esteve; como também, ao levar 
os resultados de uma Naçio que se transforma, que se consolída 
como Estado democrático e que se moderniza rapidamente aos 
olhos da economia internacional. Sua Excelência., o Senhor Presi
dente da República. de forma altaneira. até para resgatar o espírito 
dos ex-combatentes da Força Expedicionária Bm.sileim. fez um 
alerta ao mundo de boje, mostrando a presença do Brasil e de ou
tras nações que, como o Brasil, se ftzeram presentes nos combates 
encerrados em 1945. devem ter assento no Coo.selho de Segurança 
da ONU, para que. sob os olhos postos nas experiências do passa
do, não cometa a humanidade erros semelhantes. Neste momento, 
Senador Romeu Tuma, com esses dois registras, eu gostaria de pa
rabenizá-lo pela feliz iniciativa e de incorporarmos a homenagem 
qtie V. Ex•. merecidamente, lembra a esta Casa de prestar aos va-
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lentes brasileiros que escrevemm, com sua coragem e determinà
ção e, muitos deles, com a pr6pria vida. o nome do nosso País na 
História da humanidade. E. mais do que isto. gostarlamos de, ao 
parabenizá-lo pela iniciativa, cuniprimentar a todos os presentes, 
Ministros de Eslado, Senadores da República. autoridades. Con
fesso que faço este aparte com emoçio, porque estão aqui homens 
que dedicaram uma página importailte de suas vidas para que o 
Brasil boje fosse reconhecido DO cenário internaciooal Como um 
Pais que honra as causas da liberdade. Muito obrigado. 

O SR. ROMEU TUMA- Apdeço o aparte de V .Ex' e, 
com muito orgulho, incorporo-o ao meu discurso, pois só vem en
grandcd-lo. 

Em 24 de novembro de 1944, tema-se o primeirO assalto. 
As tropas a.lemies, bem municiadas e abastecidas. estio na mais 
privilegiada posiçlo e conseguem rechaçar nosso ataque. As duas 
investidas seguintes - uma cinco dias depois, outra no dia 12 do 
m~s posterior- tambán fracassam. Tomar Monte Castelo trans
forma: se em ponto de honra. 

O amanhecer do dia 21 de fevereíro de 1945 encontra o 
combate decisivo em- plena marcha. A vitória nos soni ao aDOitC~ -
cer, 12 hOias depois, mas do primeiro ao áltimo alaqUe, entre ofi
ciais e praças. tirara a vida de mais de 400 jovens brasileiros. 

Desde a chegada. a Força Aérea Brasileira bombardeava in· 
cessantemeote, em vôos picados. os pontos sensíveis das vias de 
transporte e as posições de artilharia em poder das forças inimigas. 
Dava também apoio à.s operações temstres da FEB; escoltava 
aviões aliados. protegendo-os dos caças inimígoç; C cuinpria mis-;; 
sões de recoohecimento annado, enfrenlando pesado fogo llllliaén>o. 

No total, a FAB executou 2.546 saídas ofensivas. Em 5.415 
bor.tS de vôo, lançou 4.432 bombas, com mais de 1.010 tooeladas 
de peso globo!, além de 800 foguetes, e disparou 1.180.200 (um 
milhão cento e oitenta: mil e duzentos) tiros de metralhadora. Dos 
48 oficiais enviados A Itália, cinco foram mortos pelo fogo antiab
mo~ três pexecemm em acidentes, oito ferimm-sc quando seus 
aviões foram abatida; e um caiu prisioueiro ao precisar saltar de 
pára·quedas em tenirório inimigo. 

De um tolatório do 35(1' (tricenthsimo qilinquagésúno) Re
gimento de Caça Aliado, arquivado em Washingt~ consta tex· 
tualmeote que "de 6 a 29 de abril de 1945. o Grupo de Caça Brasi
leiro vooo cinco por cento das saidas executadas pelo 22° Coman· 
do Aéreo Tático. Os efeitos arrasadores desses diminutos 5%, ain· 
da segundo o relatório. espelham bem o desempenho glorioso e 
adminivel dos "Sema a Pua". Diz o documento, referindo--se ao 
balanço geral da destruição causada pelo 22• Comando Aero-Táli
co: ''Dos resultados totais obt_id9s. foram creditados ao Grupo de 
Caça Bmsileiro 15% dos veictllos. 28% das poni<S, 36% dos de
pósitOs deStruídos e 85% dos depósitos danificados". 

E aí nao esti computado o trabalho da Esquadrilha de Liga- . 
ção e Observação, que, voando baixo e sob o fogo antía&co; 
orientava a artilharia na precisão dos tiros. 

No âmbito da atribuição de nossa Marinha. a primeiia. me
dida foi a criação de uma região esttatégica de defesa, dcnairlnada 
"Subaérea do Atlântico Sul'', oude lhe coube prover grupos de ata
que pera pattulhas anti-submarinas: escollar navios. paliUihar as 
proximidades das costas e garantir a segunmça dos portos brasilei
ros. Sozinha., escoltou 174 comboios cm águas bmsileiras e 21 em 
estrangeiras. num total de 195 missões. Além disso, em coopera
ção com belonaves norte-americanas, executou a escolta de mais 
181 comboios em nossas águas e de 70 em estrangeiras. totalizan
do 251 missões. Ao fmal, 1396 navios nacionais e 1505 estran
geiros foram escoltado$ por nossa Annada. que tambéni marcou sua 
história com Cora.geftfe eompetencia.lsso D::Je custou soo mortos. 

Finalmente, a 2 de maio de 1945, na ptosença do General 
Mark. Clark, o General Von Senger Und Etterl.in assina a capibda
ção incondicional das tropas alemis na Itália. Encerrava-se, assim, 
nossa atuaçio na II Guerra Mundial, na qual 1.446 brasileiros en
Ç.,Ontraram a morte no mar e 443 nos campos de blta.lha italiano. 
Cinco dias depois. com a rendiçio dos nazistas, na Aleaw:lba, ter
minava o conflito em toda a Europa. Nossos Expedicionários 1'0"' 
diam voltar para a casa e receber as maiores homenagens da Na
ção em tcxlas as cidades pelas quais iriam passar. !\s cinzas de 
nossos heróis mortos no conflito foram. em sua maioria, n:pllria
dãs-depois, em 1960, para repou,;ar no monumento aos ma'tol da 
II Guerra Mundial, no Rio de Janeiro. 

T~s anos ani<S de a FEB chegar i Il.IIU.. a porticipoçio dos 
Estados Unidos da Amirica, já. entio a maior pot&lcia mundial, 
quebmra a invencibilidade alemL Com o maciço fomecimento de 
armas, munições. veiOJlos e até fardamentos a seus aliados, na 
maior mobilização industrial militar ji vista. f:LZerAD1 reverter a :ii· 
tuação dQ norte da África à União Sov~ica. onde os episódios 
históri~ se suc~m sem maior efeito solre o poderio nazi-fas
cista. A tenacidade de quem estava a defender a pr6pria vida c o 
próprio lar. seja engajado DJlS lmpas regulares. seja combatendo 
como resisteote, juntoo-se i fartum logist.ica proporcionada pelos 
Estados Unidos da América. E o OJrso da guerra foi mudado. Mas 
isso só viabilizou graças também a ttts fatos anteriores de especial 
expressão na derrocada do ''Reich". 

O primeiro foi a retirada de Dunquerque. no inicio do con
flito, quando a maior porte das forças aliadas conseguiu escapar do 
cerco alemão no litoral frands. viajando cm embaiCações de todos 
os tipos, até a remo, para recanpor·se do outro lado da Mancha, 
na segurança do solo inglês. Com isso. Hitler perd.e:u a chance de 
encerrar sua "guerra relâmpago" - a bHtzkrleg - com a co.pitula
ção aliada no momento em que as divisões Panzer estavam no 
auge do seu poderio. O heroísmo dos soldados franceses que se 
-imolavam pam conter o avanço dos tanques nazistas e dar tempo à 
rcitimda das tropas pelo mar jamais podenl ser esquecido. lli1le<, 
depois. não conseguiu derrotar a l.nglateira, uma base perfeita para 
os ataques ahrcos permanentes e para. a ofensiVa aliada. 

O Sr~ Bcma~o Cabral- Permite-me V. Ex• um aparte? 
OSR.ROMEUTUMA-Cooccdooaportea V. Ex". 
O Sr. Bernanlo Cabral- Desde logo, salto o capitulo das 

desculpas por estar intem>mpendo V. Ex'. Mas tenho a imptossio 
de que v. &· está a se acercar do rmat do seu d.isalrso. Nio que
ria interrompê-lo pam não tumul~ a linearidade dccsa peça cJen. 
sa, bem montada., com traços históricos inconfundíveis. Se o faço, 
Senador Romeu Tuma, é porque o requerimento de V. &• declara 
que o propósito é reverenciar a memória de miJhões que tombaram 
naquele episódio de nossa histl:ria e, de maneira nmito especial. os 
soldados brasileiros mortos em defesa do ideal da democracia e da 
liberdade. Só isto. por si só, a que todos nós adorimos, dá i~a do 
que se homenageia nesta tarde. A figura do chefe do Estado
Maiot. General Benedito Leonel, do lado direito da Presi&!ncia do 
Senado, e o antigo chefe do Estado-Maior demonstram o ~ 
que o Senado, esta Casa Legislativa, tem pela palavra liberdade. 
Era ainda garoto de calças cuttas, e lembro-me da época em que 
na ·minha rua transitavam aqueles soldados que iam embarcar no 
Porto de Manaus, eu os ouvia cantando "nós somos da Pátria ama
da fiéis soldados". Ath hoje isso ecoa nos meus ouvidos, dando a 
idéia correia do que foram os pracinhas, quando se cunhou a fra.se: 
"A cobra está fumando". Nesta tarde, contamos com a presença de 
ministros. E eu destaco lli :s bem ao nosso lado: velho c querido 
amigo Ministro Eduardo Jorge e o Ministro Clóvis Carvalho. Til
vez poucas pessoas possam ter sentado nestas cadeiras com tantos 
méritos •. Poocas. Poucas lutaram tanto pela -liberdade como esses 
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pracinhas qutt envelheceram. mas não envileceram. Foram corajo
sos, porque â palavra vil ou vilani.i. nunca os atingiu. E em lá cbe~ 
gando, Senador Romeu Tuma, dcsprepandos em termos do frio 
que ali estava. swbc:um suportar todas as agruras da vida. para 
que um dia dissessem a nós, que aqui ficamos. que valeu a pena a 
luta~ a resist&cia. os sofrimentos. os embates. Não fossem eles. 
nossos heróis, os pracinhas. e se não tivesse havido a queda da di
tadura em 1945, quem sabe se o Legislativo de hoje seria o que~
Nio foi apenas a guerra lá fora, mas a nossa rambém aqui dentro. 
Devemos muito a eles. Seria impossivel imaginar a história do 
Brasil sem a ida dos nossos expodicionários. De modo que o Sena
do hoje tem a oporb.lnidade nio de resgatar uma divida. porque 
esta jamais será. resgatada, mas de dizer, cumprindo uma formali
dade at~ litárgica pelo seu gesto, a toda a Naçlo brasileira que o 
Legislativo continua sendo o mais autêntico dos Poderes, porque~ 
nesta Çasa que ecoam tcxlos os reclames populares: ~ dela que 
saem todaS as justiças. como a que V. Ex•. Senador Romeu Tuma., 
está a fazer neste instante, no seu discurso. 

O SR. ROMEU TUMA- Agmdeço V. Ex", principalmen. 
te pela lembmnça de que, se aqui estamos com a libetdade de ma
nifestar as nossas vontades. com a liberdade de expressão. deve
mos a esses jovens. a quem. com muito orgulho, hoje ccder:pos os 
nossos lugares nesta Casa. 

Incmporo o seu discurso ao meu, Senador Bernardo Cabral. 
e agradeço a V. Ex• pela eloqüSncia e pelo sentimentalismo das 
suas pa!J.vras. 

As vezes..nos perdemos. porque a em.oçio é algo que desfi
gura o próprio raciocínio e o coraçio bale tio forte que os wvidos 
esquecem de ouvir os ditames da inlelig~ncia. 

Não poderia deixar de citar esse fato. que fõi i: ~tirada de 
DunquOitjUe, porque trouxe na história da guerra nio só a posiçio 
da Resistência Fnmcesa. oa palavra de ordem do General Cbarles 
de Gaulle. para obrigar os alemães a repetirem, na Fnnça, a imo
bilização oorrosiva de gmndes efetivos. O racioC!nio de C!arles de 
Gaulle em manter ocupodas as forças alemis, pela pet>ish!ncia dos 
grupos franceses de resistência. para repetirem o que acontecia 
igualmente em wtros paises subjugados mas aguerridos. ca::no a 
Iugoslávia. a Holanda. a Noruega, a Bélgica e a Polônia. Das Tibas 
Britânicas, os veteranos de Dunquerque vohamm ao continente no 
dia ''D11

, ao lado das forças norte-americanas e canãden.ses. Em 6 
de junho de 1944, com o fenomenal desembarque nas praias da 
Normandia. os aliados comoçanun a despejar 326 mil homens. 54 mil 
ve!culos e 104 mil tonelad4s de provisões no mstro dos nazisW. 

O segundo aconlecimento quase passou despercebido, mas 
decidiu praticamente o a.Jrso da guma na frente oriental, pois ob
rigro Hitler a repetir o erro de Napoleão. Ambos subestimaram a 
extensão do tenitório rUsso e des]rezaram-o fato de que o frio do 
inverno não tem hora certa para chegar. Esse acontecimento foi 
uma revolta popular na lugoslivia ocupada., que forçou Hitler a 
atrasar por um mês o início da 'Operação Barbarossa", isto é, a in
vasão da União Soviética. Ao mesmo tempo, a nabli'ezi. coilspü'a
va po.ra que o inverno russo chegasse um pooco mais cedo e mais 
rigoroso- Em conseqüSncia. o frio, a neve e o gelo russos. catastró
fiCOS pam quem não está _.-aOO. atingiram em clteio as lrOpoS de 
Hitler, que se OIICODimvam a SOIIlOIIIe 20 quilômclros de Moscoo. 

Finalmente. ainda na blftz cootra os sovi&icos, o ba.tbaris
mo nazista incumbiu-se de promover a uniio de tcxlos - ucrania
nos, cossacos~ russos bmncos, outros povos e etnias -em obediên
cia aos apelos de Stalin. seu opressor doméstico. Essas populações 
odiavam a tirania stalinista e, por isso. chegaram a receber os ale· 
mães como "Iibertadores".l entrada de aldeias e povoados, ofere
cendo-lhes pio e sal. sua mais tradicional manifest.oçio de hospW.· 
!idade. Mas. os nazistas responderam com massacres de inocentes. 

como forma de vingança contra alguns punhados de guerrilheiros. 
As barbaridades despertaram o furor dessas populações e fê-las 
atender aos apelos de Stalin. Arrasaram as próprias casas. as aJ. 
deias, as cidades. as plantações e as criações. para que não dessem 
abrigo aos invasores nem os sustentassem. Estes, acostumados a 
nutrir-se dos bens que rapinavam. viram-se, de repente. como de
pendentes totais de extensas e impraticáveis linhas de abastêci
mento. Sua ofensiva esvaiu-se e, no confronto com a tenacidade 
heróica e imbalível das tropas e dos habitantes de Stalingrado. 
transformou-se no marco inicial do desmoronamento do DI Reich. 

A atiblde defensiva soviética mudou para uma Blltzkrieg às 
avessas. Batidos em todas as frenles, os nazistas rendiam-se ou de
bandavam de volta à Alemanha. Enquanto isso, os aliados libera
vam os países europeus ocupados a oeste e aceleravam a marcha 
sobre a retagüãida íD.imigâ. A artilharia e os morteiros já demo
liam o que restara. de Berlim quando Hitler. na abetmçio suprema. 
decretou a Volk.ssturm. uma mobilização geral e fmal para trans
focmar em combatentes desde os meninos de 14 anos a~ os velhos 
de 75 anos. Queria ·que, -oã delTOta. a Alemanha e seu povo desa
parecessem com ele. 

No fmal, protegido da metralha e das bombos apenas pelo 
teto de seu Bunker subter:nineo na chancelaria, o Fühn:r. derrota
do, preferiu suicidar-se. 

Encerrava-se, assim. mais um ciclo da autodestruição reser
vada aos Iiberticidas. 

Cinco dias depois. em 7 de maio de 1945, em Reirns. na re
gião de C!ampague, França, o General Jodl, C!efe do Estado
maior alemão, e o Almirante Doenitz. que comandara os submari
nos nazistas. assinaram a capitulação incondicional da Alemanha. 

No dia seguinte. em Berlim, a rendição era :mtiftcada pelo 
Marn:hal Keitel, C!efe do Estado-Maior nazista, COmandante da 
Wehnn.acht e que. como outros sequazes de Hitler, foi condenado 
à morte e executado em Nuremberg. 

Senhor Presidenle, Senhon:s Ministros, Senhon:s Pracinhas. 
Senhoras e Senhores Senadores, meus amigos. estamos no dia da 
vitória da luz sobre as trevas! 

Honm e glória aos brasileiros imolados na defesa da Pánía 
e a todos os que demm a vida pela liberdade e pela. paz entre os 
povos! 

Muito obrigado. (Palmas) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RO· 
MEU TUMA EM SEU PRONUNGAMENTO: 

MONrnSE FOI CONQUISTA HERÓICA PARA FEB 

RubensResstel 

Pracinhas brasileiros travaram seu mais duro combate na to
mada da vida italiana. 

MQntese: uma pa.lavra_que a maioria dos brasileiros desco
nhece. Nio sabe o que é, nem onde flCa e o que poderia significar. 
No entanto, na 2• Guerra Mundial, em abril de 1945, na vila de 
Montese e adjacências se travw o mais sangmnto, renhido e pro
longado combate em que estiveram empenhados os 'pr:aclnha.s" da 
Fmça Expedicionária Brasileira. 

A cidadela de Monlese, com. sua tom: e casario de pedra, 
associada ils elevações cirt:unvizinhas, fonnava forte baluarte do 
sistema defensivo alemio, bem articulado no aprofundamento da 
defesa. na. famosa "Linha Ot.ica". 

Até chegar Aquele coofronto tinham os brasileiros perconi· 
do penoso caminho. de combate em combate, no ourooo e no in
verno, na lama e na neve, e no alvorecer da primavera. Já eram ve
teranos respeitados. afeitos à luta nas montanhas e enrijecidos na 
dura realidade da guerra. 
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A FEB não fora adesttada nas peculiaridades da guerra de 
montanha. Naquela época. o sistema padronizado de instrução no 
Ex&cito brasileiro nio contemplava, como boje, o treinamento 
para a guerra em ambientes diversificados. Por isso mesmo, ao de~ 
sem.barcar na Itália. deveria ter passado, como as demais Divisões. 
por um periodo de tteinamento e adaptaçio às condições locais. 
Todavia, o 5° Exército dos EUA. a que fora jncorporada, havia 
perdido várias Dívisões. transferidas para outra frente no teatro de 
operações europeu. Assim. forçado pelas circunstâncias, o Coman~ 
do do 5° Exército teve que mandar em curto prnzo a tropa bmsilei
ra à frente de combate. colocando-a sob as ordens do 4° Corpo de 
Exército. onde permaneceu a~ o fim da guerra. 

Nos primeiros encootros com o iilimigo, apesar de estrean
tes na guerra de montanha e de enfrenrar um adversário com larga 
experiencia de combate, os brasileiros demonstraram que eram de 
fato reforço valioso às ttopas aliadas. Não foi por menos que o ge
neral .Mark Clark. entio comandante do sao Exército, havia procla
mado que a Divisão comandada pelo genen! Mas=nhas de Mo
~ "tinha sido promovida ao 1 o time do 5° Exército". Naturalmen
te, a Divisio passw a pagar o preço da distinção. 

Dia a dia o ''pracinha" progredia no apn=ndizado da guerra 
de moutanha. que nio poderia ser mais prático nem de me~ rea
lismo, posto que a face a face com o iD.imigo, experieniC, aguerri
do e com a. coohecida vantagem da defensiva em tem:no monta
nhoso. Por paradoxa.! que possa parecer. na guerra muito se apren
de com o inimigo. Com singular acuidade, o "pracinha" logo se 
apeteebeu das manhas e artimanhas dos alemães e como tirar van
tagem da can~cterística uniformidade do seu procedimento. 

Naquele setor. brasileiros e alemães se confronmvam em di
versos combates, de maior ou menor vulto. Ataques, contra-ata
ques, patrulhas de combate e de reconhecimento. diurnas e notur
nas, faziam o cotidiano dos "pracinhas" e ''tedescos." Os combates 
de Monte CasteUo e Castelnuovo, sio marcos signifiCativos-da
quele período. 

A guerm demonslrou a inata capacidade do brasileiro em se 
adaptar a situações inusitadas e adversas. No "trio" atacante - a 
Divisão brasileira e mais a t• Divisão Blindada e a lQ- Divisão de 
Montanha - a t• Divisão Blindada era a mais antiga na guerra, -
com maior experi&.cia de combate, mas sem poder atuar na pleni
tude devido ao terreno; os "montanheses" da lo- DiviSão, há pou
co chegados à zona de combate., bem treinados e bem equipados 
para a guerra de mootanha, excediam em coragem e vigor. mas 
faltavam-lhes meDlor conbccimenlo do inimigo e experiêiida: para 
se esquivarem dos seus tiros, os ''pracinhas" da Divisão brasileira 
contavam com apreciável experiência de combate, bem conheciam 
o inimigo e sua obstinada n:ação na def~ de suas posições. sem
pie bem organizadas. 

Lado a lado. pracinhas e montanheses partiram para o ata
que, precedidos de forte bombardeio de Artilharia. Nãb_ meno~ for: 
te foi a :resposta da Artilharia alemi. 

Batalhões dos tr& regimentos brasileiros foram empenha
dos na refn:ga. Mas. na organização pan. o combale. a maior res
ponsabilidade coube ao 11° Regimento de Infantaria de São joio 
D'El Rey. :,.finas Gerais. Os niinei.ros do 11•. comõ_por Vezes 
eram chamados, partiram para o ataque com singular determina
ção. Desbordando campos. minas, esquivando-se do fogo inimigo. -
sem se deter, ultrapassaram a barragem da Artilharia alemã. sur
preendendo os defensores no interior do seu dispositivo de defesa. 
Num golpe de audácia e coragem. o tenente Irapuu Nunes de Oli
veira e seu pelotio penetraram na cidadela de Montese. asseguran
do sua posse que. para ambos os lados. eta de signifiçativa impor
tincia no prosseguimento do combale. A conquista de Montese. 
logo no primeiro dia do ataque. foi um duro golpe no inimígo. En-

tre os atacantes. a OOa notícia foi recebida com enmsiasmo e redo
brada conÍta.DÇa. até nos altos escalões do comando. Os alemães 
contim~aram resistindo brava e obstinadamente. Os combates pros-
seguiram dias e noites. -

Batalhões do 6° Regimento de Infantaria de Caçapava. São 
Paulo. foram engajados na parte mais densa do confronto para ali
viar a situação dos mineiros do 11° Finalmente. os alemães não 
mais puderam tesistir à pressão das duas divisões de vanguarda. e 
seu disp:»itivo de :resistência foi rompido. 

No dia 19 de abril, dala comemorativa da Batalha de Guara
rapes. travada no ano de 1640. em que brasileiros negros, brancos 
e índios se reuniram em combate para expulsar o· estrangeiro inva
sor. por coincidência agora consagrado como Dia do Exército, lá 
bem longe, nos últimos contrafortes dos Apenhos. quando ainda 
fumegava a vila de Montese. brasileiros e alemães contavam os 
seus mortos e desaparecidos em ação e cuidavam dos seus feridos 
em combate. 

Eis aí o significado da palavra Montese. 

=-c---=-Rubem Rcutd. é FR::I"'Ii e veterano da FEB 
N.R.: 011 tmerúls lnpum c Resstd fonm coodecorados pelo Canancbrl!e do :;" 
ExércitQ dt-5 EUA com a mc:d.alba Silve:- Star. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Iris Rezende. 

O SR. !RIS REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia o segumte 
discurso.) - Exm0 Sr. Presidente do Senado Federal. Senailor José 
Samey: Exmo Sr. General Benedito Bezerra Leonel. Ministro de 
Estado Maior das Forças Annadas; Exm0 Sr. General Daicy Láza
ro. representanle dos ex-combatentes; Ministros d~ Estado; Em
baixadores; Srts e Srs. Senadores; demais autoridades civis e mili· 
tares: Senhoras e Senhores. no dia 8 de maio. há cinqüenta anos. 
os sinos das Igrejas repicaram, pessoas dançaram nas ruas. outros 
choraram em silêncio. O mundo cçmemorava,_ o fim da Segunda 
Gu~_Mundial. O Alto Comando do Terce_iro_Reich assinava a 
rendição perante o Marechal de Campo inglês. Sid3emaid Mont· 
gomery. no norte da Alemanha. Dias antes. soldados do Exército 
Sovíéth:o. comandados pelo General Giorgy Zllukov. tomaram 
Berlini. numa batalha impressionantemente feroz. que ocasionou 
mais de duzenlas mil mortes só no lado soviético. 

O homem é governado pela História. Ninguém poderia ima
ginar. ainda nos anos vinte, 9ue um político obscuro. nascido na 
pequena cidade de Linz, na Aastria. pudesse enfrentar o mundo e 

- deSorganizar. completamente. a estrunua do poder na Europa. 
Adolf Hitler desafiou as probabilidades. armou a Alemanha e par. 
tiu pata o conflito armado no dia pnmeiro de setembro de 1939. 
quando invadiu a Polônia. A partir desse dia. os países da Europa 
Centr:al entraram a sofrer o inferno da guerra. 

A Segunda Guerra Ml!lldial foi a mais sangrenta já registra
da pe·la História. -Morreram 45 milhões de pessoas. das quais a 
maioria fOi de civis; seis milhões eram judeus. A Primeira Guerra 
Mundial havia deixado um saldo de treze milhões de mortos.. Dos 
57 países envolvidos naquele conf.HO. a União Soviética foi a que 
mais: perdeu: vinte milhões de mortos ou 14% de sua população. 
Somente na Bat3Iba de Stalingrado, que tennínou no dia 2 de fe~ 
vereiro de -1943. os que moneram chegaram a 200 ÕliL 

Noventa milhões de pessoas, em todo o mundo. foram mo
bilizadas para o esforço de guerra, entre 1939 e 1945. A União So
viética recrutoo 22 milhões de pessoas; os Estados Unidos. 15 mi. 
lhões; o Império Britânico; 12 e a França. três. Os países que com
punham o Eixo - Alem_anha, Itália e Japão - mobilizaram JO mi· 
lhões de cidadãos para o esforço inútil e esbipido da guerra. Tudo 
isso tenninou. no teatro da Europa. quando um soldado do Exérci
to Soviético hasteou a bandeira vermelha do seu pais numa das 
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torres do edificio ·do Parlamento alemão. naquele mom.ento, um 
ptédio guase demolido. cercado de ruínas por todOs os lados. 

E importante, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 1embmr 
a dimensão do conflito e o envolvimeniO de praticamente o mundo 
todo na luta contra o fascismo e o -nazismo. O Brasil foi A guerra 
depots de provocado por alemães e italianos. Entre setembro de 
1942 e julho de 1943~ 10 navios mercantes-brasileiros foram tor· 
pedeados e afundados em nosso litoral. Morreram 229 _pessoas. 
Emjulho de 1943, o Presidente Getúlio Vargas propôs ao Ministro 
da Guerra, General Eurico Gaspar Dutra, a criação de uma força 
expedicionãria para coriibater fora do continente. 

No seu esforço de preparaçio militar, o Brasil proporcioaoo 
a seus oficiais um período de treinamento nos Estados Unidos: os 
militares de alta patente e os praças da Marinha brasileira. em 
Miami e Key West, na Fl6rida, e em cidades do PanllJilá. Surgia, 
então,.. o Primeiro Grupo de A viação de Caça do Brasil, formado 
por 458 pessoas - oficiais, suboficiais. sargentos, cabos e solda
dos.~ Na Itãlia, esse grupo combateria com aviões Thundcrbolts. os 
mais avançados para a época. 

Em dois de julho de 1944, zarpava do porto do Rio de Ja
neiro o primciro grupo de oficiais e praças da ForÇa-Expedicioná
ria Brasileira. Eram 5.081 pessoos. No dia 16 de setembro. lUIS en
costas do Monte Bastione, a artilharia brasileira. disparou o primei
ro tiro. A primeira vitória ocorreu em 18 de setembro. quando um 
pelotão bmsileiro tomou a cidade de Camaiore. - -

Os principais ep1S6di6Sda Força Expedicionária Brasileira 
na Itália foram a tomada de Monte Castelo e Montese. que causa
ram pesadas baixas nas tropas comandadas pelo General Zenóbio 
da Costa. e a gmnde vitória de 27 de abril de 1945. quando foi 
aprisionada uma divisãO--alemã. composta por 588 homens e gran-
de quantidade de material bélico. _ 

As tropas brasileiras combateram ao longo de maís de 400 
quilómetros na Itália. Elas saíram de Nápoles e foram até o Norte 
do país. Libertaram mais de cinqüenta cidades da tirania nazi-fas
cista. fizeram cerca de 20 mil prisioneiros e perderam. no teatro 
dos combates, 1.907 soldados - ou mortos ou desaparecidos. Fo
ram 25 mil soldados que contribuíram eficazmente na luta pela de
mocrac-ia. 

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores, há sangue brasileiro na 
Europa. Hoje. cinqüenta anbs depois do fun da guem. na Europa. 
sobram motivos para uma reflexão profunda. Os pracinhas qUe 
honraram o nome de nosso País, defendendo os ideais democráti
cos. não devem ser esquecidos. Devem ser lembrados como exem
plo de bravura. de destemor e de perseverança. O Brasil se engran
dece por intermédio deles. 

A reflexão maior é sobre a inutilidade da guerra. Lembre1. 
aqui, Si. Presidente, algumas estatísticas· sobre a quantidade de 
pessoas mortas ou dadas como desaparecidas em função daquele 
gigantesco conflito. Cinqüenla anos depois. a União Soviética já 
não mais existe. Os países do Leste Europeu. que constituíam o 
que Churchill chamou de Cortina de Ferro. também se desintegra
ram. A Alemanha Oriental foi anexada pela Ocidental. O mapa 
polítiCO da Europa voltou a ser quase idêntico ao que era na déca-. 
dade30. 

Vamos imaginar. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores. que 
uma pessoa tenha caído em sono profundo algum dia em 1930. E 
tivesse acordado hoje, precisamente hoje. Essa pessoa iria desco
brir que houve uma guem. apenas pelas comemorações que a data 
evoca. A geografia política do continente europeu está muito se
melhante ao que era antes. A Rússia retomou ao seu tamanho e 
sua dimensão anteriores, ·a Alemanha continua a ser a maior eco
nomia da região. E SariJ.jevo. que foi o estopim da Primeira Guerra 
Mundial, continua a ser uma .área de conflitos de etnias e religiões. 

A Segunda Guerra Mundial. analisada na ótica que o meio 
século de afastamento permite, Dão crioo. fatos políticos perfeitos e 
acabados no continente europeu; gerou conseqíiências em outras 
áreas. Os judeus, cansados das perseguições em diversos países, 
criaram a Haganah, uma instib.liçio paramilitar, que os organizou 
e começou a criar problemas para. os ingleses na Palestina. Essa I§ 
a origem do Estado de IsraeL que veio a ser criado em 1948, como 
conseqüência direta da perseguição dos judeus na Europa. Hoje, 
quase cinqUenta anos depois. o homem está aprendendo a celebrar 
a paz também no Oriente Médio. 

Estamos aqui. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores, cele
brando o fim da. guerra na Europa. Mas, no Pacífico. o conflito 
continuou. a~ que, no dia 6 de agosto de 1945, uma bola de fogo 
brilhoo. no céu de Hiroshima com intensidade várias veU:s maior 
que a do Sol. Dias dep:>is, outra bomba foi jogada sobre Nagasaki. 
As duas bombas alômicãs mataiam. duas centenas de milhares de 
japoneses. E tomaram claro que o homem havia adquirido a capa
cidade de se destruir como esp6cie e nio apenas como individuo. 

A reflexão sobre a Segunda Guerra. Mundial enseja algumas 
perguntas. Por quê? Como? Por que aconteceu a ascensão de 
Adolf Hitler? Por que não se impediu que ele lançasse a Alemanha 
na loucura da guerra? Como foi possfve1 que sucedesse tudo o que 
aconteceu? 

Essas perguntas incomodam porque não têm recebido res
postas clanls, nem objetivas. Hitler foi um político como muitos 
outros. Fez a sua carreira com base em discurso nacionalista, pro
metendo combater a inflação. recuperar o nível de emprego e ven
cer a recessão. No entanto. impôs o mais violento dos sacrifícios a 
seu pais e ao mundo. 

Sr. Presidente, S:fs. e Srs. Senadores. est.a.Jllos aqui lem
brando a irracionalidade da guerra par.t proclamar a racionalidade 
da poz. . 

O homem aprendeu que a ferro e fogo só pode provocar 
d~truição e morte. Os cinqilerita anos de paz. na Europa,. após o 
fun do conflito. têm sido um tempo de progresso. desenvolvimen
to e entendimento. 

É muito _bom. é motivo de grande orgulho que os brasileiros 
tenham estado presentes na Itália. O Brasil sempre cultivou a paz 
como um valor que deve ser preservado a todo custo. Na Itália, 
por meio dos seus soldados, o Brasil pôde viver o c-ontrário da paz 
- a- gueira.. Deixamos quase dois mil mortos no campo de batalha. 

Mas lutamos o bom combate. Defendemos os valores da de
mocracia. da livre iniciativa e da liberdade. E defendemos não só 
com palavras, mas com o gesto. com ações. com a presença, com a 
coragem. 

Cinqüenta anos dep:Jis temos de exaltar o grande valor da 
Força Expedicionária Brasileira. que não apenas venceu o nazi
fascismo, mas tomru ainda mais respeitável no País o conceito de 
democracia. 

Hoje vivemos em liberdade no Brasil. Temos um Presidente 
eleito pelo voto popular, Assembléias e Câmaras funcioriando em 
todo o País. A imprensa é lívre. Conquistamos a liberdade. A his
tória desses cinqüenta anos demonstra que nada foi fácil para essa 
-geração. Foi preciso ir à guerra para -fazer a paz. Foi precisO lutar 
pela liberdade para poder dela usufruir. 

A presença do Presidente Fernando Henrique Cardoso, nas 
solenidades comemorativas dos cinqüenta anos do Dia da Vitória. 
em Londres, é motivo de orgulho para todos nós. brasileiros. O 
Brasil teve participação ativa. presente e corajosa na guerra. 

Embora muitas guerrn.s tenham ocorrido depois de maio de 
1945, ouso af1Il113l', Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. que esta
mos aqui. hoje, 8 de maio de 1995, 50 anos após a rendição alemã. 
c-omemorando não apenas o funda Segunda Guerra Mundial, mas 
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celebrando o início de uma era de pu e. pro.speridade em diversos 
canlOs do mundo, entre eles o Brasil. 

Nós lutamos pela liberdade. com os pracinhaS da FEB. luta
mos pela paz na Europa. e merecemos desfrutar de um Terceiro 
Milénio marcado pelo entendimento. 

Muito obrigado. (Palmas) 
O SR. PRESIDENTE (José Sã.mey) - Antes de encerrar 

esta sessão, desejo, em nome do SenadO Federal, agradec:er o pres
tigio que deu a esta solenidade a presença dos Srs. Ministros Be
nedito Leonel. Eduardo Jorge. Clóvis Carvalho. Francisco Wef
fort. Genen.l Gilberto representante do Ministro do Exército, a dos 
Srs. Embaixadores que aqui se encontram, espõdalmeote dos Em
baixadores dos Estados Unidos da Am6rica. da Rússia., da França 
e de tcdos os países que lutaram na Segunda Guerra Mundial. 

Agradeço também a presença dos ex-combatentes que de
ram a esta solenidade a visão da História, aqueles btavos brasilei
ros que participaram dessa luta. pedaço marcante da bistória da 
human"idade. Agradeço a presença de todas as autoridades que 
prestigiam esta solenidade. 

Hoje. sem dúvida. o mundo não comemora somente o fim 
de uma guerra, não comemora o fllil da vitória das armas aliadas 
sobre as forças do nazi-fascismo. Como aqui foi bem acenlllado 
pelos oradores. que falaram em nome do Senado, o fim da Segun
da Guena Mundial representa o ftm de uma etapa da humanidade: 
o fun da Segtmda Guerra Mundial representa o inicio de uma era 
de paz. de coopenlÇil.o entre as· nações. de solidariedade entre os 
homens. 

Na Primeira Guerra. a tecnologia, a ciência e a técnica béli
cas foram colocadas a serviço de uma ideologia totalitária que de
sejava impor ao mundo e aos homens um estilo de vida. baseado 
justamente-na perda da liberdade e na supremacia de raças. 

Hoje. vivemos um mundo aberto pela vitória da Segunda 
Guerra Mundial, um mundo do ftm das ideologias. um mundo que 
vislumbra um grande período de poz para a humanidade. fiiDlado 
justamente nos valores que emergiram do conflito da Segu~da 
Guerta Mundial: os valores da democracia, os valores da solidarie
dade humana, os valores que nos -unem. na certeza de que o desti
no da aventura humana. na face da t.eiTa, s6 podem se complerar 
sob as bençãos de Deus e sob o tmbafuo e a soli~edade entre to
dos os homens de todos OS: países, de todas as raças e de todas as -
crenças. 

Quero. também, recordar. aqui. numa homenagem mais do 
que justa. a gratidão de toda a humanidade a todos aqueles _que 
tombaram na Segunda Guerra Mundial especialmente aos brasí
leiros que ali morreram e que ]evar.un., em nome deste País, a vo
cação desta terra para um grande destino histórico. 

O Brasil foi o úniCO país do sul do Continente- fora oS Es
tados Unidos- a participar da Segunda Guerra Mundial. já saben
do do seu destino. da sua participação histórica, da sua necessída
de de estar sempre ao lado das grandes causas, como estivemos 
através dos bravos que ali lutaram, dos grandes que ali morreram. 

Quero agradecer, mais uma vez e. talvez. em maior grande
za. aos ex-combatentes que aqui estão, guardando na sua velhice, 
na sua recordação. nas suas condecorações. uma etapa importante 
da História da humanidade e do Brasil. 

Em minha homenagem a todos, eu gostaria de enaltecer. es
peciahnente na figura do General Darcy Lázaro, que está aqui pre
sente. o mais antigo de todos os combatentes, o heroismo das. For
ças Annadas do Brasil que, mais uma vez. a serviço do povo bra
sileiro. atravessaram o Atlântico, lutaram na Itália. deiT3.11l8Illm o 
seu sangue e voltaram para esta tem para segurar os ideais de li
berdade que n6s haveremos de assegurar até o run· de todos os 
tempos. enquanto viver este Pa;s, que serã eterno. para sempre. 

Muito obrigado pelo presença de todos. 
Para fmalizar esta sessão, peço que, de pé, numa homena

gem aos nossos combalentes. ouçamoo a Mait:ha do ExpediciotJário. 
(É executada a Marcha do Expedicionário) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Cumprida a fmali· 

dade desta sessão, declaro-a encerrada. 

(úvanra-se a sessão às 19h48min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. LÚCIO 
ALCÂNTARA NA SESSÃO DE UZ.05.95 E QUE. EN-
1REGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBUCA· 

· DO POsrERIORMENTh". 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn. e 
Srs. Senadores, transCOl'teU ontem uma data que está no calendário 
intemacional. 1° de maio. destinada a comemorar o Dia do Trabalho. 

É evidente que tcxlos os dias são ''dia~ trabalho". Esta 
data reserva a fmalidade de evocar não apenas lulaS bist6ricas dos 
trabalhadores no mundo todo., permitindo-nos também uma refle
xão sobre a situação do rrabalbador e, de modo especifico. no nos
so caso, do trabalhador brasileiro. 

O Presidente Fernando Henrique. em um de seus pronun
ciamentos. para deixar bem assinalada a necessidade e o compro
misso de seu Governo com reformas estrub.lrais, reforma do Esta
do, da Coostituição, das nossas relações econômicas, das relações 
de trabalho, reformas sociais, aflilllOU - evidentemente, nuina fi
gura de retórica- que chegava ao fnn a era Vargas. Certamente. 
com isso desejava ressaltar a necessidade de inserirmos o Brasil na 
economia internacional. de reduzhmos o tamanho do Estado. de, 
enftm, adotarinos uma série de providências. sob sua li®rança. 
para que ocorresse a modernização do Brasil. -

EnttetaDJ.o, há um aspecto em relação ao qual certamente te
mos de evocar. entre tantos oulroS. Genílio V argas. que. com todas 
a~ diferenças ideológicas, com os diferentes matizes que empres
tou aos d.ivCISos periodos em que administrou o nosso Pais, é uma 
figura respeitada de estadista e de político bmsileiro. 

De modo especial, ainda em alusão ao Dia do Trabalho. de
sejo referir-me a três aspectos da vida do trabalbador que me pa
recem. essenciais e sobre os quais pretendo me estender durante 
este pronunciamento. 

O primeiro deles é a questãO do salário mínimo. O Presi
dente Fernando Henrique, ao sancionar a lei de iniciativa do Pcxler 
Executivo que estabelece o valor de R$1 00 para o salário mínimo, 
está certamente produzindo uma reversão na CUIVa de deterioração 
do valor desse salário, o que vem ocorrendo ano após ano. 

- Estudos realizados mostram que o valor do salário mínimo 
instituído em julho de 1940 boje ccnesponderia, com as correções 
devidas, a R$436.. Agora chegamos- -a um salário mínimo de 
RS!OO. num grande esforço do Governo para man:ar o seu com
promisso com a área social, de estabelecimento de politicas que 
procurem reverter o quadro que estamos vivendo. 

Nesse aspecto, desejo evocar as figuras dos Presidentes Ge
ffilio Vargas, Juscelino Kubitscbek e João Goulart, porque os pe
riodos em que o salário mínimo obteve valores reais mais elevados 
fotõlQl justamente no fim do segundo Governo V argas. no Gover
no Juscelino Kubitscbek e oo Governo João Goulart. Por exemplo. 
em janeiro de 1959 o salário nlínimo obteve a atingir o correspon
dente a R$628, valor conlrastante com os R$100 de hoje, que de~ 
conem - volto a frisar- de uma. decisão de Governo, do Presiden
te Fernando Hemique, que espero seja um marco para assinalar 
uma curva ascendente no valor do salário mínimo. 

E nem se diga que o salário n:iíilimo hoje é um mero valor 
de referência, inclusive para a Previdência Social e para outras re-
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lações econômicas que existem em nossa sociedade, porque se cal
cula que existam. pelo menos, na economia formal. 3 milhões de 
trabalhadores ainda recebendo um salário mínimo. 

Por outro lado, sabemos que a economia brasileira se carac
teriza por um allo nível de informalidade, e nessa áiú são nume
rosos os trabalha~s que nem sequer chegam a auferir como ren
dimento de seu trabalho o valor de um salário mínimo. 

Se tomarmos como base as regiões mais JXlbres do País, os 
estados menos desenvolvidos. veremos que o salário mínimo ain
da é uma meta salarial a ser alcançada. apesar de seu valor irrisó
rio, pouco significativo, não s6 quando comparado ao de OUiroS 
países. inclusive de nível de desenvolvimento aproximado ao do 
Brasil. mas também quando estudamos essa s&ie histórica do salá
rio miriimO. Comparado ao valor do salário miníma instituido por 
lei pelo Presidente Getúlio V argas em julho de 1940, o valor do 
salário mínimo de março de 1995, R$70, represemava 16.05% da
quele primeiro. 

- Isso demonstra que o chamado desenvolvimento do País, o 
nosso crescimento econômico, a melhoria da nossa infra-estrutura 
fisica- e.itradas, comunicações-, o processo acelerado de urbani
zação do País., nem sempre trouxe o desenvolvimento sociaL a ge
ração de empregos e a remuneração justa pelo trabalho pteStado, 
que tem como piso, como valOt mínimo para sustentaçio do traba.
lliador e da sua família o salúio mínimo. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex", Senador 

Epitacio Cafeteira. 
O Sr. Epltacio Cafeteira - Nobre Senador Lúcio Alcânta

ra. o meu aparte não traz nenhuma critica ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. mas li toda uma conjuntura que se criou neste 
País no momento em que a Previdência Social faliu. Irei me pro
nunciar sobre a falência da Previdência na próxima semana. dei
xando claro que o trabalhador não se segura mais na Previdência, 
mas, sim, n&J?!O':id&!ciaque se toma cada vez que há um problema. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Principalmente na provi
dência divina. Pensei que V. Ex• iria se referir a isso~ 

O Sr. Epltado Cafeteira- Daqui a pouco. ~mos depen
der da providência divina; por enquanto, ainda dependemos das 
providências do Executivo e do Legislativo. No momento em que 
o legislador fez o aposentado ganhar. no mínimo, uni salúio mfDi
mo e os governos colocaram todas as pessoas que quisemm dentro 
dessa Previdência, inclusive, as que não contribuíram. Entio, hoje, 
o salário mínimo não é mais salário miri.imá. Nas disaJssões ares
peito desse assunto, percebemos que não se estabelece um salário 
mínimo para o trabalhador viver, mas um salúi.o máximo que a 
Previdência Soeial pode pagar. Essa 6 a grande dis!OIÇ!o. Não te
nho dúvida alguma de que. apesar do grande desejo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, a tendência será diminuir O poder 
aquisitiVo desse salário mínimo, porque ele é bitolado, pautado por 
uma Previdência Social que sabemos falida, mas que muito ~ 
tendem agora modificar oio criando condições para o trabalhador 
viver, para o aposentado receber, mas para. tirar do trabalhador as 
conquistas sociais, o que é, na realidade, muito triste. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Nobre Senada Epitacio 
Cafeteira, V. Ex• tem razio quando vincula a questão do salário 
mínimo com a Previd!ncia. Numerosos beneficies estio vinrula
dos ao salário minimo, inclusive pisos de aposentadoria e tetos sa,. 

lariais. 
A Constituição de 88, da qual fui um dos signatários. cano 

vários companheiros que estão boje aqui integrarido o Senado Fe
deral, consagroo o princípio da seguridade social Temos que fazer 
jUstiça aos seus autores nesse particular, porque ela estabeleceu 
um capítulo amplo da seguridade social e, posteriormente, o legis-

!ada ordinário fez aprovar tnis leis básicas. tnis leis fundamentais: 
a lei da saúde, o Sistema Único de Saúde-SUS, a Lei Orginica da 
Assistência Social e a que_ instibliu o Plano de Benefícios e Cus
teio da Previdéncia SociaL 

Quando leio os jornais, fico p!OOCUpado. Hoje. O Estado 
, de S. Paulo trouxe, na primeira página, IDa1&ia onde armna que o 
Governo cogita retirar alguns desses dispositivos da Constihlíçlo. 
Nio podemos ter um Estado que garanta um mínimo de segurança 
social? Tenho uma certa bim. com esta expressio "seguridade so
cial" porque aàlo que é um espanholismo. mas ela j6. esti consa~ 
grada pelo uso e, como diz o saudoso poeta Manuel Bandeira. 
quem faz a Hngua é o povo. 

O Sr. Epltaclo Cafeteira - Nobre Senado<, estio chaman
do essa questio de flexibili:mr as conquista~ soei~ Quando se 
flexibiliza, se tira essas conquistas para colocar o trabalhador para 
lutar P'1' elas novamente. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - A minha pn>OCUpoçio 6 
que todo o processo de desenvolvimento que nlo tenha como cen
tro o homem é um processo desumano, intquo e imprestá.veL 

Há poucos dias, o economista Ignacy Sacbs. um polonês 
que trabalha na França e muito conhecedor dos problemas do Bra
sil fazia, na Comissão de Assuntos Sociais, uma exposiçio sobre 
o problema do desenvolvimento da pobn:za cm todo o mundo. 
Citro um exemplo estamcedor. o grande CieSC:imento (nio me 
lembro se chegou a dobrar) do Produto lnlerno Bruto na Espanha, 
nos tUtimos anos. com a criaçio zero de emprego; não se crWu ne
nhum posto novo de emprego. Um desenvolvimento desse apro
veita a quem? Pode aproveítar o capitaL que se teprodu~ e enri
quece os que o det&n. mas, evidentemente, não é um desenvolvi-
mento ceDtnt.do no homem. .. 

Nessa mesma palestra, ele falava sobre 0!" programas de ge
raçio de empregos na zona rural na O.ina e na lndia. A China está 
querendo gerar, nos próximos anos. 6 milhões de empmgos? atia
v~ de um gigantesco programa de criação de e_.,gos, que não 
sio. necessariamente, empregos em atividades rural. mas sio na 
ZOO& rural. 

Ora. o Bmsil não pode desconhecer essa realidade. Nio po
demos nos perder nesta discussio eterna de matéria de ordem ec:o
nômica, de elevaçjo de jlroo, de providencias de corte no orça
metto, de restrições ao consumo, sem que atentemos para o ho
mem. paiD a população brasileira. cujos fndices de pauperizaçio. 
de empolrecimemo são pn>OCUpantes. 

Aproveito o Dia do Trabalho para chamar a aleo.Çio, pri
meiro, quanto l questio do salário mlnimo, do seu. valor inis6rio 
em relaçio a an~ntes históriCos. como tive a oportunidade de 
mostrar, Segundo. para negar aqueles que querem desqualificar o 
salário mínimo ainda como um valor de referência para a xemune
raçio do trabalhada. S6 na economia formal. o Minist6rio do Tm
balho calada que ainda existem 3 milhões de trabalhadores pen»
bendo um salário mínimo por m&. 

Por outro lado, nas regiões menos desenvolvidas do País, 
muitos sio os trabalhadores, inclusive no serviço público, nas Pm-
feitmas Municipais, que não chegam sequer a ganhar um salário 
m1nimo. Ent.io, o salário mínimo ainda é, realmente. um fator im
portante para a defmição de um piso honroso ou mzoável de"'""'· 
nmçio pora o trabalhada. 

Outro assunto que quero, ainda, abordar sobre esse tema é a 
questio dos acidentes de ttabalho. O Brasil tem estatísticas alar~ 
mantes. Embora esses números venham caindo nos llltimos anos e 
sabendo que a estallstica 6 pm:m:ia. que há muito sub-..,gistro, que 
as informações são deficientes e que essa estallstica, portanto, não 
"'flete bem a =~idade, comparando 1980 e 1990, há uma queda 
de 7,24 pora 2,77 acident<s por 100 trabalhadores. 
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No entanto, vamos aceitar que o número -de acidentes está 
declinando, como essas estatísticas mostram. O que assusta é a 
gravidade dos acidentes. pois muitos deles são letais para o traba
lhador. Os dados da Organização Internacional do Trabalho mos
tram que no Brasil o número de mortes em cada mil acidentes é de 
3,3. Na Espanha, esse número é 2: na Suécia, 1.2; nos Estados 
Unidos. 0,8. e na Fnmça, 0,7. 

Calcula-se que, por ano, OCOtTam no Brasil cerca de 3 mi
lhões de acidentes de trabalho, quer dizer. um número também 
muito importante, que mostra o que está embutido de perdas da 
economia. de gastos com saúde, com recuperação do trabalhador. 
para nio falar no principal. que é ou a inabilitação, ou a morte, oo 
o sofrimento do trabalhador. 

Não sei se V. Ex1s já viram. por exeriiplO, .ãlguinas- VezeS, 
reportagens e fotografias sobre o caso dos tmbe.lhadores rurais na 
Bahia que lidam com máquinas para o corte do rami, que é uma fi
bra: alguns ficam manetas, perderam a mão porque a segurança do 
trabalho nio foi observada criteriosamente. Entio, há todo um 
campo a exigir do Govemo, da sociedade, uma ação efetiva, enér
gica e criteriosa porqUe n6s não pOdemos conviver com esses nú
meros alarmantes, seja no seu total. seja no resultado letaJ. 

O Sr.OsmarDias- Permite V. Ex•um aparte? 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Nobre Senador. a 

Presidência lembra a V. Ex• gue o seu tempo está exaurido. 
O SR. LÚCIO ALCANTARA- Permita-me apenas ouvir 

o aparte do nobre Seo.ador Osmar Dias, se ã Mesa tiver tolerância 
para tal porque, certamente. S. Ex• tem algo a acrescentar no meu 
pronunciamento. Em seguida. conclu~i o meu pensamento. 

O Sr. Osmar Dias- Nobre Senador Lúcio Alcintara. agra
deço V. Ex• por me conceder o aparte e prometo que serei rápido. 
Sinto ter chegado na parte fmal do seu proounciamento, mas quero 
cumprimenlá.~Io porque entendo a oportunidade. já que também 
penso que muito mais úriportante, até, do que discutirmos o salário 
é discutinnos a questão do emprego.- A questão do desemprego 
que vivemos no Pais tem muíto a ver coni a falta de apoio de uma 
política de m6dio e longo prazo pam a agricultura, porque contin
gentes enormes de trabalhadores e produtores ;unis.. abandonados 
no campo, se deslocam até as cidades para encont:raiem, quase 
sempte, a frustração do desemprego e as suas conseqüências. Um 
dado: temos. boje, no País, 7 milhões de propriedades rurais. Des
tas sete milhões, Senador Lúcio Alcântara, quinhentas iriil proprie
dades rurais podem ser consideradas empresas rurais; um milhão e 
meio de propriedades tentam se transformar em empresas rurais 
viáveis, pOrque, boje, estão inviáveis; para duas milhões e qui
nhentas mil propriedades praticamente oio há nenhuma solução. 
qualquer que seja a política agricola colocada em prátíca, e duas 
mil e quinhentas ainda têm salvação. Pois bem, se temos apenas 
quinhentas mil propriedades, em sete milhões, que são efetiva
mente empresas rurais - e estes dados não são meus. sio da F AO 
-. isso significa dizer que, se o Governo não prestar a atenção e to
mar medidas imediatas, se o Governo não adotar, muito rapida
mente, medidas para corrigir erros do passado e projetar para um 
futuro muito próximo uma política que permita mãis segui:ança 
para os produtores rurais, teremos o agravamento da situação de 
desemprego. E não adiantará nenhuma política de desenvolvimen
to urbano e industrial se não segurarmos no campo esse enorme 
contiDgente de ttabalhadores, de prestadores de serviço da zona 
rural, quer sejam empregadores quer sejam trabalhadores, os vo. 
!antes, porque a base do emprego está no campo: a maior indústria 
de empregos, neste País. ainda é a nossa agr:irultura. E ela não re
cebeu, no passado, e nem vem recebendo, no presente, o devido 
apoio do Governo. Ainda boje teremos uma reunião no Ministério 
da Fazenda,.às 17 horas, na qual esperamos que o Governo anuo-

cie algumas medidas que venham ao encontro dos interesses dos 
produt(m:s rurais, que são inte11:sses nacionais. Muito obrigado a 
V. Ex• por me conceder o aparte. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex'tem toda a razio e. 
certamente, a sua intexvenção vai dar ao meu discurso um brilho 
que ele não tem. Quero dizer que, de fato, nós, até um certo mo
mento, chegamos a nos orgulhar dessa urbanização deformada que 
aconteceu no Brasil, como se ela fosse o único caminho para o de
senvolvimento, como se o único caminho fosse a geração do em
prego industrial na zona urbana, quando temos um contingente fa
buloso de população na zona rotai que está batendo as nossas es
tradas., saindo por falta de amparo, por falta de condições para ali 
traballiar. viver, criar as suas fanúlias. para constiblir ali. realmen
te. núcleos colonizadores e de desenvolvimento. 

E, para concluir. Sr. Presidente. quero fazer uma breve refe
rência ao terceiro item do meu pronunciamento sobre o mundo do 
trabafuo - o primeiro foi o salário núnimo. o segundo, o acidente 
de trabalho-. que é a doença profissional. 

Sabemos que o mundo todo, à medida que se urbanizou e 
que houve a Revolução Industrial. passou a conviver também com 
~_fantasma na área da saúde pública. que é a doença adquirida 
em função da atívidade profissional, e principalmente com as 
doenças respiratórias dos mineiros. a silicose. a pneumoconiose. as 
intoxicações pelo chumbo, pelo mercúrio. 

- Há na literatura. em Lewis CarroL um personagem famoso. 
o Chapeleiro Louco. que é a reprodução dos emptegados das fá
bricas de cbapéus. que, trabalhando com o feltro. que continba 
muitõ merCÚrio. terminavam se intoxicaildo e adquirindo !WJUele 
cará.ter, ao mesmo temp:> cómico e trágico. devido .l descoordena
ção motora. A figm:a do Chapeleiro Louco. irnortJI!izada na obra 
de CarroL é um retrato da insipi!ncia do desenvolvimento indusM 
trial na Inglatemr.. com todas as suas conseqUências, como a doen
ça profissional. 

Paia concluír. quero dizer que boje temos doenças profJ.S
siooaís novas, sendo uma delas a chamada lesão por esforço repe
titivo, da qual é exemplo o caso da teoossinovitc do digitador. pro
fissional que é obrigado a ficar horas a fiO trabalhando nos tecla
dos dos computadores e que termina adquirindo essa doença. 

E, por fim, quero prestar uma homeriagem a um grupo de 
trabafuadores do Ceará. da área da saúde, que tem se esforçado 
muito no combate a uma doença profissional teróvcl- a dos cava
dores de poços-, que fustiga o homem da wna rural oo seu mo
mento de maior dificuldade, oo seja, durante as secas. Os cavado-
res de poços são homens obrigados a cavar poços em detemrina
dos tipos de solo. principalmente da região de lbiapaba e do Esta
do .do Piauí, e ai, em põuCo mais de um ano, eles adquirem a sili
cose. porque no fundo do poço respiram um ar que contém mais 
de 90% de sílica. 340 vezes mais do que a concentração permitida 
pela legislação brasileira. Cedo eles ficam incapacitados. com graM 
ve deficiência respiratória, e tenninam falecendo de maneira trági
ca, desassistidos. Esse novo grupo de doentes ocupacionais consti
tui uma legião de homens que merecem o nosso cuidado, a nossa 
atenção. O Ceará faz um esforço m\lito grande uma equipe liden.
da pela Dr. Mán:ia Alcânlara Holanda para justamente combe.ter 
isso, inclusive com o apoio do Governo do Bstado, do Governo 
Tasso Jereissati e., antes, do Governo Ciro Gomes, e da Caixa Eco
nómica Federal. que está fornecendo água, através de uma aduto
ra. a essas regiões, onde o homem ~ obrigado a cavar o poço e ter~ 
mina contraindo doença que o incapacita em pouco tempo c o leva 
à morte rapidamente. 

Com isso, quero deixar aqui a minha esperança de que o 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso enfJ:Cnlaní 
com determinação essas questões, que ele já começa a olhar com 
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atenção. na nledida' em que busca. fixando um salário mínimo de 
RS I 00.00 ,.ais. reverter o quadro de deterioração do piso Msico 
de ~muneração dos nossos trabalhadores. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 

DlSCURSO DO SR. NABOR JÚNlOR NA SES· 
SÃO DE ·5-5·95, QUE SE REPUBUCA POR HAVER 
SAlDO COM INCORREÇÓES. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB·AC. Pronuncia o "'" 
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, logo no início 
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, em 1987. 
apresentei propo5ta no sentido que fosse criado um FuD.do Consti
tucional que vinculasse porte da receita da União aos projetes de de
senvolvimento e às necessidades econômicas da Região Amazônica. 

Essa iniciativa logrou aprovação e foi inserida no texro 
constitucional vigente. mas sua efetiva execuçio exige pemumen
tes c~s e vigilância por parte dos rep:esentantes dos Estados 
envoividos, principalmente o Acre, que se destaca pela pobreza e 
pela necessidade de recursos para tomar menos precárias u condi
ções de vida do seu povo. 

Há cen::a de 40 dias. Deputados e Senadores acreanos se 
reunimm no gabinete da Senadora Marina Silva com Diretm:es do 
Banco da Amazônia S/A, Instiwição gestora do FNO, Fundo 
Constitncional de Financiamento do Norte. Sensí\'el àquestio e .às 
suas implicações, o BASA tomou' de imediato a provi~ncia de en
viar ao Acre um grupo de três técnicos para colher. junto a repre
sentantes do Poder Público local e entidades representativas de 
classes. dirctrizes e soluções capazes de, dentro do eleDCO de pro
blemas levantados pela Bancada Federal, dar-lhes solução. 

O resultado dessa rodada de enteOOimentos está chegando 
boje às minhas mãos, na forma de oficio, datado de 28 de abril úl
timo. "assinado pelo Pluidentc: em exercício do BASA, Luiz Bene
dito V areia. Segundo S. s•, os três técnicos elaboraram documenro 
relatando a visita aO Estado do Acre. as observações feitas e os 
contatos mantidos - relatório que mereceu aprovação da Oiretoria 
ExecutiVa do estabelecimento. 

Chama a atenção no re1at6rio a forma elevada e cortês com 
que as questões são analisadas, mas nem mesmo a cortesia e a se
renidade impedem a revelação de uma grave cirrunstância, no âm
bito interno do Estado. que prejudica a adoção de medidas desen
volvimentistas eficazes: a ausênciã de plano de desenvolvimento, 
que seria obrigação do Governo, mas que, até agora, não se fez 
presente. Pam ciência do Plenário, leio textualmente este trecho do 
comunicado remetido pelo BASA: 

Entendemos que deve merecer atenção e reflexão 
das Lideranças do Estado a necessidade urgente de um 
plano de desenvolvimento para o Acre. para que juntos, 
através de um sistema de parcerias. possamos tnlba.lhar 
eficientemente. com responsabilidade e zelo pelo patri
mônio da sociedade. · · 

Ou seja, a atabalhoada e confusa Administiação, instalada 
em janeiro. no Acre. até hoje não dispõe daquele que deveria ser o 
instrumento básicO de qualquer governo responsável: o plano de 
desenvolvimento. com as indica-;ões concretas e objetivas de suas 
metas sociaiS, econ8micas e políticas. Dessa falha imperdoável se 
ressentem todas as camadas e instituições do Estado, já descrentes 
de qualquer atibJde construtiva do atual Governador. 

Mas retomemos ao relatório elaborado pelo grupo de traba· 
lho, enviado pelo BASA ao Acre, cujas conclusões passo a ler, na 
íntegn.. para que o Senado da Repíblica tome conlíocimento e aju
de seus representantes acreanos. mais tarde, a cobrar 'a concretiza. 
ção das afiniJaÇões ali eXplicitadas. 

É o seguinte o relatório do Banco da Amazônia sobre sua 
açio e os problemas encontrados na aplicação de recursos consti
tucionais do FNO no interior do Estado do Acre: 

Banco da Amazônia S.A. BASA 

Assunto: relatório das reuniões técnicas de traba· 
lho realizadas DOS dias 05 e 06 de abril de 1995. oa cida· 
de de Rio Bm.nco. sobre as prop:>Stas fomruladas por 
representanles do Estado do Aae. alusivas às aplicações 
do FNO DO ex:es:clcio de 1995. 

Sr. P=idenre, cumprindo ddetminação dessa Presi· 
ciência, através de despodlo datado de 29/fJ3/95, OXliDdo 
no Parecer COlEO'COESPE n° 951009, ap!""'Smtaroos, a 
seguir, "'lalório ciicunstanciado ~ o resultado das W.. 
cnssões alusivas 4s prop:>Stas formuladas por parlamentares 
e outros representantes do Estado do A=, "'lacionadas a 
aplicações dos ~<>C~Jnos do FNO, ~ aj.lstcs 
na programação de 1995 e a criação do Progmma de Apoio 
ao Desenvolvimenlo do Extralivismo- PRODEX. 

• Propostas e Comentmos. 
L Estabelecer limite miximo de 3S% do valor de 

fmanciamento pára custeio e capital de giro. atrav~s dos 
programas PRORURAL e PROMICRO. 

"' O BASA se propõe a atender esse limite, como 
forma de assegurar a satisfação das necessidades creditf· 
cias das categorias produtoras de menor porte. · 

2. Simplificação na eiaboração do cadastro dos 
P"'tendentes do PRO MICRO nos moldes do PROCERA 
ePRORURAL. 

"' O BASA assegura o estado de sünplificação do 
cadastro aos beneflciários do PROMICRO, inclusive do 
roteiro de elaboração de PROPOSTA/PROJETO. 

3. Adoçio de garantias rrogressivas complemen
tadas com aval pora os beneficiários do PRO MICRO. 

* O Banco aSSC"gura plenamente a .adoção do sis
tema de garantias progressivas na fonna pleiteada. 

4. Fortalecimento do associativismo/cooperativis
mo de produção no meio ruraL 

"' Esta proposta vem ao encontro da politica de 
crédito no meio rural e urbano, induzida e incentivada 
pelo banco, como forma de criar coosciência associati
vista a promover melhoria das condições de vida das ca
tegorias menos favorecidas e o seu fortalecimento, _ 

5. Integraç:ão dos programas de crédito do FNO 
aos demais programas regionais do Estado do Acre. 

"' O Banco concorda plenamente com essa práti
ca. inclusive, tem desenvolvido ações na bisca constan
te de parcerias para aluar de rorma orientada e racional 
na alocação de recursos em condições compatíveis às 
realidades regional, estadual e municipal. 

6. Criação do Programa de Desenvolvimento do 
Extrativismo- PRODEX. 

"' Após análise dos objetivos a que se propõe o 
PRODEX. verificou-se que as atividades prioritárias de
fmidas para as seis sob-regiões do Acre serão plenamen
te atendidas através dos programas de fmanciamento 
PROCERA. PRORURAL. PROSUMAM e PRO MICRO, 
o que, aliás, vem-se compatibilizar com a política que o 
FNO vem induzindo atrav~s dos diversos programas de fi
nanciamento que priorizam afividades integradas, especial· 
mente aquelas que adolam sistemas AGROFLOREST AlS. 

7. Adoção da Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP) como encargos rmanceiros do FNO. 
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*O Banco.Jtdotará essa Taxa (fJLP) como encar- O SR. NABOR JÚNIOR - Senador Ramez Tebet. suma-
gos fmânceiros do FNO. mente honrado. recebo a valiosa contribuição de V. Ex• ao meu 

8. AssiStência técnica/remuneraÇão. modesto pronunciamento. V. Ex• tem razão: o Act'C, nesse aspecto, 
• Ficou reconhecida a imprescindibilidade da as- não difere muito de Mato Grosso do SuL Os recursos do FNO. no 

sistência técnica às atividades fmanciadas pelo FNO. momento, são os únicos com que conta a região, principahnente 
tendo sido, porém, acordado que o assunto selá objeto para o pequeno produtor, para o pequeno lavradoc e para aqueles 
de discussões em fórum próprio, considerando a neces.- que se dedicam ao extrativismo da_ borracha e da castanha. O 
sidade de maior aprofundamento da questão, em termos FNO. em boa hora. veio suprir a carência que há muito tempo se 
das alternativas possíveis para. execução dos serviços de verifiCava na região. 
assistência técnica e sua remuneração. A propósito, a O Banco da Amazônia. banco de atuação regional. que, até 
equipe apontou algumas formas de encaminhamento do há poucos anos. financiava atividades extrativistas.. principalmente 
assunto, prestando informações. esclarecimenlOs e a de Latex. com o passar do tempo, fugiu a essa responsabilidade, 
orientações .necessárias para. a sua solução. mais precisamente a partir da quebra do monopólio da borracha, 

O Sr. Ramcz Tebet - Senador Nabor Júnior, permite V. 
fu• u~ aparte. para que eu tenha a oportunidade de me integrar ao 
disa.lrso de V. Ex-? 

durante o Governo Castelo Branco. E.. hoje. praticamente não 
mais fmancia mais atividade, que se encontra em verdadeirn. crise. 
A conseqüência é que, agora. a Amaz6nia não produz nem u;n ter
ço do que produzia há vinte anos, com São Paulo sozinho suplan
tando as safras da maior tegião do País! - O SR. NABOR JÚNIOR- Com nruito prazer. nobre Seoa

dor.Ramez TebeL Ai está., portanto, a importância vital dos recursos do FNO. 
O Sr. Ramez Tcbet- Os Fundos Constítucionãis para as socorrendo os pequenos produtores, agriculto~t:s e pecuaristas da 

Regiões Norte e Nordeste e para o nosso Centro-Oeste foram uma nossa regiio, além dos seringueiros e colhedores de castanha. 
luta, como V. Ex• frisou, dos Constituintes de 1988. Naquela oca- ·Pleiteamos -e a isso o BASA já se propôs- taxa de juros 
sião, eu pnlsidia. com muita honra. - e governava o Estado do compatível com a capacidade de retribuição dos tomadores desses 
Mato Grosso do Sul o nosso colega, o eminente Senador Carlos empréStimos. E. iguahnente. apelamos ao Banco no sentido .de que 
Bezena -, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro- simplifique as ações de concessão dos fmanciamentos, uma vez 
Oeste e visltivariiOS~óp.teOário do Congresso Nacional, buscando que a burocracia reinante nessas repartições, dentro dos sistemas 
a integração dessas lrês Bancadas. para que tivéssemos o êxito creditícios do Governo Federal. retarda a liberação de recursos~ 
que. afmal, foi conseguido. Da parte da Região Centro-Oeste. qUe- muitas vezes, quando o crédito é concedido, o mutuário já está 
ro dizer a V. Exa que esse Fundo constitui a única fonte de investi- praticamente impossibilitado de aplicá~ lo corretamente, devido às 
mento. Tive o ptazer, jUntamente com o Senador Carlos Bezerra e sazonalidades das safras. 
ouiias lideranças da Região Centro-Oeste, de estabelecer as dire- Agradeço a colaboração que V. fu• acaba de Prestar, por Ln-
trizes. de participar do conselho deliberativo que traçou as normas termédio desse aparte substancioso. que, com muila honra, incor~ 
para a boa aplicação desses recursos na nossa região. Imagino que poro ao meu discurso. 
assim ocorreu na região que V. Ex• representa tão bem. Hoje, V. A s..- Marluce Pinto - Permita~me V. Ex• um aparte? 
Exa aborda um assunto dessa envergadura. procurando integrar o O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço V. Ex• com muito prazer. 
seu Estado, o Acre, mais efetivamente no procesSo de obtenção A Sr" Marluce Pinto- Nobre Senad_oc Nabor Júnior. acre~ 
dos recursos do FNO. O que me assusta, Senador Nabor Júnior, é dito que há um problema bem maior do que a burocracia. Trata~se 
que esses recursos e investimentos. previstos na Constituição, da exigência que normalmente os bancos fazem aos produtores ru· 
constituem pesado ônus para aqueles que tomam esse dinheiro. tal rais: que apresentem o título da terra. Sabemos que esse é um 
o custo fmal da moeda, ho.F traduzido pela TR, pela coo:eçào. Pa- grande obsláculo na Amazônia. porque o INCRA não tem corres-
rabenizo V. Ex• pelo discuiso e nele me integro para solicitar que pendido, não tem concedido título definitivo aos produtores rurais. 
esses investimentos, eSses nnanciamentóS.- .- pài" de serem feitos Os produtores dão entrada em toda aquela papelada. fazem despe-
em um setor produtivo, não penalizem aqueles que investem. mas sas, e, enquanto esperam o crédito, o gerente comunica que não 
que sirvam de estímulo ã classe produtora. Caso contrário, esses pode liberar porque não existe o título defmitivo. Nós, Parlamenta-
fundos serão transformados em papéis diferentes, em contratos de res, precisamos apelar ao Governo Federal para que tome provi-
crédito. como ocorre hoje, penalizando os tomadores de dinheiro. dências no sentido de que os agricultores possam obter o crédito 
aqueles que querem produzir no nosso Pà.ís. O Govem_o de Fer- independente do título defmitivo. Caso contrário. não adianta tra~ 
nando Henrique Cardoso- sei disso- está desenvolvendo grande balhar pela libern.Ção do FNO. 
esf~ço nesse sen~do. Por exemplo. no que diz ~itO ao set.Or- o SR. NABOR JÚNIOR - Nobre Senadora Marluce Pin-
agncola. o ,entendunento entr_e os produtores ruraiS e .o Gove~ to. agradeço o valioso aparte de V. Ex•. Concordo inteiramente 
Fedetal esta avançado. Acrcchto firmemente que, m_edtante o dtá- com suas observaç<?es a respeito das exigências que estão sendo 
logo. vamos cbe~r a um cons~so ~ f~ ~ satisfazer os que apresentadas pelo Banco da Amazônia para aprovar a concessão 
produzem e a ev1tar que o .Brasll_decata malS 81~ na sua produ- de fmanctamentos aos pleiteantes. A meu ver, é necessário desbu~ 
ção. Ora. acabamos de ouvtr _o brilhante pronunciamento do Sena~ rocratizar. pois, se isso não ocorrer, ós créditos vão beneficiar 
dor que representa o Distrito Federal a respeito da crise de em- poucas pessoas. 
prego. Congratulo-me, mais uma vez, com V. Ex• por abordar 
assunto dessa envergadura. Imagino como deva ser o Acre no 
que se refere ao tema mencionado por V. Ex•. Devemos fazer 
um apelo ao Governo no sentido de que ele se sensibilize e 
apiíque recursos a um eusto-eãpaz-de-fazer--com-que sens:-toma-
dores produzam e, conseqüentemente, com que nossas regiões se 
desenvolvam. uazendo bem-estar social para suas p::lp(.l1ações. Cum
primento efusivamente V. &•. 

O Banco da Amazônia diz estar disposto- mais adiante vou 
abordar esse tema- a fmanciar 12 milhões de reais só no Estado 
do Acre. Caso não ocorra a desburocratização, entretanto. talvez 
não se cQegue a aplicar nem!' m~~e ~s_se_l':J'~!·_ 

V. Ex• tem inteira razão- precisamos, unidos. convencer 
nossas autoridades para que facilitem. principalmente para os pe· 
quenos produtores. o acesso às verbas do FNO, 
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O Sr. Flaviano Melo - Permite-me V. Ex.. a um aparte. no
bn: Senador Nabor Júniot'l 

O SR. NABOR JÚNIOR ~ Senador Flaviano Melo, com 
muito prazer recolho o aparte de V. Ex•. 

O Sr. Flaviano Melo- Senador NaborJúnior, V. Ex• traz a 
este Plenário assunto de real imp:mânc J. para a Amazônia. princi
palmente para o Estado do Acre. O documento original. que deu 
origem a essa resposta do Banco da Amazônia. foi elaborado por 
emidades prockltivas do Estado do Ac:re. V. Ex• e outros· Parla
mentares. eDlre os quais me incluo. participamos da reunião com a 
~idência e a Diretoria do BASA. oportunidade em que reivindi
camos melhor atendimento e agilização no crédito. Constatamos 
que o BASA agiu: enviou téCiticos ao Acre. fez um levantamento 
e chegou a algumas coodusões. que V. Ex.•traz ao conhecimento 
desta Casa. O que me deixa triste é que, mediãnte esse documento. 
o BASA critica algumas posições do Governo Estadual: diz que o 
Acre nio tem um plano de desenvolvimento, que a EMA TER não 
está -~parada para acofucr essas propostas, além de oulro!: co
mentários. Clamo pua que o Governo e sua equipe façam funcio
nar esses órgãos. Lembro-me muito bem. quando Governador, de 
que a EMA TER rolhia essas propostas com agilidade. e o PRO
CERA. órgão abJante na área da reforma agrária - como se repor- -
tou aqui a oobte Senadora Marluce Pinto - por exemplo, conse
guia tirar esse empecilho do título defmitivo da temt., quando o 
Banco aceitava o titulo provisório. Isso foi distribuído nas áreas de 
assentamento do INCRA. Parabenizo V. Ex• por este pronuncia
mento. aproveitando a o(X)rtunidade para clamar ao Governo esta
dual que cumpra o seu papel imediatamente, já que esses recursos 
são importantes tanto para o Estado quanto para a nossa classe 
produtiva que quer esse financiairient.O. Inclusive, foi ela própria 
quem preparou esse documento, que foi encaminhado ao BASA. 
Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Nobn: Se
nador Nabor Júnior, a lvlesa comunica que o tempo destinado a V. 
Ex• está esgotado. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente. se V. &• me 
permitir. peço-lhe 3min para concluir o meu pronunciamento. 

O Sr. Carlos Bezerra- Permite-nle V. Ex•lim aparte? 
O SR. NABOR JÚNIOR -Pois não. Com a compreensão 

da Mesa. ouço o aparte de V. Ex•. 
O Sr. Carlos Bezerra - Serei rápido, nobre Senador. V. 

Ex• fala sobre o FNO. Fundo criado para ajudar a conigir as desi
gualdades regionais -no Brasil. Esse Fundo •. de algum modo, tem 
aj.ldado o Nordeste. o Norte e o Centro-Oeste,_ mas ele é insufi
ciente para o que se propõe: a coneção das desigualdades regio
nais. Então, nobre Senador Nabor Júnior, usando o mote do dis
curso de V. Ex•. gostaria de chamar a atenção para que nós. mili
lanles do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. buscássemos outras so
luções para resolvennos essa questão grave das desigualdades re
gionais do Brasil. que cada vez se aprofunda mais! O Brasil não 
será jamais Um País desenvolvido e forte se se perdurar essa desi
gualdade regional. Cilarei um dado sobre o meu Estado, Mato 
Grosso, que é visto, hoje. como o grande produtor agricola. Mato 
Grosso, nessa última safra. produziu, em valor, aproximadamente 
I bilhão e 300 milhões de reais. Dessa produção está voltando 
para o Sul, como pagamento de insumos e outros, 1 billião de 
reais. Quer dizer, eslá ficando no Estado àpenas 300 milliões. En. 
tão, estamos trabalhando como burros para enriquecer os Estados 
do Sul. Essa situação não pode perdurar. Então, nós. do Centro. 
Oeste. do Norte e do Nordeste. temos que encontrar um novo ca
minho. um novo rumo para conigir essa situação. No dia 17 do 
corrente. faremos uma reunião aqui em Brasília, coní os Governa
dores de Estados da Região Ce:ntro-Oesu-, com a fmalidade de de. 

fmir uril progran:111- para essa Região, e levá-lo ao conhecimento do 
·Presidente da República. Acredito que nessa reunião já poderia
mos começar a discutir algo mais elevado. importante e sério para 
se corrigir essa situaçio gravíssima em que se encontra o nosso 
País. Parabenizo o esforço de V. Ex•. destacando esse papel im
portante qtie" o FNO está fazendo no Norte, assim como o FCO 
está fazendo no Centro-Oeste. Mas isso dai é uma gota d'água DO 

oceano, nobre Senador Nabor Júnior. O que temos de fazer é b.Js
car novos caminhos. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço o oportuno aparte de 
V. Ex•. que insiro, Com muito prazer. no meu discurso, ao qual 
dou prosseguimento, abordando os itens fmais do relatório do 
BASA sobre sua ação no Estado do Acre: 

Item n° 9~ ConscDlo de Desenvolvimelllo MunicipaL 
O BASA entende que os Conselhos Municipais 

são fundamentais no apoio à operacionalização do FNO, 
coostin.lindo-se como 6rgª-os imprescindíveis _para a se~ 
gurança do crédito, disciplinamento da alocação dos re
cursos, conforme as prioridades preestabelecidas em 
função da realidade local a nível municipal. Os Conse
lhos.,- em verdade., materializam a Parceria indispensável 
à ação de fomelllo do Banco da região (BASA), no mo
mento em que a açlo do ~ito passa a envolver dircta
mente as comunidades locais como co-partícipcs dO pro
cesso desenvolvimentista. Nesses termos, a importância 
dos Conselhos se justifica na medida em que assume as , 
atriOO.içõcs de: 

-·formular política de desenvolv~mento municl
plll. deflnindo prioridades e estabelecendo metas; 

- selecionar os beneficiários do crédito, de acordo 
com as diretrizes e prioridades estabelecidas; 

- executar a triagem das propostas apresentadas. 
realizando uma pré-análise. obsen-ando as normas ope
racionais do Fundo. estabelecidas pelo BASA. para pos
terior encaminhamento ao Banco para efeito de análise e 
decisão do crédito; 

- desenvolver geslÕeS junto ao poderes compe
tentes visando assegurar ações que garantam meios in
dispensáveis para a viabilização dos projetes financia
dos. tais como: energia elétrica, vias de escoamento. co-
municação. armazenamento, transporte, assistência téc
nica. pesquisa e outros~ 

_- mo.Ititorar as aplicações dos recursos, segundo 
as flnalidades pmjeaadas; 

- avaliar conjuntamente com os parceiros, os re
sultados obtidos na execução dos programas/projetas. 

10. LimiteS de fmanciamento nos programas 
PRORURAL E PRO MICRO. 

As propostas apresentadas supemm os limites es
tabelecidos pelos dois (2) programas de fmanciamento 
do FNO-Especial, cuja elevação descaracterizaria o per
fd defmido para as categorias benefiCiárias de tais pro
gramas (PRORURAL e PROMICRO), ficando, porém. 
registrada a sugestão para que o BASA examine, anual
mente, a partir da implanlaçi.o do Plano Real. a possibi
lidade de atualização monerária dos limites vigentes, ob
servando o_ amparo regulamentar. 

11. Encargos básicos dos programas de fmancia
melllo PRO MICRO. PRORURAL e PROCERA. 

Os limites de encargos vigentes~ pelo elevado ní
vel de redução efetiva, prop:rrcionando pela metodolo
gia de cálculo de encargos fmanceiros do FNO-Espocial, 
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assegura um grau de beneficio numa magnibJde que ga
rante o perfeitO ressarcimento do crédiiO sem dificulda
de para o beneficiário. uma vez qUe oramo do princi-
pal (valor fmanciado) é mínimO. --

12. Prazos de carência para financiamentos de 
custeio e capila.l de giro. 

O Banco assegura os prazos de carência propos
tos, obsetvando os prazos máximos. estabelecidos nas 
normas operacionais do fundo. 

13. Alocação de recursos. 

O BASA. obsetvadas as condiçl:es essenciais e 
logísticas de apoio para assegurar o ~"ito dos projetas a 
serem fmanciados e a disponibilidade de recuxws.. se 
compromete a colocar à disposição do Programa Muni
cipal de Emprego e Renda uma dotaçio de recursos do 
FNO no valor de RS 12.000.000,00 (doze milhões de 
rea1s) para sereni alocados no exercíciq, de 1995, no Es
tado do Acre. 

A seguir, registraremoS Outras questões discutidas 
no transcurso das reuniões realizadas no Estado çJo Acre. 

a) Necessidade de informatização dos parceiros 
envolvidos no processo, de forma a asseguillJ' a agilida~ 
de e eficiéncia pertineõtes à açio cooj.lnta; 

e) Foi concluído que o Banco do Estado do Acre 
- BANACRE - deve integrar-se cano parceiro ativo do 
processo-de alocação de recursos do FNO. como forma 
de aumentar a capilaridade de agências operacionaliza
das do Fundo; 

O Ficou assegurado que o BASA deve fmmciar 
custeio e capital de giro associado, com recursos do 
FNO, para empn:endimeniOs atendidos pelos ProjeiOs 
DemonsEmtivos da A~a - PO/ A, apoiados com re
cursos externos (fontes naciooais e intemaci<Xl&is); 

g) Ficoo acertado que o BASA porticipul. de um 
convênio de parceria com os órgios -e entidades envolvi~ 
dos. pua assegumr as ações a serem desenvolvidas pelo 
''Banco do Povo'' (Fundo de Desenvolvimeoto Municipal). 

Rio Branco, 7 de abril de 1.99S. 
Augusto Afonso Barros - Superintendente do 

BASAIAC. 
Hermínio Luís da Solva- DECIN/DIPRO. 
Oduval Lobato Ne10- COTEC/COESPE. 
Walter Cassiano Ferreira -DEPLAN/DIPLAN. 

b) As lideranças politicas do Estado se compro- • . 
metem a desenvolver açlo conjmla nO sentido de asse~ <:;omo se ve, o documento do ~anco da Amazônia S. A. é 
gurnr ao BASA a função de agente financeiro de ~r~ cooc_lustvo. em alguns poo.~ e ~sor em outros, apontando 
sos das diversas fontes a serem intemalizadas no Estado. ocastõc:s vmdooras nas: quats serao aprofundados os debates e o 
destinadas ao Fundo de Desenvolvimento Municipal; encaminhamento das soluções para os problemas que levaram sua 

c) No caso de recursos de origem de "fundo per~ comitiva ao Estado do Acre. · 
dido". que também comporão o Fundo, o BASA se com-
~metc a estabelecer um spread especial ~ o geren~ . De mioha parte estareí _ como sempre estive - acompa· 
cl3Dlento desses recursos. sem qualquer nsco para o • Estado do 
Ba Ad · ~ · li iada la '--••- do BASA nhando. atentamenle. a evolução dasações do BASA no 

nco. emars. 01 ~ c a 00 .......-~...,.-... Acre e na Região Amazônica, pois aquela instituição, como gesto-
na estruturação da ap~~o desses reausos; . ra do Fundo Constiblcional de Financiamento do Norte. o FNO. 

d) ComprometnneniO do Estado e dos Mumcl· -•~ · 'tária · dotmi'da 
· 'd d -~· · BASA Ban merece essa aten~ pnon e m • p1os, no senti o e 1.'1Ç1.ED.Clar o como coar· ·~ M . obrigado s Pre 'dent 

recadador çlos tributos municipais e estaduais; .... Utto • r. Sl e. 

Ata da 568 Sessão, em 9 de maio de 1995 
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney; Teotonio Vilela Filho, Júlio Campos; 
Levy Dias e Romeu Tunia 

ÀS U HORAS E 30 MINUTOS, PRESENTES OS SRS. SE· 
NADaRES: 

nadnes - Epilacio Cafeleinl - Emaudes Amorim - Esperidiio 
Antin- Fernando Be:rJe~D- FlaviADo Melo- Francelino Pereira
Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Camala- GilboriO Minlnda 
- Gilvam Bocges - Guilhetme Polmeinl - Hugo Napoldo - IriJ 
ReZlOIIde- Jader Barl>olho- Jeffenon Peres- Joio Mauça- Joel 
de Hollanda- Jonas Pillheiro- Joapbat Marinho- Joo6 Agripioo 
- Joo6 Alves- Joo6 Roberto Arruda- Joo6 Biauco- 10<6 Edull'do 

Ademir Andrade -Antonio Carlos Mag&lhies - Anlooio 
Carlos Valadores- Arlindo Porto- Artur da Tavola- Bencdila da 
Silva - Beni Veras - Bemanlo Cabral - Carlos Bezemt - Carlos 
Pattocinio- Carlos W'úsoo - Casildo Maldaner - C<!utinho Jcxge 
- F.dison Lobio- Eàlardo Suplicy - Elcio Alva= - Emilia Fer· 



Maio de 1995 .ANAIS DO SENADO FEDERAL 335 

Outra- José Fogaça- José Igoacio Ferreira.- José Sarney - Julio 
Campos - Junia Marise- Leomar quinlanilha- Levy Dias -Luci
dio Portel!a- Lucio A!cantant.--Ludio,Çoelho- Luiz Alberto di' 
Oliveiia- Mar!uce Pinto- Mauro Minmda- Nabo< Junior- Ney 
SuasSUDil- Odacir Soares - Osinar Dias - Pedia Piva - Pedro Si
mon- R.amez Tebet- Renan Calheiros- Roberto Freire- Rober
to Requião - Romero Juca - Romeu Thma - Sergio Machado -
Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo- Vilsoo Klcinubing
Wa!deck Omelas. 

O SR- PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- A lisoa de 
presença acusa o comparecimento de n srs; Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçio de Deus, iniciamos nossos trabalbos. 
O Sr. 1° Scczetário em exercicio, Senador Antônio Carlos 

V aladsres, procederá à leirura do Exp<dienle. · 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO DO I" SECRETÁRIO DA c::tltARA DOS DEPU

TADOS, ENCAMINHANDO Á REVISÃO DO SENAIJd AUTÓ
GRAFO DA SEGUINTE MATÉRIA: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 66,DE 1995 
{N° 2.384.81, oa Casa de origem) 

Cria a ç,;rtdra de identi~de Única. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art.. 1° Fica criãda a Carteira de Identidado Única, cuja ex

pedição obedecerá ao dispOsto nesta lei.o • ' , 
Art. 2° A Carteira de identidade Única: será emitida pelos 

órgãos de identificaçlo dos &lados e do_Dislrilo Federal 
At1- 3" A Carleiia de Identidade Unica CODlml os seguintes 

elementos: · 
I - Armas da República e inscrição 'República Federativa 

do Bmsil": 
U- nome da Unidade da Fedeillção; 
m - identificação do órgão exp<diâor. 
IV - registro geral no ocgão eióiteilie.lócal e data de expe-

dição; . 
V- nome, flliação,local·e data de oascimenro do identifica

do, nannalidade, estado civil. bem· como, de fo'rma resumida, a co
marca. cartório, livro, folha e número'do'rCgisâu de nascimento; 

VI - fologiliflll; no formato·3x4cm, a.sSinanmt e impressão 
digital do polegar direito do identificado; 

vn- assinatura do tfuigenle do órgão exp<didor. 
Parágrafo únieo - A. medi<!& que fon!m obtidos, serão in-

cluídos, na Carteira de Identidade Unica. os seguintes dados: 
I- número do Cadastro de PessOaS FísícaS- CPF; 
II- número do título_ de eleitOf' e ~spectiva zona eleitoral;, 
ill - número e validade <la Carleir.t Nacional de Habilitação; 
IV - número de inscrição no Progilima de ln<egração Social 

- PIS. ou no Progillnla de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público- PASEP; 

V- Certificado de Reservista; 
VI- número da Cancira de Trabalho; 
vn - número de inscrição no lnstimto Nacional da Seguri· 

dade Social 
At1- 4" p.,. a exp<diçio da Carteira de Identidade Única, 

será exigida do interessado a apresentaçlo da oertidlo de nuci· 
mento ou de casamento, e dos documcnt.C6 que porventura já JX)S· 
sua, dentre os relacionados no parágrafo único -do artigo anterior. 

Parágrafo único A inclusão dos demais dadoS "'feridos no 
parágrafo único do art. 3" sml feita medianle •P"'senlaçio do do-

comento respectivo, perante o órgão emissor referido no art. zo" 
desta lei. 

Art. 5° 'A apresentação dos documentos a que sC refere o art. 
· 4" desta lei podml ser feila por cópia "'SU!armelile aulenticacla_ 

At1- 6" A Carleiia de Identidade Unica <em fé ptjblica e vali
dade em todo o tm:itá:io nacional 

§ 1 o Deverá haver na Carteira espaço para as anotações re
ferentes a cada um dos documentos relacionados no parágrafo lini
co do arl. 3° desta Jei; 

§ zo A Carteira fará prova de todos OS: dados nela CODSIJm
tes, desde que regula.nnente incluidos, nos termos desta lei; 

§ 3" Quando Dlo houver "'guiar anotações de qualquer dos 
dados "'feridos no pan\gi1lfo único do at1- 3• desoa lei, a Carteiia 
Dlo lml validade em' mação ao mesmo. 

Art. 7° O Poder Exea1tivo aprovará o modelo da Carteira 
de Identidade Única e regulamentará esta lei no prazo de 180 (cen· 
to e oitenta) dias a partir de sua publicaçio. 

Art. SO As Carteiras de Identidade emitidas anterionnente 1 
vig&.cia desta lei continuaria válidas· em todo o território nacio
nal, facultacjo ao inleressado requerer a exp<dição da Carleiia de 
Identidade Unica. . . 

· Art. go Esta lei entra cm vigor na data de sua pu.bliçaçio. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

(Á Comissão de Constituição, Justiça • CO!adonia.) 

PARECERES 
PARECER N" 302, DE 1995 

Da Comi1são de Asmotos Sodals, sobre o Pro-
jeto de Lei do Senado n° 23, de 199l,:de autol1a do 
Senador Almir Gabrle~ que "dispõe sobre a, organi
zação da Seguridade Soda!, institui Plano de .Custeio 
e dá outras provldêodas". 

Relator: Senador CasiÍdo Maldaner 
O Projeto de Lei do Sensdo n• 23, de 1991, foi apresentado 

COill o objetivo de preencher a lacuna então existente no escopo da 
regulamentaçio dos dispositivos constitucionais relativos à Segu-
ridade Social- • 

A Constiblição de 1988 implantou, como se" sabe". várias 
mudanças de ordem social. instituindo o conceito de Seguridade e 
fixando várias normas relativas ao seu custeio e aos benefícios as
segurados. Fixou lambém o prazo de um ano para regulamentação 
da matma e de mais 18 meses para implantação definitiva da nova 
sistemática. 

Na parte relativa à Previdência SociaL deveriam ter sido 
editadas, até outubro de 1989, as respectivas leis de cus<eio e de 
beneficias. Ocom:: que, até início de 1991, estas leis ainda não 
eram reaJidade. 

Assim. em março de 1991. o então Senador A1mir Gabriel 
apresentou o PLS n"23/9l, que dispõe sobre a OIE"nização da Se
guridade Social e instituí seu Plano de O!stcio (também apresentou o 
PLS n• 2Z/91, instituindo o Plano de Beneficias Prev~). 

O Projeto de Lei do Senado n• 23 foi analisado pela Comis
sio de Assuntos Sociais, resultando na aprovaçio do Parecer n° 
52, de 1991, de autoria do ilustre Senador Ronaldo Aragão. Se
guindo pam deh'beraçio do Plenário, o Projeto foi objeto de duas 
_emendas~ que tiveram parecer contririo do relator. 

Em fms de maio de 1991, o Projeto de Lei estava em oondi
ções de ser incluido ns pauta de votações do Senado. 

Ocorre que, em meados do mesmo ano, foi editada a Lei n° 
8.212, de 24 de jllho de 1991, !ralando da mesma matéria, ou seja, 
organizaçio da Seguridade Social e Plano de Cosleio (a Lei n• 
8.213, que institui o Plano de Beneficias da Previdência Social. 
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também foi editada na mesma data). Com isso, foi prejudicada a 
tramitação do PLS n' 23, de 1991. --

Cabe ressaltar, ademais, que, muito mais que dispor- da 
mesma matéria. a Lei n° 8.212191 regulamenta a questio pratica
meme nos mesmos moldes do Projeto proposto pelo nobre Sena
dor Almir Gabriel. 

Nesse contexto, embora reconbccendo a relev4ncia do Pro
jeto de Lei do Senado D0 23, de 1991, entendemos que ele encoD.
tra-se prejudicado em face da vigência da Lei D0 8.212191. Assim. 
somos por sua rejeiçio. 

Sala das Comissões, li de abril de 1991.- Benl Veno, 
Presidente - Casildo Maldaner, Relator- Jonas Pblhelro - Wal
deck Omelas -José Alves- Luádlo Portdla - Lúcio Alcinla· 
ra- Romero Jucá - Beoedlta da so .. - Carloo wu..,n- Anto
nio Carlos Magalbies- joel de Holanda - Emllla Femaudes
Ronaldo Cunba Lima- Osmar Dias. 

PARECJ<KN"303,DE 1995 

Na Coml!ll5iio de Assuntos Eoonamlroa, !Obre o 
Projeto de Lei da Câmara o0 124, de 1992. (n° 636, de 
1991, na Casa de origem), que • AacsccDta parágra~ 
fo ao art. 6° da Lei D0 5369, de ll·U-73, tomando 
lncxlg[vel, antes de dec:lsio terminativa do recurao 
Interposto à Comlssio Espedol de Recurso do 
PROAGRO, a divida oriunda do crédito rural". 

Relator: Seuador Leomar QulotanDba 

Relat6rlo 

Tmta-se de proposição originária da Cimai11 dos Deputados 
na qual o seu autor, o ilustre Deputado Pedro Abrio, acrescenta 
parágrafo ao art. 6• da Lei n• 5.969, de ll-12-73,1o!IWldo inexigi
vela d!vida do a6dito rural antes da deci!io lemlinativa dos ...,_,..,. 
ÍD:IetJ>O"'O à Comissão Especial de Roamos do PRO AGRO. 

Fundamentando a proposta. o ilustre autor argumenta que 
as instituições fmanceiras Vêm sistematicamente executando os 
produtores antes da docisio da Comissão Especial, isto ~ an,.. de 
se defmir se os prodUtores-têm ou nlo ~ítos aos bene:IIcioa: do 
PROAGRO, já. que este se destina a exonerá-lo das dividas por 
frustrações de suas atividades em caso de perdas de rendimentos 
motivadas por eventos adversos. 

AnáHse 

A propostção em análise 6 de grande propriedade. Defende 
que os débitos oriundos do cr&lit.o runl s6 possam ser cobrados 
após a manifestação da Comissão Especial de Recursos do PROA
GRO, a quem inrumbe em caráter t.enDinativo o pronunciamento 
sobre a cobertura do seguro.. Na realida~ 'tusca-se atn'buir efeito 
suspensivo ao recurso tempestivamCDt.e interposto A citada ComiJ. 
são Especial, vedando ao agente f111BIIoeiro, até decisio fmal da
quele colegiado, a cobrança dos capitais rirutuados. 

Se ni!o 6 juSIO eolnr do cliente a aliquidaçio da dlvida an
tes da decisão de seu pedido de iDdenizaçlo de petdu, t&tnbán 
não se pode peuaiizar o agente f11WIC<Oiro, obrigando-o a agumlar 
por até cinco anos- prazo que se reserva o gestor do J?ROAGRO 
e que se estende ao 6tpo enau:regado de f<OCeder ao exame do 
pleito, no caso a Comissio Especial de Recuraos - CER. O 
PROAGRO não pode ser utilizado como medida protelat6ria da 
dfvid& sob pena de inviabilizar o a6dito mraL 

Diante disso, mister se faz eatabolecor prazo para quo o 6r
glo rospall{vol pela aniliJo do pedido de indoninçlo de petdu 
lO pramncie. 

Nesao sentido, atrav6s da Rcsoluçlo 2.103, do 31-8-94, o 
Banco Centtal Introduziu altCillÇÕOS nas oormas do PROAGRO, 

valendo destacar a obrigatoriedade de o agente prorrogar, pelo 
prUi> de a16 120 dias, o vencimeniO original da operação de mdi
to rural pendente de providmcias na esfera administrativa (Banco 
ou CER), desde que esteja em curso nOililA.I e a comnnic•çio de 
perdas e o rca~rso 1 CER, quando for o caso, tenham sido ~sen
tados tempestivamente. 

Desta fomta, visando resguardar o equih'brio contiliiUal en
tre o agente fmanceiro e o tomador de crédito, acreditamos que o 
projero poderá ser aperl'eiçoado com o estabelecimento de pn1ZO 
para decisio sobre o seguro, na fcmna do substitutivo anexo. 

EMENDA N" 1-CAE (SUBSTII1JTIVO) 

Da Coml..io de Assuútos Eoonômlroa, sobre o 
Projeto de Lei da Cimara a• 124, de 1991 (a' 636-B, 
de 1991, na Casa de origem), que "Aae:seenta pari· 
grafo ao a1't- 6" da Lei n• 5.969, de 11-12-73, tomau· 
do lneslgívd, antes de dedaio terminativa do r«Ur!O 

Interposto i Comlssio Espedal de Recor!O do Proa
po, a dívida oriuoda do crédito mral". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 6' da Lei n• 5.969, de 11 de dezembro de 

1973,·pessa a vigorar acrescido dos seguiDtes parágrafos: 

''Art. 60 ··-·-··-··-··---·---·-·-·------··-· 
§ 1 o As dívidas oriundas do cr6dito rural são ine-

xi.gíveis antes da decislo terminativa dos ~os i,nter
postos à Comissio Espocial instib!Ída por este artigo, 
que terá o prazo !!W<imo de 120 (oelllo e vinte) <lias para 
anali.ú-los. 

§ 2° Considerar-se-á provido o recurso caso a 
CER nlo se pronuncie no prazo estabelecido no parágra
fo anterior." 

Art. zo Esta lei enln. em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de maio de 1995.- Gilberto Mlrau

da, PreSidente - Leomar Ql!lntanilba, Relator - Osmar Dias -
Carlos Patrodnlo - Jeff'enou Pera - Fernando Bezerra -
Baú Vcnu- Pedro Piva- Carlos Bezerra- ArHndo Porto
Lauro Cam--V abnlr Campelo- Jonas Pinheiro - Eduardo 
Supllcy- Ronaldo Conba Lbna. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O expe
diente lido vai l publicaçlo. 

Sobro a mesa, projeiO que senl lido pelo Sr. I', Secretário 
em exen::ício, S~ Antonio CarloS Valada.res. 

É lido o Seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 152, DE 1995 

Institui o Vale do Leite e dá outras provldênáa& 

-Art. I' Fica inslim!do o Vale do Leite que o empregador, 
pessoa juridica. Olllregari ao empregado com salário equivalente a 
até 3 (Ir&) sal.irios minimos para compra de leite. 

§ I' Cada trabalhador terá <lireito a vales, na proporçio de 
um litro de leite dWio para cada uma das situações seguintes: 

a) gestaçlo da tta1lher uabalhadono; 
b) gesiaçlo da espou; 
e) respoaaabilidade por dependente menor de 2 (dois) anos. 
§ 2' O <lireilo ao rocebimoniO do Vale do Leite dependetá 

de p:mpovaçlo.jumo ao empregador, das Uu.oções ~"" § I' 
• Art. 2• O Vale do Leite, coneedido nas oondiç!lolo limites 

deliDidoo 11011& Lei, no que oo reforel CXlOirilluiçlo do <m~ 
a) nlo tem natureza salarial. nem se incorpon. à remunera

ção pora quaisquer efeitos; 
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b) nio constitui base de incidência de contrih:liçio previ
deociária ou de Fundo de Ganmlia de Tempo de Serviço; 

c) não se conf'J80Ill como :r'f'ridimc:nto tributável do t.mba.D:lador: 
Art. 3° Sem prejuizo da dedução eomo despesa opelllciona~ 

a pessoal juridica poderá deduzir, do Imposto de Redoa devido, o 
valOI' equivalent.e i aplicação da alfquota. cabivel do imposto de 
renda sobre o valor das despesas comprovadamente n::ali:mdas, no 
perlodo-base, na eoocessão do Vale do Leite, até o limite de lO% 
(dez por cento) do imposto devido, na forma em que dispuser ore-
gulamento desta lei. • 

Art. 4° A inobservAnc:ia do disposto nesta Lei sujeita os 
I<Sponsáveis às penalidades previslas na legislação. 

Art. 5° O poder executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (novenla) diss a partir da dala de sua pubüeação. 

Art. 6° Esta lei entra em vigcr na data de sua publicaçipo. 
. Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justillalçio 

Duplo 6 o objetivo do Projeto de Lei ora apresenlaUdo. Pre
tende-se, de um lado, a melhoria da simaçio nutriciuual de parte 
da PJP'dação de baixa renda.. De outro lado, a proposta objetiva a 
eslabilização do m=ado do leite no pais a preços mais elevados 
que os atuais, de modo. a fortalecer os se~s pecuário e indu~ 
trial. muu periode em que se aebario expostos à concoa-Encia do 
MercosuL 

Nesse ~ntido, ~ alvos prime.iros da propositura sio a ges
tação e a primeira infA.ncia, beneficiadas ambas, nos teiDios colo
cados, com um litro de leite di.ário, an fonna de vales utilizáveis na 
sua ""'!'pra. eusteados pelos empregadoles. 

E evidente que, sob esse ponto de vista, a medida nio passa 
de uma paliativo, uma açio compensatória que não alcança as cau
sas primeiras do problema. da pobreza e da fome em nosso país. 
Uma solução defmitiva deveria atacar, principalmenle, as fontes 
do desemprego, da exclusão de parte importante da população do 
processo produtivo. 

No enlanto, a. simaçio 6 hoje tio grave que paliativos po
dem assumir im.podA.acia crucial para a sobreviv&tcia das cama. 
das mais pobtes de trabalbadores. Uma alimentaçio adequada e 
suficiente no perlodo pr6~nalal e nos primeiros anos de vida ganm. 
te não apenas a saúde posterior mais a capacidade de aprendiza. 
gem do indivíduo, sendom. por conseguinte, fundamental para a 
fonnação de trabalbad<ns e, principalmente, de cidadãos. 

Sob esse ponto de vista., parece--nos claro que uma renda 
mensal de até três meses mínimos é manifestamente insuficiente 
para prover uma famiüa trabalhadora de quantidade adequada des. 
se alimento fundamental que é o leite. 

Os objetivos do Projeto não se esgéum. coDtudo, na assis~ 
tência às crianças des fam!üas de trabalhadores mais pobres. Pre
tende, tamb6m. mediante a elevaçio da deoumda por leite por JXO
piciará, estabilizar os preços do produto em patamar mais elevado 
que o atual e fortalecer, dessa maneira.. agrom.dulria de laticúri.os, 
bem como, o segmento de produtores llltllÍL 

COmo se sabe, o metcado do leite apresenta acentuado cad
ter c!cüco: alternam-se periodos de produçio escassa e preçoa ele
vados com ootros de abundAncia de produto e preçoa irrisórios. A 
atualização da demanda R:primda dos trabalhadores de blixa ..uda 
pennitiria normalizar o mercado cu, aos mm101, d.i.miDlir a ampli· 
mde daa oscilações amais de-· 

Objetar·ll&-' que a medida, cuo convertida em lei, elevaria 
01 custos du empresa btuileiru com peuoti, do mmeira, qao, 
ae a competitividade do oetor de lei o derivadoo pnhoria com ola, 
a dos demais setores da economia decairia. A esse Rspeito, cabe 
lembrnr, em primeiro lugar, que nio 6 signifieativa a participaçio 

dos t.rabalbadoms de até três salários oos custos das empresas com 
pessoaL Em segundo lugar, a possibilidade de o empregador dedu· 
zir pm:ela de suas despesas com o programa do seu imposto de 
renda devido, roduz ainda mais a suposla carga do projeto sobre a 
classe e_...nal. Finalmente, o ônus R:sidual da distribuição de 
leite aos trabalbadores mais p:»btes deve ser confrontado com os 
beneficias, imensos. da medida. 

A esse :respeito, é necessário lembrar, a proposta em ques
lio equivale a elevar o salário dos trabalhadores mais pobres em 
percenmais que variaram en!R: 10 e 30%. A diferença. no easo 6 
que esse aumento esti viDculado ao consumo de um alimen.to es
sencial à saúde nos primeiros anos de vida. Este aumento de salá
rio. vinrulado e indireto, nio aprensenta os inconvenientes sempre 
apontados qumdo·se- discute a putra e simples elevaçio do míni
mo: nio ~h:! sobre as faixas de salário mais elevadas e nlo 
incrementa o ôuus do sistema previdenciário. Reperrutiria, sim, 
intensamente, sobre as condições de sobrevivência, saúde e educa
ção dos trabalhadon:s de baixa R:nda do país. 

Essas xazões por que apresentamos o pteSente Projeto de 
Lei. 

Sa1a. das Sessões. 9 de maio de 1995. - Senador Osmar 
Dias.' 

(À Comissão de Auunlos Sociais (decisão termi
nativa) 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela) - O projeto será 
publicado e remetido l comissio competente. .. 

Solre a mesa. projeto de lei do Senado que será lido pelo 
Sr. 1 o Secretário em exerclcio, Senador Antônio Carlos V aladares. 

É lido o seguinti> 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 153, DE 1!195 

Altera iDdso do art. 11 da Lei n• 8.383, de 30 
de dezembro de 1!191, luduindo a dedução, na decla· 
ração de Impeoto de Renda de pessoas lisk:as, do to
tal das deop<SI!s efetivameniA: r<llllmdas com instrução. 

O Con~sso Naciuual decreta: 
Art. 1° O inciso V do art. 11 da Lei n° 8383, de 30 de de

zem.bro de 1991 passa a viger com a seguinte :redação: 

"Art. 11. _ .......... ~.·-··-··-··-·------·-··-··-··-
v - todas as despesas efetivamente feitas com 

instrução do contribuiDte e seus dependentes, envolven
do mensalidades escolares, uniformes, livros, materiais 
escolares e tta.nsporte escolar. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo os efeitos fmanceiros que lhe siio próprios a partir do 
exercício subsoquente. 

_Art. 3_0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justillaoção 

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza 
atinge sobremaneira o empregado, o assalariado, aquele que tem 
mençio autolmtica do imposto devido, no momento do seu pas&· 
menta. PresuJ:D~D-se, desta fonna, que o imposto deve sofrer seus 
aj.tllel quando do t6rmino do oxerácio financeiro. Pm. tanto, 
exiate com eoae p:op6lilo a ebamada Doclaiaçio de Ajuste, foita 
l!llalmonte, oade do determiDadeo "" parlmot.rol complemonla· 
... -.~do impootorealmonlo devido. 

É aabido por todoa da obripçlo do .. tado om promover a 
educaçlo aoo cidadloo bruileiroL Todavia, .... preceito conatim
cional vem sendo dividido com a iniciativa particular, visto que o 
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govemo ~ se ~tra. apuelhado e preparado para cumprir esse 
pspeL . 

Ora, aquilo que deveria ser respo!!SAbilidade do estsdo aca
ba caindo sobre os ombros do c:idadio. É""psto que lho seja trans
ferida essa obrigaçio? Entendemos que olo. A dooirina tamb6m 
entende que nlo, por isso mesmO já existe preceiro legal pua que 
o cidadio possa deduzir as despesas com instruçio sua e· de seus 
<iepe!ldentes, maa restrita i. 650 (seiscenw e cinquenta) UFIR. 

Paroco-n011 que a lei em principio procurou juitiça fiscal, 
mas com 01 mdices inflacionários a que estivemos sujeitOs duiame 
os óltimos 1n01 o valor das despesas com insttuçlo, boje. 6 muito 
superior à 650 UFIR. A diferença, que se pretende eliminar, acaba 
f(.'I['Dl;IIJl() o mout.mtc que se ve tn"butado pelo imposto de ~oda. É 
aquela pute que a pessoa flsica cstJ. gastando pan. assumir a res
ponsabilidade do estado que o govemo acaba tributando tambêm. 

. O projeto visa tio somenoi promover jUstiça fiscal o soeis!, 
sem que isso agrida os direitos de ambu as potes. Ptr isso, conto 
com b apoio dos nobres pares. 

Saix das Sessõcs, 9 de maio de 1995. - Scnadoc Lúcio AI· 
cintara. 

IEGISU.ÇÃO CirMJA 

lEI N" 8.383 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 

Inst!lul a Ulildade Fiscal de Reredncla, aloira 
a legislação do lmpooto oohre a Renda, e dá outras 
provldêaclas 

§ 4° As deduçõp de ·que trata este artigo sedo convertidas 
em quamidade de UFIR pelo vllor desta DO m& do pagamento ou 
nomes em que tiverem sido consideradas na base do cüado sujei
IA A incidc!ncia mensll do imposto. 

(À Ccmissão de A.uuntos Eamômicos (Decisão 
Terminativa} 

O SR. PRESIDENTE (l'eotônio Vilela Filho)- O projeto 
será publicado e remetido .l comisslo competente. 

Sobre a mesa, requerimento que seri lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exerácio, Senador- Antonio Carlos V aladares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 6'J7, DE 1995 

Senhor Pn:sidente: 
Requeiro a Voaaa Exc..tlncia, com base DO Art. 50,§ 2", da 

Constiruiçio Fodeml <10mbinado com o art. 216 do Regimelllo ln
temo do Saoado Federal, que sejam solicitadoa, ao Pn:sidente da 
Cafxa'Econômica Federal, atrav~ do Senhor Ministro da Fazenda, 
esclarecimentos sobre âs seguintes questões: 

I) Qual o volumo de n>ctn>oa que a Caixa EoonOmica Fede
ral dispõe para a aplicaçio oo sctor habitacional duranle o cxerá
cio de 1995 e a previsio pam o de 1996. e de que footes sio pro
venientes esses reausos? 

2) Quantas unidades habitacionais poderiam ser coostruldas 

····--------·---··-··---·-··-.. ---·-·---·---·-- cem esse volume de recmsos? 
Art. 11. Na declamçio de ajlàc aoual (art. 12) podeiio ser 3) Quaotas unidades habitacionais deveiio ier fmanciadas 

deduzidos: pela Caixa Económica Fodeml pam mu1Uúios de baixa renda, oo 
I - os pagamentos feitos, no mo-calendhio, a médicOs, decorrer deste ano? 

dentislaS, psi<:ólogoa, fmoternpeutas, fonoaudiólogos, tetapeutas 4) Qull o dc!ficit habitacional do Brasil, avaliado pela Caixa 
ocupscionais e hospiWs, bem como aa despeaaa provODicntes de J;conômica Federal, destacando o d6f!Cit de moradias na Regiio 
exames labon!oriais e serviços ndiol6giooa; Nordeste e na Regiio CeDiro-Sul? No Nonleste, <fiscriminar po< 

11- as contribuições e doações ef01Uadaa a entidades de que Estado. 
tra1a o art. 1° da Lei n• 3.830(5), de 2S de novembro de 1960, ob- 5) Qual o vllor e><presso em roais doa rocunoo hberados 
servadas as condições estabelecidas no art. zo da mesma lei; pela Caixa Eoonômica Federal no selar habitacional em todo o 

m- .. doações de que traiA o art. 260 da Lei n• 8.069(6), Brasil durante os anos de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 
de 13 de julho de 1990; 1995? Discriminar valores po< Estado, destinados ao setor públioo 

IV- a soma dos valores referidos no art. 10 desta lei; e à iniciativa privada. , 
V- as despesas feitos com instruçio do <Xlliliruinte e seus de- 6) Qual o custo máximo aceito pela Caixa Eoonômica Fedc-

J?""''crV's a!6 o limite anui! individual de ,.isceuoo e cinqüentA UFIR. ral para o fmanciamento ao setor público (Com!-nhias de Habita-
§ t• O disposto oo inciso ~ . çio doa ExtAdos e Municípios) de moradias populanos que tenham 
a) aplica-se, tamb&n. aos pagamentos feitos a empresas um,. dois ou trSs quartõs. excluindo-se do DlOiltante as obras de in~ 

brasileiras ou autorizadas a funcionar no Pais, destinados à cober- fra-estrutuia? 
blra de despesas com hospitaljzaçw e cuiélados nl6dicos e denti- 7) Q.Iantos imóveis construidos e rmanciados pela Caixa 
rios., bem como a entidades que assegurem direito de atendimen10 Econômica Federal não foram entregues aos interessados em cada 
ou ressaxcimento de despesas de na.tureza m6dica, odomológica e Estado, e quais os reais motivos deste retaxdamento? 
hospitalar; 8) Qual a posiçio da Caixa Eoonômica Federal na adoçio 

b) restring~"' aos pagamentos feitos pelo contribuiDIC, re- de um programa de distribuição de lotes url>ani..dos1 Existe 111-
lativos 39 seu próprio tratamento e ao de seus dependentes; gum programa previsto ou em andamento? 

c) 6 condicionado a que os pagamentos sejam especifiCados 9) QuaniO ao custo da moradis popular 110 Brasil, qoll o 
e comprovados, com indicaçio do nome, endereço e número de pe=n1Uil ~o incidente sobre o vllor da~ monssl rela-
insaiçio no Cadastro de Pessoas flsicas ou oo Cadaslro de Pes- cionado com o item infnt.-estrurura? 
soas Ju~dicas de quem os reoebeu, podendo, na filiA de documen- 10) Qull o indice de inadimplência doa mu1Uários da Caixa 
taçio, ser feita indicoçi!o do choque nominativo pelo qoll foi ef~ Econômica Fodeml por Estado? 
tuado o pagamento. Ju>IIJI -

§ 2" Nlo "' incllem ...,.. as deOOções de que traiA o inciso 1 o:açao 
deste artigo as despesas =ssrcidas pocentidadc de qualquer esp6cie. A habitJiçio tem sido h{ muito um pnde problema socill 

§ 3• A soma das deduções p<eVialas -incisos U e m esti no Brasil. Como homens públicos, temos o direito e o dever de lu
limitAda a dez poc oento da base de cllculo do impostô, na declam- lar pam garantir esse direito consti1Ucional aos nossos concidadi-
çio de ajuste anual. os, assegurado no art. 23, item IX, da Consti1Uiçio Federal. 
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Com a rmaiidade de dar coohccimenlo à Casa, e em defesa 
da execução imediata de progmmas habitacionais, com vislas .l 
coneçio do ~ficit habilacional e proporciooar CJIIPRlSOS no setor 
da construçio civil, julgamos necessários os esclareciment.os aqui 
solicitados. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995.- Senador Antônio 
Carlos Valadares. 

(À. Mesa, pam decisdo) 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O requeri· 
menlo lido será despochado à Mesa para decisão, nos lermos do 
inciso m do art. 216 do Repento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Socm
thio em exerclcio, Senador Antônio Carlos Vala.dares. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 698, DE 1995 

· Nos termos do art. 255, II, item 12, do Regimento lntemo, 
requeiro que sobre o Projeto de Lei da amara Il0 65, de 1995, que 

.,estabelece regras pam produçio independente de energia elétrica e 
di outms provid!ncias. al&n da Canisslo CQ1Stail1.e do despacho ini
cial de climiruiçio, seja ouvida, também, a de Assuntos Ecoo&nioos 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995. - Senador Eduardo 
Matarazzo SnpUcy. 

O SR. PRESIDENTE (fC<J(onio Vilela Filho)- O toqUeri· 
men<o lido será incluido em Ordem do Dia oportunamente, nos 
termos do disposto no art. 255, II, c, 12, do Regimento lntemo. 

O SR. PRESIDENTE (fC<J(onio Vilela filho)- O Senhor 
Presidente da Rep!blica editou a Medida Provisória n• !190, de 5 
de maio de 1995, que "dispõe sobre o pagamento dos servidores 
civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas au
tarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas 
pó.blicas e das sociedades de economia mista, e dá outras provi
dencias". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e S0 do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incuinbida de emitir parecer sobm a 
matéria: 

Titulara 

Coutinbo Jorge 
Ronaldo Cunba Lima 

Fmncelino Pereira 
José Alves 

José Ignácio Fenoim 

Emandes Amorim 

SENADORES 

Supleotcs 
PMDB 

Carlos Bezena 
Gilvam. Borges 

PFL 
Vilson Kleinübing 
Hugo Napoleão 

PSDB 
Lúcio A1clntara 

PDT 
Sebostiio Rocba 

PT 
Lauro Campos · José Edulldo Dutm 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFI.-PTB) 

Arolde de Oliveim Roberto 
PessoaA!bórico Cordeiro Joio Ieosen 

PMDB 
Jorge Wilson .zila Bezerm 

PSDB 
Adroaldo St=lr. Eduardo Mascarenhas 

Jair B9lsooaro 

Miro Teixeira 

Elton Robnelt 

PPR 
Benedito Guú:omes 

PDT 
Giovanni Queiroz 

BL (PL-PSD-PSC) 
Francisco Horta 

·De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fiCa estabe-
lecido o seguinte calendário para. a tmmitaçio da mat&ia: 

Dia CIJ/05195 -designação da Comissio Mista. 
Dia CIJ/05195 - instalaçio da Comissio Mista. 
Ath 11105/95 -prazo pm. recebimento de emendas e pua a 

Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Ath 20105195 - prazo fmal da Ccmissio Mista. 
Ath 04106'95 - prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho)- Foi coca· 

minbado ii poblicaçio parecer da Comissio de Assuntos Ecorulmi
cos. que conclUi favoravelmente ao Projeto de Lei da CAmara n° 
124. de 1992 (n"636/91,na Casa de origem), que acrescentapaiá· 
grafo ao art. 6" da Lei n• 5.969, de 11 de dezembro de 1973, tor· 
nando inexigível. antes da decis1o terminativa do recurso intetpOS~ 
to à. Comisdo Especial de Recursos do PROAGRO, a dívida 
oriunda do cr6dito rural. 

A mat6ria flCU'á sobre a mesa âunm.te cinco sessões Ol'tÜni· 
rias, a fnn de receber emendas, nos termos do art. 235, !L d, do 
Regimento Interno. . 

O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho)- A Presi
d&!cia rocebeu, do Banco Cenllal do Brasil, o Oficio n• S/18, de 
1995 (J:l0 1004195, na origem). encamjnbaMo, nos termos da Reso
lução n• 11, de 1994, do Senado Fedetal, solicitaçio pua que o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul possa einilir Letras Fi· 
nanceiras do Tesouro do Estodo do Rio Grande do Sul- LFTRS, 
cujos recursos setio destinados ao gQ:o da Dívida Mobiliária do 
Estado. vencível no 2° semestre de 1995. 

A matéria sm\ despadlada à CanissiodeAioumcs l'rmo'.nims 
O SR. PRESIDENTE (feotollio Vilela Filho)- A l'resi· 

d&lcia recebeu, do Banco <:entrai do Brasil, o Oficio n• 1005/95, 
de 8 do corrente, encaminhando, nos lermos da Resolução n• li, 
de 1994, do Senado Federal, solicitaçio do Govemo do Estado do 
Rio Grande do Sul n:lotiva ao pedido de aheração do percenblal de 
rolagem de sua dívida mobiliária venável no 1°semestrcde 1995. 

O expedienle será anexado ao processado do Oficio n° S/14. 
de 1995, e despachado A Comissão de Assuntos Ecooômicos. 

O SR. PRESIDENTE (f.0tonio Vilela Filbo)- De acor· 
do com as indicações das Lideraoças, a Presid&!cia designa os 
membros da Comissio Temporhia. criada através do Requerimen
to n° 480, de 1995, destinada a promover ampla discu.ssio acerca 
de politicas. programas. estratégias e prioridades visando o desen
volvimento do Vale do São Francisco. 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Humberto Lucena Ney Suassuna 
Renan Calhelros Fernando Bezerra 

PFL 
Waldeck Omelas Joel de Hollanda 
José Alves Francelin.o Pereira 

PSDB 
Beni V eras Carlos Wilson 

PPRIPP/PTBIPT 
Arlindo Porto Osmar Dias 
Roberto F~ile José Dutm 
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - A Pn:si
dência recebeu, do Banco Ceotral do Bruil. o Oftcio n• SECRE-
95/1.012, encaminhando relatóri(lf som o endividamento dosEs
tados e Monicipios e do Disb:ito Fedeial. refemites ao ii1as dê 
março do corrente ano. 

A l!lll1éria será .despachada à Comissão de Assuntos Eoona
micos para oonhocimento. (DIVERSOS N" 72. de !995) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presid&tcia re
cebeu, do Supremo Tribunal Federa4 o Oficio D0 s/17, de 1995 (0° 
441195. na origem), de 4 do cotTente, solicitando, nos termos do 
art. 53, § 1". da Constituição Federal. licença pr6via para que pos
sa julgar a "exccç!o da verdade'\ em seu mérito, oferecida contra 
o Senador Bernardo CabmL 

A matéria senl despachada A Comissão de Constituição. 
Justiça. e Cidadania. 

. O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Sobre a 
mesa, requerimento que seri.lido pelo Sr. 1° SecretArio em exerá
cio, Senador Antonio Carlos V aladarcs. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 699, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, com base no art. 43, inciso-I, do Regimento ln

temo do Senado Federal, licença por mctivo de doença. instruida 
com laudo de inspeçio de saúde onde estarei impossibilitado de 
comparecer às sessões do Senado pelo periodo de 8 (oito) dias a 
contar da data deste requerimento. 

Cordialmente, 
Sala das Sessões, 8 de maio de 1995.- Senador Seb .. tlio 

Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho)- O requeri
memo está devidamente instruído com atestado médico, previsto 
no art. 43, L do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancoer sen

tados.(Pausa) 
Aprovado. 
Fica concedida. a licença solicitada. 

O Sr. Teotênio Víkla Filho, r' Vice-Presilkn~e, 
deixa a codeim da pre.sidlncia, que é ocupada pelo Sr. 
José Sarney, PresidetWe. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a mesa, re
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exetclCio. Sena· 
dor Antonio Carlos Valadares. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 700, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, oos termos do artigo 256, alínea a do Regimento 

Interno, a retirada do Projeto de Lei n• 85 de 1995, de minha auto
ria, que altera o art. 6" da Lei n• 8.!37. de 27 de dezembro de 
1990. que "Defme crimes contra a ordem tributária. econômica e 
contra as relações de consumo,. .. ", e o art. 13 da Lei Q0 6.729, de 
28 de novembro de 1979. que "Dispõe sobre a concessão comer
cial entre produtoreS e distribuidores de veículos automotmcs de 
via terrestre", e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1995. - Senador Lulz Al
berto Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O requêrituento será 
publicado e incluído em Ordem do Dia posterionnentc. 

Sobre a mesa, oficio que seri. lido pelo Sr. 1° Sccretúio em 
exeiCicio Antônio Carloa Valadares. 

É lido o seguinte 

SGM-P 440195 Brasilia. 4 de maia de 1995 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao Of. SM/390, de 10 de abril de 199S,levo ao 

calhecimento de Vossa Excel&l.cia que o Projeto de Lei n° 
4.571/89, do Senado Fedem! (n"384/89 nessa Casa), foi prejldica· 
do, em virtude da apeovaçio do Projeto de Lei apensado a cate. de 
número 3.146189. (n• 133/91 no Senado). de mtoria do Sr. Depu
tado Tito Costa, que ''regula a açio popular'', proposição essa en
caminhada i revisio·do Senado. atrav6s do Of. PS-GSIY386. de 
11 de cle2embro de 199!. 

Todavia. cumpre-me comunicar a Vossa Excclt!ncia a veri
flCaçio de Ctro material nos textos dos autógrafos, bem como da 
redaçio fmal do projeto oprovado: 

Onde se lê: 

"Art. 6° A açlo popular será proposta contra o 
agenle que praticou o ato final oo subscreveu o contrato, 
e seus benef!ciúios, podendo oer requerida a citaçio, 
para integrar a lide, das pessou que houverem participa
do do ato ou do oontrato impugnado, medianle autoriza
ção. apeovaçio, ratificaçio. homologação, aditamonto 
ou avaliaçio, ou que, por omissão, tenham coocarido 

-- pua sua cfetivaçlo." 

Lela-oe 

"Art. 6" A açio popular senl proÍ>osta cmtta o 
agênte que praticou o ato ftnal ou subscreveu o contm.to, 
e seus beueftcimos. podendo ser requerida a citaçio, 
para integru a lide, das pessoos que houverem participa
do do ato ou do contrato impugnado, mediante autoriza
ção, aprovaçio. ratificação, hOIDOlogaçlo, aditamento 
ou avaliaçio, ou que. por omissão, r.:nham concorrido 
para sua efetivo.Çio. 

Parignfo ánico - Excluem-se das disposições 
deste artigo as autoridades, funcionários e administra
dores, quando o ato impugnado tiver natureza norma
tiva infraconstitucioual e a respectiva participaç1o de
com:rde: 

I - opinião. palavra ou voto emitido no desempe
nho de mandato den:presentaçiopopular; ou 

n - manifestação de canlter opinativo no exerci
cio regular de função pública." 

Onde se lê: 

''Art. go ----·-.. -··---·-.. --·-·-·-··--·-
§ 1 o Os au!Oles que abandonarem a causa. nos ter-

mos deste artigo seti.o condenajlos nas custas devidas c 
até o momento do aEandono e em 10% (dez por cento) 
de hon<ririos sobre o valor de causa, arbitrado pelo 
Juiz, na forma do artigo 23 desta Lei." 

Leia...: 

''Art.. go -----·-.. ----·-.. - ........ - .............. .. 
§ 1" Os aurores que. por mi f6, abondooarem a 

causa. nos termos deste artigo serlo condenados uas 
custas devidas e at6 o momento do abandono e cm 
10% (dez por cento) de honortrios sobre o valor da 
causa, arbitrado pelo Juiz, na forma do artigo 23 
desta Lei.." 
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Oodeselê: 

"Art. 23. A senteoça que coucluir pela cam>cia 
ou pela improce<16ocia da açao coodeoarl o autor popu· 
lar e seus litisconsortes em bononirios de advogado em 
base razoável, sobre o valor do ato oo cootrato impugna
do, e se for de valor inestimável, o Juiz aibill'lli. os bo
notirios no mínimo de 1000 (um mil) Obrigações do 
Tesouro Naciooal - OTNs, aMm das custas, salúios de 
Perito, despesas }ldiciais e extm)ldiciais diietamentc re
lacionadas com a açio e comprovadas nos autos"." 

Lela-oe: 

"Art. 23. A seuteuça que CODCluir pela cam>cia 
ou pela improcedEncia da açio proposta com evidente 
má f6. condenaR o 1111utor pop.1lar e seus 1itisconsortcs 
em bonoririos de advogado, tomando por base para sua 
fiXaçio, a complexidade da causa. alén das custas, sali· 
rios de Perito, despesas judiciais e extrajudiciais direta
mente relacionadas cem a açio e comprovadas nos autos.'' 

Onde se lê: 

"Art. 32. A açio popular pres=ove em S (cioco) 
anos. a contar da dara do aro oo con1n1o implgoado. s6 
se intenompcndo com o a)Jizameoto da açio, com a 
sentença e com o julgado de última instincia.11 

Leia-= 

"Art. 32. A açio popular preSCR:ve em S (cioco) 
anos, a contar da data do ato ou contrato i.mp.lgnado, s6 
se interrompendo com o ajlizameuto da &çio.'' 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excel&lcia manifestações 
de elevada estima e apreço.- DepJtado Luis Eduardo, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O expediente seri. 
a~~exado ao processado da matma em referencia e despachado à 
Comissio de Constiluiçlo. Justiça e Codadania. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva, por cessão 

do Senador Gilvoro Borges. 
A SRA. BENEDITA DA Sll.VA (PT-RJ. Pronuncia o se

guinte disauw. Sem revisio da oradon.)- Sr. Presidente, Sr's e 
Sn. Senadores, na venlade, hoje, eu gostaria de falar a respeito da 
privatização, ou melhor. da flexibilizaçio do petióleo, segundo os 
argumentos do nosso Presidente.. 

Lamentavelmente, o Estado do Rio de Janeiro. nesse fmal 
de semana, deu um show à parte no que diz respeito à criminalida. 
de. Eu não poderia, como representante dáquele Estado, deixar de 
estar aqui pam compartilhar com esta Casa de um sentimento que 
nos assola. moradores do Estado do Rio de Janeiro, 

Nem todos sabem. mas temos muito medo de que não seja 
ajlstada. uma política de segurança pública e que ftquemos entte a 
inefici8ncia do Poder Público e a efici&lcia do crime organizado, 

A Secn:taria de Segurança do nosso Estado jt consbiOU as 
suas dificuldades para conter a criminalidade. Tivemos um mo
meDI.O de opemção em que a intervenção militar foi um fato rele-
vante, mas nio o mais importarit.C: Dizia eu. naquela q,oca.. qile 
aquela ação era dum, mas de um efeito altamente psicológico, PJr· 
que terlamos que ter uma alUaçio democtática do Poder Público 
que inibisse a violência. E isso s6 podemos garantir quando temos 
um fortalecimento da cidadania. E o que ó fortalecimento da cida
dania senão a participaçio do povo. a participação da populaçio 
no implemento das políticas? Porque obriga o Estado a exercer a 
sua função. 

_Temos visto, ao longo do t.empo._ novos governos se insla
lando e constatamos que há por parte dos mesmos o interesse pelo 
grande capital e um enorme abandono social. Estamos verificando 
que a violêDcia - que nio é causa. e :Um efeito -está acontecendo • 
todos os di.u e oio temos a soluçio para esse gran.de problema. Na 
verdade, o problema é estrutural, decorre de uma inefici!ncia con
junlutal. 

Estamos vivendo esse problema no Rio de Janeiro e tam
b&n, por que não dizer, oo =to do BrasiL Nio podemos aceitar 
que o Estado lenha apenas uma visio apenas autoritúia. militarista 
e repessiva; ele tem outras respoosabilidade!J- Nio podemos acei
tar também apenas a açio das forças ciemocdticu, corretas na de
fesa dós díreitos humanos. mas exageradas nas crlticoas U caUsas 
ecooômicas e sociais da viol&lcia. Nio podemos permitir, de for. 
ma alguma, que essa dificuldade continue desaliattdo o Poder Pú· 
blico e cada um de n6s que temos responsabilidade pública. 

Temos, nesse momento, que derrubar mitos; nio podemos 
aceitá-los na queistio da vioi~Deia. A abordagem genérica n1o vai 
ajldar a resolver a questlo. Temos a necessidade de fazer um de
bate profundo. consciente e leve, destacando a import4ncia do cri
me organizado 

Nio podemos aceitar a medida do Estado autoritário, re
pressivo, militarista; e nlo podemos ~m apenas falar dos di
reitos h11Dl8llOS sem garantir que a populaçio esteja tranqüila, seja 
qual for a claase social. 

A aboolagem genérica nio tem levado a uma açao eslmté
gica para que o combe.te i violência possa ser amadurecido com 
propostas sociais. Temos que tratar a questio c destacar a impor
lincia do crime organizado, porque ele está muito mais vinculado 
a situações conjJ.Dturais do que il violencia de oripm social Nlo 
podemos aceitar o entendimento de que o crime está de tal forma 
integrado no nosso Pais que nlo possamos combatt-lo. " 

Na minha avaliação, o crime pode acabar, podemos desttu!. 
lo. mas ele ó proporcional i auS<!ncia do Poder Público. N.!D vejo 
de outra fomu., porque todas as vezes que o Poder Público agiu. 
garantindo democraticamente a cidadania. o crime fOi combatido, 
em outras iDstinc:ia.,, em outras sibJações. 

Por que, agon., nos-sentimos abandonados? Temos a tarefa 
- eu, como representante do Rio de Janeiro, e os meus Pares -. 
nesta Casa, de lutar para que este País possa crescer. Mas constata
mos, depois de uma semana de cansaço, a impolincia diante da 
ausência do Poder Público e do crime orga.ni:mdo. com todas as 
suas ~estações, no Estado do Rio de Janeiro. 

E para dar medo. mas temos que agir imediatamente. No 
Rio de Janeiro lião tivemos ainda condições para implementar uma 
pofitica de segurança pública. E, poc falta dessa polftica de segu. 
ranço. pública, temos visto apenas o autoritarismo. Não ~ possível 
coo~iver com o autorilarismo. pois soioos humanistas e como tal 
devemos tratar dessas questões. 

Por essa razão, estamos nesta Casa defeodeudo, deutro das 
coovicções que teiJlOG a respeito dos direitos humanos. a tese se
gundo a qual as pessoas nio podem ftcar expostas ao crime orga
nizado, e o Poder Público deve exm:er o seu papeL 

Sr. Presidente, St's: e Srs. Senadota, já tive a oportunidade 
dr dizer que a au;&x:ia do Estado, do Poder Público, na verdade, 6 
a maia: resp:>ns&vel por bldo que estamos assistindo boje. 

O Sr. Josapbat Marinho- Permite· me V. Es• um aparte? 
~SRA. BENEDlfADA SILVA- Cem pnzer, W\') V. Ex•. 
() Sr. Josapbat Marinho- Pm:ebo o cuidado de V. Ex•, 

noble Senadora, em colocar o problema da vio~ncia, especial. 
mente no Rio de Janeiro. Nio creio, como lhe pamce. que haja 
condiç.ão de extiipar o crime. Se possível fosse. ele já nio haveria 
em nenhuma fmte do mundo. Pode, porém. ser reduzjdo. restrin-
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gidd, e, af sim. V. Ex• tem tuio: nio t:.sta a açio punitiva; é ne
ccssipo criar condições S<?Ciail de produçio, de desenvolvimento 
da economia cm geral, de aumento da cultura, igualizando as pes
SOAS pua que as ações crimiDosas se reduzam. Em realidade, o que 
se apura - e se apum nio aqui apenas. mas no mundo - ~ que s6 
há um razOO.vel cumprimento das leis na medida em que as pes
soas se eucontram mais ou. menos iguais na satisfaçAo de suas ne
cessidades. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço a V. Ex' 
pelo aparte. • 

Destacamos tamb6m a questio da impunidade. E um fator 
que nos leva a refletir sobre a questio do crime organizado, que, 
na verdade, tem modalidades diferenciadas: o na.rcol.dfico, o as
salto a banco, o seq6estro,a prostituiçlo in!anto-juvenil,a rccepta
çlo de objetos IWbados, o tn\fJCO de bebes - sobre o qual j1 tive 
oportunidade de falar-, o desvio de verbas públicas. a lavagem de 
diDhejro. • 

Estamos vivendo em meio a tudo isso. Nio se trata s6 dessa 
situaçio }octHnda que acontece nas favelas, sobre a qual toma
mos coohecimcnto atr&v.Ss das ~iras p6gi.Jw aos jornais. A 
lentidio da Justiça, dos processos judiciais e a fal&cia do sistema 
penitenciirio alimentam a crimiualidade. 

A sociedade estl. desmobilizada. O ~lho policial est.6 
inadequado, ineficiente. Há corrupçio. hi uma cultura da viol!n
cia, transmitida pelos meios de conmnicaçio. Estamos vivendo um 
momento dificil e singular. Temos que desmantelar esse cenlro de 
C<llllliDdo; temoa que acabar oom a Iode de cumplicidade. Tenho 
certeu de que nio acabaremos com o crime organizado neste Pafs, 
mas podcmmos diminuir suas manifestações na medida em que 
inibirmos. uma por uma, suas ações. Estas nlo ocorrem. isolada
mente; ccastatamos que, no Brasil. existem verdadeiras miquinu, 
e sabe1000 oode está o ccmando dessaa máquinas: nio apenas oo 
que cbamo de pivete& do crime O!J!lUrizado. pendumdos nas fave
las, mas nos palicios, no asíalto. E pmciso comt.ter a interl'erên· 
cia. mediante os poderes chamados legais, desses comandos na so
ciedade. 

O Sr. Genon Camata- Permito-me V. Ex- um aparte? 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Pois náo. Ouço o apar

te de V. Ex', Dom Senador. 
O Sr. Gerson Camata - Selwlora Beuedita da Silva. 

acompanho, com o interesse com que o todo o Brasil deve faz8-lo, 
a fala de V. Er', Senadora pelo Rio de Janeiro. Traz V. Ex• ao Ple
nário do Senado Federu o à reflexio do Pais o dmma que o Rio de 
Janeiro viVe.. Como há muitOs anos nio teoho oportunidade de ir 
ao Rio de Ianeiro, pelo menos pelos jornais e pelas televisões 
acompanho o desenrolar dos fatos. Reflito sobre o asSUDto e, mui
tas vezes, receio que se estenda pelo Brasil o que IA está ocorren
do. V. Ex• focaliza., com conhecimento de quem vive no Rio de Ja
neiro, de quem conversa com suas autoridades, o fato de que, na 
verdade. há uma guerra de quadrilhas no Rio de Janeiro; bandos 
que se enfrenlam. Lembro.-me de que rec:entemen~ o motivo ale
gado pela Rússia para intervir na Cbech&lla foi o de que. naquele 
País, aliás do movim.eol:o de in~DCia. haveria um covil de 
bandidos, oode era legal falsificar dinheiro, trafiCar drogas. Por 
isto o Governo da Rússia estaria invadindo o tenit6rio da Q.echt
nia.: restabelecer o que seria anorma.lidade. O RiodeJaneiro-pa
rece-me- já esti quase no infciO de um processo de coofla.graçio, 
em que expedições punitivaS de bandidos de um mono marcham 
em d.iroçlo ao oulro DlOlTO. H§. trocas, hi volta de uns vingadores 
de um mom> para o oulro. E a populaçio, que nio está armada, 
que vive no RiO de Janeiro, fxca. pressiooada e~ os tiroteios. As
sistimos a cenas de pessoas que abandonam suas cisas, correm. 
fogem. V. Ex.• enfoca o falo de as autoridades eSW'Cm desprepam-

das bem como o !udiciário. No entanto, preocupa-me o fato de 
que, segundo se informa, tudo começa com o tdfico de drogas. 
Quer diu.:r. o movimento fmanceiro. CCOllÔmicO do tdfJCO de dro
gas fmancia as armas, as lutas entre as quadrilhu, os seqíle:nros c 
os assaltos a bancos. No entanto, sabe-se que quem alimenta o tra
ficante ~ a classe m6dia alta do Rio de Janeiro, que vai ao mouo 
comprar a droga. Se durante noventa dias, ou cento e oitenta. os 
viciados se abstivessem das drogas, CCit.a.meDte as quadrilhu en
trariam em uma crise tmfvel e defmhariam px falta de recurso~. 
De modo que se trata de uma sociedade inteira que, pelo bem do 
Brasil. precisa meditar muito. Nós, bmsileiros, temos que nos 
preorupu com o Rio de Janeiro, a grande vitrina do Bruil, quei
ram ou nlo. O Rio de Janeiro 6 a grande capital turlstica do BrasiL 
O que acontece 16 reflete fora do Brasil. mas com o olho mais es
tendida pora o Bmsil do que para o Rio de Janeiro. Qualquer aoou
tecimento I'UÍID para o Rio de JaDOiro tamb.!m o é pora Brasflia, 
Vttória, Ceará. Bahia. para todos os Estados. Sendo assim, o inte
resse de todos os brasileiros deve, neste momeDlo, alinhar-se i 
preocupação que V. Ex' coloca, nesla Casa, oom tania prudlncia. 
com tanto conhecimento, à reflexio c à meditação dos seus conci
dadios brasileiros. 

.A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte a V. 
Ex•. E bom que coloquemos aqui essa qucstio, que ~ realmente 
importaute e intensa, como pano de fundo, 

Temos uma exclusio social. Nilo pode1000 fugir dessa ques
tão, que ~ real. Temos o desemprego. o menor abandonado, are
presslio. a discriminação. enfim, temos a auséncia do Poder Públi
co que ajuda o aime organimdo, na medida cm que apuccc o 
''Robin Hood" da favela, local em que o crime organizado comoça 
a ser uma fonte de reoda, onde observamos pessoas .que ttabalbam 
para esse crime, se suste~ e têm o seu sai6rio a putir desse 
"emprego". PC<Iail1o, nio M sequer uma petspoctiva de vida para 
aquela criança que nasce e convive naquele IDieÍO e com aquela si
tuação. po!qtle falia vaga na escola, """' pais estio ~gado& 
e há uma situação econômica que amx:ha cada vez mais essa base 
da pilimide social. A qual náo pode lOS abandonar no nosso dis
curso, nem tampcuco no nosso dia-a-dia. 

Por- isso estpu aqui. Entenct.- o esvaziameDI.o cconômico 
que o meu Estado estA sofrendo c. em conseqQ&lcia disso. o au
meDI.O dos bolsões de mis6ria. Penso que o Governo do Es1ado 
deve ter uma a.çáo imediata. prioritária, nio apenas p:x se tratar de 
vitrina. mas por ccnsidemr que o Estado estl. sofrendo politica
mente por falta de injeçio de recursos a r Jvel Foderal Queremos 
recuperá-lo política c economicamente. 1 ;) enta.JX.o. e1t.amo1 ven· 
do intervenções que. na oossa avaliaçio, são demagógicas. porque 
sofrem um efeito apenas momentâneo, mas. na verdade.. Dio está 
nos dando a ganmtia de que pri'Cisam.os. Sr. Ptesidentc, hi uma 
softsticaçio do crime! Pergunto-lhes: para onde iremos? Nós, mo
radores em pânico, que llS$istimos. ãgora, o assassinato de pratica
mente sessenta c oito pessoas. As coisas nio estio tio tm.Dqllilas! 
Não foi apenas briga de quadrilhas pma e simplesmente. 

Existe, na atuaçilo dos policias mal remunendos, mal equi
pados, ações altamente exagetadas; mesmo quando o sujeito se 
rende, eles l&n o papel de fulmini- los. como nsistinvw frcqilente
mel:i:C. Todo esse quadro depõe coo.tra a formaçlo das ooasu 
crianças. dos adolescentes e dos adu.llos. Por isso as pcssou estio 
saindo, po!qtle. de um lado, tem-se uma policia e, do outro, bandi
dos armados olé os dentes. ~ vendo que essa opemçio é 
também de execução e nio desmcnla uada. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nob<e S<Didora Be
nedita da Silva, lamento comunicar-lhe que V. Ex• dispi5e de um 
minuto para concb.lir o seu pronuociamento. 

O Sr. Bernardo Cabral- Permita-me V. &•um aparte? 
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ASRA.·BENEDITA DASn.VA- Estou ooocluindo, Sr. Em v~ óRcqu.cômeoto o• 691, de 1995, do Senador 
Presidente, lamentando profuodameote Dio poder dar apartes aos Artur da Tá v ola. 
meus nobres colegas. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaneoer sen-

Sr. Presidente. gostaria de falar um pouco a ~speito dos Fu- tados. (Pausa) 
zis M-16 usados pelos traficantes. pois disseram ser iguais· aos Aprovado. 
usados na guema da Bósnia. · ·· Em v~ o Requerimento o• 692, de 1995, do Senador 

Sr. Presidente, isso 6 a guetra no Brasil! Não 6 guerra ape- Esperidiio Amin. 
nas no Estado do Rio de Janeiro, é no Brasil que essas coisas estio Os Ses. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
acontecendo. Mas. como essas armas chegam a esses lugares? tados. (Pausa) 
Como 6 poss(vel nio termos açio de uma p:dícia reciclada, treina- Aprovado. 
da. com um salúio digno? Como bá. vazamento dessas operações? Em votaçio o Requerimento D0 693. de 1995, da Senadora 
Como há essa exlrapolaçl!o de oompetencia? Beoedita da Silva. 

Temos que ter uma açio conjmla das polícias, mas temos OS Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer senta-
que ter uma açio lalnbo!m ooojmta das politicas sociais. dos. (Pausa) 

Faço este apelo ao Presidente da República e nio mais ao Aprovado. 
Goven>O do Estado: que boJa recursos para o Estado do Rio de Ja- Em v~ o Requerimento n• 694, de 1995, do Senador 
neiro armar a polícia e colocá-la em condiçio de igualdade com os Carlos Patrocinio. 
margiDais. Mas que nio se esqueçam, rambém. dos bolsões de mi- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-
s&ia. do esvaziamento econôm.ico, da tristeza e da insegurança tados. (Pausa) 
que é totaL Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coooedo a palavra Ficlm concedidas as licenças solicitadas. 
ao nobre Senador Llício Alcântara, por cessão do Sr. Sena4or Na~ ·O SR. PRESIDENfE (José Samey)- Passa-se a 

bor Júnior. ORDEM DO DIA 
O SR. LÚC{O Al.ctNTARÃ PRONUNCIA DIS· 

CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBUCADO POSTER/OIIMENTli. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Solm: a mesa. ofl. 
cio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exen::icio, Senador' An
tonio Carlos Valadares. 

É lido o seguinte 

OfLid. PP n• 536195 

Senhor Presidente, 
Brasília, 4 de maio de 1995 

Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 
para indicar, em susl:tiru.ição aos já indicados, como repesentantes 
do Partido Pro grossista junto a Comissão Mista destinada a profe
rir parecer sobre a Medida Provisória a segUir relacionada, os se
guintes Deputados: 

1) MedidaProivisória n•980/95 
Titular: Deputado Laprovlta Vieira 
Suplente: De!"ltado Renato Johnsson 
Sirvo-me do ensejo pua renovar a Vossa Excelência protes

tos de oonsideraçio e apreço. - Deputado Odelmo Leão, Uder do 
PartidoProgn:ssista-PP. , 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Será feita a substi-
tuição solicitada. . 

Em sessão anterior, foram lidos os Requerimentos nO, 690 a 
694. de ,1995, dos Senadores Antônio Carlos Vaiadares, Artur da 
Távola, Esperidião Amin, Benedita da Silva e Carlce Patrocínio, 
solicitando, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, se-
jam consideradas como licenças autorizadas suas suas ausências 
dos traQplhos da Casa nos perlodos mencionados. 

Os requerimentos deixaram de serem votados, naquelas 
oportunidade. por falta de quorum 

Em v~ o Requerimento n• 690, de 1995. do Senador 
Antônio Carlos Valadares. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 
lados. (Pausa). · 

Aprovado. 

Item 1: 

Volaçl!o, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Cámara n• 58, de 1994 (n• 2.581/92, na Casa de ori
gem), que """'ga artigos do Titulo V da Consolidaçio 
das Leis do Trabalho- Parecer favori.vel, sob n° 187, de 
1994, daComissl!o 

- de A..ountoo Sodais. 

(Dependendo de voraçio do Requerimento n• 695, de 1995, 
lido em Sessi.o anterior) 
· Em votaçio o Requerimento D0 695. 

Os Srs. Seoadores que o aprovam queinlm pennanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
A mariria voltará à O!dem do Dia na data estabelecida pelo 

Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2: 

Votaç3o. tem turno únioo, do Projeto de Lei da 
Cimara n• 93, de 1994 (n• 751191, oa Casa de Origem), 
que dispõe >Obre o direito de empregados que gozam de 
aiguma forma de estabilidade definida em le~ tendo 

Parecer sob n• 318, de 1994, da Comissl!o 
- de Assuntos Sociais, favorável nos lem!os do 

Substitutivo que apresenta. 

A discussãO da matéria foi eocemada oa sessl!o ordinária de 
ontem. 

Passa-se à. votação do substitutivo, que tem prefer&cia R:

gimentaL 
Sob:e a mesa, ~rimento que será lido pelo Sr. 1° Secre

tário~ exerdcio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 701, DE 1995 

Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, ,_ 
que iro peefen!ncia para o Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1994, 
a fLm de ser submetido à apreciação 00 Plenário antes do Substibl~ 
ti v o. 

Saia das SesliÕes. 9 de maio de 1995.- Eduardo Supticy. 
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O SR. PRESIDENTE (Jost Samey) _,Em votação ore· 
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) , 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai A sanção. 
Fica prejudicado o substitutivo. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 93, DE 1994 
(N' 751191, oa Casa de origem) 

Dispõe sobre o dlreltoo de empregados que go
zam de alguma rorma de estabWdade definida em leL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. to os empregados. sindicalizados ou nio, que gozem 

de alguma forma de estabilidade dermida em lei, de cadtr:r efeti.vo 
ou de suplência. nio poderão ser dispensados, afastados óu sus
pensos de suas atividadcs laborais, antu de competente averigua
ção da falta gxave a eles imp.Uada. oa Justiça competenle, median
te sentença ttansitada em julgado. 

§ I' O empregador deveri a}lizar o ioquérito para apuração 
da falta grave no prazo mhimo de dez dias. oootados da data da ooor
rôncia do evento a apl1'01'. sob peoa de pmcriçio do din!ào de açio. 

§ 2° No prazo referido no § 1°, a empresa deveri. notificar o 
empregado sobre o ajuizamento do inquérito. a rw de proporcio
nar-lhe o nlais amplo direito de defesa. 

Art. 2° Fica aSsegurada a reintegmçio imediata, na ativida
de funcional anterior, ao empregado sindicalizado ou nlo, dotado 
de alguma estabilidade defmida em lei, de cari.tcr efetivo ou de su
plência, que esteja dispensado, afastado ou suspenso, arl>ítraria
mente oo em razão de faha grave a apurar, enquanto Dio lraDSitar em 
julgado a seDiença a ser proferida no inquérito judicial !OSpi>Clivo. 

Art.. 3° Esta lei entra em vigor na clara de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as dispOsiÇões em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Jost Samey)- I km 3: 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n., 

14, de 1995 (n• 3.844/93, na Casa de origem). que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do uso de equipamento de mdiooommicação em 
locomotivas, tendo 

Parecer favorável, sob no 199, de 1995, da Comissão 
-de Serviços de lnfra~Estrutura. · 
A discussão da matéria foi encem.da na sessão a:dinária de 

ontem. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre

tário em exercício, Senadçr Levy Dias. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 702, DE 1994 

Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do art. 
279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votaçio do Pro
jeto de Lei da Câmaran• 14195, a fiDl de ser feita oasessio de 8-6-95. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995.- Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Jost Samey)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa) · 
Aprovado. 

A matéria retorna.rt .il Ordem do Dia na data estabelecida 
peló Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jost Samey) -Item 4: 
Votaçio, em blmo úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 21, de 1995 (n° 411/94, na Cllmara dos Depilados), que aprova 
o texto do Acordo sobre o Exercido de Atividades Remuneradas 
por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Ad
ministrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República 

-Fedemti.va do Brasil e o Govemo da República Oriental do Uru
goai, em Montevid6u, em li de jlobo de 1993, tendo 

Parecer favorável, sob n'265,de 1995, da Comissão de Re
laçõea Elderlores e Defesa Nacional 

A discussão da ~ria foi enc:errada na sessão Ordinária de 
ODienl. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 

rma1. 
Aprovado, o projeto irá à Comissão Diretora para redação 

O SR. PRESIDENTE (Jost Samey)- Item 5: 

. PROJElU DE LEI DO SENADO N" 328 , DE 1991 
(IDcluído em Otdem do Dia, nos termos do art. 91, 

§§ 3' a 5', do Regimento Interno) 

Votação, em turno único~ do Projeto de Lei do Senado n° 
328, de 1991, de autoria do Seoador femaodo Henrique Caxdoso, 
que disciplina as eleições para a Câmara dos Deputados e Assem
bléias Legislativas, lendo 

p.,.,.,....., sob n"s 393, de 1992. e 266, de 1993, da Comissão 
- De Constituição Justiça e Cldadaoia, 1' proouocla

mento: favonivel ao Projeto e às Emendas de nlls 1 e 2-CCJ; 2., 
pronunciamento: contrário is Emendas de Plenário, com votos 
vencidos dos Senadores Jutaby Magalhães e Pedro Teixeim, em 
separado. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exerclcio, Senador Levy Dias. 

É lido o segointe 

REQUERIMENTO N' 703, DE 1995 

Nos lermos do art. 335 do Regimento Interno. requeiro so
brestamento do estudo do Projeto de Lei do SeDado n' 328, de 
1991, a fim de aguardar a conclusão dos trnbalbos da Comissão 
Tempcmúia criada pelo Requerimento D0 518/94. 

Saladas Sessões, 8 de maio de 1995.- Roberto Requião. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimento lido 
será remeti& .il Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, de 

-acordo com. art. 253 do Regimento Interno. 
A matéria flca sobrestada. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- It<:m 6: 
Votação, em turno llnico. do Projeto de Lei do Senado D0 

83, de 1993, de autoria do Seoador Julaby Magalhies, que altera o 
art. 48 da Lei n' 4.504, de 10 de novembro de 1964, para permitir 
a redução do imposto incidente sobre terras arrendadas. 

-Parecer favorável~ proferido em Plenário, em substituição 
à Comissão de Assuntos Eoonômicos, Relator. Senador Ronaldo 
Aragio. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária de 
ODtem. 

Em votação. 
O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente, peço a pala· 

vra para encaminhar. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Cone<do a palavra 
ao nobn: Senador Jader Barbalho .. 

o· SR. JADER BARBALHO (PMD,B-PA. Para encami
nhar a votação. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente. S'fs e 
Srs. Senadores, o presente projeto. em que pese ser louvável quan
to ao aspecto de m~rito. de um modo geral, no meu entendimento 
e pelos dados estatisticos, ele não COtTCSpooderá. a expectativa face 
a concentração fundiária no Brasil. Se levarmos em conta o mlmo
ro de propriedades rurais a sen:m abrangidas por este projeto e as 
conseqüências da redução do imposto, ~diminuto. Sr. Presidente, 
e de dificil apficação. 

Portanto, a liderança do PMDB recomenda a rejeição dq 
projeto, a rejeição do parecer. Essa 6 a recomendação. por enten
der que a repercussão em favor dessa política de airendameoto 
com redução do imposto- o ITR - tení conseqüências diminulas e 
a fiscalização, repito, por pe.rte do Govemo no sentido de efetiva
mente colocá-lo em prática. no meu entendimenro. também nio 
obtetá resultados satisfatórios. 

Por essa ra.zio, a orientaçio da Lidcntnça do PMDB é oo 
sentido da rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- O PMDB manifes
ta-se pela rejeição do Projeto. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presiden..,, poço a 
palavra para encaminhar a votaçio. 

O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- Cone<do a palavra 
a V.Ex•. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Para encaminhar 
a votação. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, o emineotc 
Senador Jadcr Barbalbo tem razio. Além do problema estJI!lstico, 
há uma dificuldade para que se faça uma fiSCil!izaçio efJCaZ na 
evasão que evidentemente ocon:crá. Imagine V. ex• como se con
trolaria a utilização desse benefício. 

Não bastasse o fato de a anecadaçio do ITR ser tio peque
na., visto que esse imposto baseia-se em declaração feita pelo pró
prio oontriOOinte, há aquilo que dizia ainda há poo.co da evasão 
fiscal. Aliás esse foi um assunto tratado ao longo da Assembléia 
Nacional Constituinte, o que me leva a acompanhar o voto da li
derança do PMDB e recomendar à Bancada do PP que sigamos o 
caminho da rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O PP manifesta-se 
pela rejeição do projeto. 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente. poço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sareey)- Cone<do a palavra 
a V.Ex•. 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)·- Sr. Presidente, como 
este, existem inúrne:ro& ou-tros projetOs cjije. em det.ermioado mo
mento da Legislatura anterior, foram colocados em votação. solici
tando~se a um Senador - e n!b a uma Comisslo - o encargo de 
proferir um parecer. O parecer do nobre Senador Ronaldo Aragão 
não passou por Comissão alguma. 

Recomendo à Bancada do PPR a votação conmiria .l apro
vação e solicito ainda à Mesa que examine casos dessa natureza. a 
f1m de que não tenhamos que estar a cada dia a mos-trar irregulari
dades na hora da apreciaçio do parecer. como o açodmient.o com 
que essa matéria passw ao largo das Comissões para vii a plenário. 

Agor.a. corremos o risco de aprovar coisas que, na realida
de. precisam ser rejeitadas. Essa é a recomendação que faço à 
Mesa na hora em que ofereço nosso voto contiário i aprovação da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- As porlderações do 
Senador Epitacio Cafeteira são procedentes, mas. fufelizmente, a 

Mesa .o.íio dispõe de instrumento legal pam níio deixar de submeter 
A apm;iação do Plenário. uma vez que a matéria já se encontra to
talmente instruída e incluída na pauta dos nossos trabalhos. 

Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

É o seguinte o projetOlijeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 83, DE 1993 

Altera o art. 48 da Lei n' 4.504, de 10 de no
vembro de ·1964, para permitir a tedução do Imposto 
iiK!ideute sobre terras arrendad~ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • O art. 48 da Lei n' 4.504, de 10 de novembro de 

1964, passa a vigorar acrescido dos séguintes par.igrafos: 

"§ 1 o Se o latifiindio, por exploração ou dimen
são, for, por seu proprietário, arrendado a trabalhadores 
rurais. o imposro sobre ele incidente será reduzido num 
percentual correspondente a três vezes o valor que paga
ria a área arrendada. 

§ 2° O arrendamento previsto no parágrafo ante
rior poderá ser feito ao Governo Federal, que o subar
rendará. 

§ 3° O arrendamento previsto nos parágrafos an
teriores não será impedido por eventuais loteamentos de 
pa& do latifúndio, prevalecendo para determinaçio da 
área axrendável a extensão da área indivisà. u 

Art. ;20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em coi::J.trário. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -Sr. Presi
cÍen..,, poço a palavra para uma declaraçlio de voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Cone<do a palavra 
a V.Ex•. 

O SR ANTONIO CARLOS MAGALHAES (PFL-BA. 
Para declaraçio de voto. Sem revisio dó orador.)- Sr. Presidente, 
já que o projeto foi rejeitado, quero dizer que votei a favor, por
que se ll1lta de um projeto de ex-Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Taquigrafza regi>
!ranl a decwação de voto de V. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 7: 
Votação, em tumo único, do Requerimento D 0 638-A, de 

1995, do Senadores Pedro Simoo e Humberto Lucena. solicitando, 
nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetas de Re~ 
solução n's 49 e 51, de 1995, por alterarem artigos da Resolução 
n• 11, de 1994, do Senado Federal. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados.(Pausa). 
Aprovado. 
Os projetas de resolução passam a tramitar conjuntamente. 
() SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 8: 
Votação. em blmo lÍDico. do Requerimento n° 639. de 1995. 

de iniciativa da Comissio de Constituição, Justiça e Cidadania, so
licitando, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramita
ção oon}lnta das Propostas de Emendas à Constiruição n<>s I, 4 e 
20. de 1995, que dispõem sobre medidas provisórias. 

Em votação o requerimento. 
O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Sr. Presidente. peço a 

palavra para encaminhar a votação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavm. 
para encaminhar, ao Uder do PPR, Senador Epit.aciQ Cafeteira. 

O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para encami
nhar. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, é de minha autoria 
uma emenda a respeito do assunto. Todavia. oio se trata de uma 
emenda ao artigo, mas de uma modificação no parágrafo único. 
Por isso. solicito à Mesa que inclua tam~m essa proposta de 
emenda constitucional. Aqui constam três emendas, mas na reali
dade estio tmmita.odo quatro emendas na Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Suney) - Peço ao Senador 
Epitacio Cafeteira que formalize o pedido de tram.itaçlo em con
junto e maodc l Mesa pom ser submetido l vota.çio coojmramente 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaoec:er sen

tados. (Pausa.) 
. Aprovado. 

As Propostas de Emenda à Constituiçio n°s 1, 4 e 20 trami
tarilt1 conjlntamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 9: 
Votaçio, em turno único, do Requerimento D0 640, de 1995, 

do Senado< Ronaldo Cunha Lima. solicitando. noo terDI<lS do art. 
258. do Regimento lo!erno. a IIlunitaçio conjlnta das Propostas 
de EmendaàConstiruiç.lo n•s 9 e 14.de 1995. poruatar= de ma
térias que versam o mesmo ussunto. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados.(Pausa.) 
Aprovado. 
As Propostas de Emendas à Constituição nOs 9 e 14 passam 

a tramitar em conjimo. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item lO 
Volaçio, em b.Jmo único, do Requerimento n°642, de 1995~ 

do Senador Jonas Pinheiro, solicitando, nos termos regimentais, 
que sobre o Projeto de Lei do Senado n°8l, de 1995,de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy, al6m da Comissão constante do despa
cho inicial de distribuição, seja ouvida, tamb6m, a de Assuntos 
Económicos. 

Em votação o requerimento. 
O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente. peço a pala

vra. para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavm 

ao Senador Jonas Pinheiro, para encaminhar a votação. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mf. Para encaminhar a 

volação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,. Sn. e Srs. Se
nadores. este projeto de autoria do nobre Senador Eduardo Suplicy 
é de máxima imPortância para o Brasil; e foi assim previsto na 
pxópria Constituição Brasileira. 

Após a Constituição, as cooperativas ficafam sem uma lei 
que as ordenasse. E esse projeto nada mais faz do que ordenar o 
sistema cooperativista em todo o País, que passou por grandes mo
mentos para lavrar uma lei que viesse modemizar o sistema DO 

BrasiL O que estamos pedindo - e gostaria de também receber a 
aquiescência do nobre Senador Eduardo Suplicy - 6 que este pro
jeto, esta atividade, por ter na sua essencia ativi.d&de econômica, 
pudesse passar também pela Comissão de Assuntos Ecooômicos 
do Senado a fun de que aprofundisscmos, se necessário for, o seu 
estudo. 

Assim também já fiZemos com relação a um projeto igual 
na Câmara dos Deputados. Poc isso, pediríamos o apoio dos ilo
btes Pares ao nosso requerimento, pois, com certeza. na Comissão 
de Assuntos Econômioos deveremos dar q_ma .Pl.;lior Ç911tribuição 
no sentido de aprofundar o debate, o estudo e a apmvação deste 
projeiO. 

Muito obrigado. 
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente. peço a pa

lavra para encaminhar a votaçlo. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conoedo a palavra. 

para encaminhar a votaçio, ao nobre Senador Eduudo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PJ"-SI'. Para encaminhar a 

votação. Sem revisão do Ollldor.) - Sr. Presidente. Sr's e Srs. S&
nadores, estou de acordo com a proposta do Senador Jonas Pinhei
ro. Acredito que a Comissio de AssuniOs Eoonõmioos poderá. de 
fato, examinar o n:J&ito e aperfeiçoar o projeto que regulamenta as 
coopentivas. soi:Jrctudo as agrioolas. em nosso Pais. Mlito obrigado. 

·O SR. PRESIDENTE (José Sarnoy)- Em votaçio o re-
querimento. --

Os STS. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pansa) 

Aprovado • 
A Prosidencia fari. cumprir a dehl>enoçio do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 12: 
Votaçio. emruroo único. do Requerimenl0n"657.de 1995, 

do Senador Esperidiio Amin, solicitando; nos tennos regimentais, 
a IIlunitaçio coo~ta dos ProjeiOs de Resolução n"s 49. SI e SS. 
de 1995, por tratarem de matérias que vetsam o mesmo assunto.--

Em votação o requcriment.o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qucimm pennanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Resolução D0 55 passa a tramitar em conjunto 

0001os ProjeiOsdeResolução n"s 49 e5l.de 1995. . 
O SR. CARLOS WU.SON - Sr. Presidente, peço a pala-

""' pela ordem. . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Es'tem a polavra. 
O SR. CARLOS WU.SON (PSDB-PE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador'.) - Parece.-me que a Mesa deixou de apreciar o 
Item 11 da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Senhor Senador. V. 
Ex• nos desadpe. Realmente, houve antecipação do Item 12, em 
face de estar sendo examjnodo pela Assessoria da Mesa o Item 11 

· da pauta. MuiiO obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 11: 

-- Votaçlo, em tumo único, do Requerimento D0 651, de 1995, 
do Seoador Carlos. Wilson. solicitando, nos termos regimentais. a 
criação de Comlasio Temporária lo!ema do Senado Federal com
posta de sete tibllares e sete suplentes, para, no prazo de 90 dias, 
inventariar as obras não concluídas rustcadas pela Uniio e exami
nar sua situaçlo. 

O SR. JADER-BARBALHO - Poço a palavm para enca
minhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encami
nhar a· votação. Sem revisão do omdQr.)- Sr. Presidenle, solicita~ 
mos a palavra para manifestar a nossa concord.Ancia e solidarieda
de o oumprlmentar o Senador Carlos Wilson pela oportunidade da 
ptesente proposta. Entendemos, inclusive, que será fundamen
tal, quando o Congxcsso Nacional tiver oportunidade de discu
tir o Orçamento da Uniio pua 1996. estabelecer, A vista do re
latório dessa Cominio, as prioridades para a conclusão de 
obras neste País. 

Não 6 mais possível a sociedade bn.sileim continuar presen
ciando o ilúcio de novu obras ou o lançamento de novos progra
mas, sem ver qualquer preocupação com as obras já iniCiadas, 
existentes em toda parte deste Pais, e que, mçamento após orça
mento, não silo coocluídas. 
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Ent«<do, portanto, que a propcota do Senador Carlos Wd
soo 6 da maio< pertiD&lcia e ajudalá IDilÍ!O o Omsreno na elabo
nçio do Orçamento pora 1996. Recomendo à Bancada do PMDB 
a sua aprovaçio. 

O SR. Jost ROBERTO ARRUDA- Sr. Pnosidente, peço 
a pcúavm pca enamjnhu a votaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (1oa6 Samey) - Omeedo a polavra 
ao DObre Senado<1oa6 Rob<l'fo Arruda. 

O SR. JOst ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Par• en
caminhar a votaçlo. Sem revialo do orador.)- Sr. Presiden
te9 com a aquieadncia do Lfder do PP. Senador Bemardo 
Cabral, gostaria de manüestar a nossa .concordlncia com 
essa proposta. 

Recentemente, em uma troca de id6as com Parlamenta
MS mais oxperientoa do Consresao Naciooal. e, ainda bojo, falando 
can pesaou com grande experi&lcia Da vida politica do Pais. fu:a. 
111011 sabendo que, DO passado, a Comiulo de Orçamento do Con. 
grollio Nacioaal, e eapecifieamootc membroa do Senado, an ... de 
aprovar~ emeDdu e de deatinar reamoo a ohns pú
blicu no Brasil- isso foi lcmbeado iDclulive poJo Senador Anto
nio Carloa Magalhiel-, visitava e vü:taiava u obms, a~ pra ve
rificar se e1u exiltiam c .o eram DCICCISáiu. Somente depois dis
so a Camisola de 0rçamon1D ao proDIDCiaVL 

0 que Ve!DOII 110 Pais bojo- e O Senador CarJoo Wdsoo, em 
reaute prommciamento, fez um inventúio interessante disto- 6 
que hi centenas de obras, financiado inteiramente poJa Uniio, 
ou com partici~o da Un.iio, que estio incoaclusu. E o que 
se tem psto com casas obru: pradas, seja com multu oontta
tuais, seja com despesu de mamJtençlo de canteiros de obras, 
representa valores maiores do que seria necess6rio pua concluf
Iu. Alán disso, deslinam-se reamoo DO Diçamento pora o início 
de DOVU obras. 

O requerimento do Senador Culoo Wilson 6, na verdade, 
uma gnmde contribuiçJo que o Senado pode dar ao Pals, pon 
que sejam concluídas eaas obru. Com a permissio do Senador 
Bernardo Cabral, cnc:uDiDhamos favoravebnCDio a esse IeqUeri
mento. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr.l'losidente, peço a polavra 
pora eueaminhor a votaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (1oa6 Samey)- Concedo a polavra i 
nolre Seuadon. Júni.a Marise. 

A SRA. JÚNIA MAR1SE (PDT-MG. Pua OJICaminhor a 
votaçio. Som revido ds oradora.) - Sr. i'mlideure, po.., que em 
boo bon. o Senado Fodenl vai aprovor a prtlllOSI& de eriaçio da 
Comisslo tempodria destinada a fiiZ« o inventúio du obras do 
Govemo Fedetal 

Ao loogo dos anos, te!DOII tido a oportunidade de citar squi 
grandes olns que envolvenm miibões e :miih6es de cruzeiros e 
dólares e que flC8IaiD inscabadu, É o easo da Fcmovia do Aço, 
uma du ohns mais importantes, que, bi IS ou 20 anos, o Gover
no entendeu de realizar em Minu Gerais. Hoje. no entanlo, ela 
esti inacabada, lipndo ddennin•do lupr a lupr algum, como 
um retrato do mau inves~ p1blico em DOAO Pata. 

Portanto, a Liderança do PDT ençemjnba favOI.'I.velm.ente à 
prtlllOSI& do Senador Culoo Wilsoo, ...,.,.,.ndando, usim, i Ban
cada a aprovaçlo da mal6ria. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Em votaçio o re
querimento. 

Os Sn. Senadores que o aprovam queimm pmnai)C"('C';r sen-
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
A Prosid&Jcia fan\ cumprir a delibomçlo do Pl..wio. 
O SR. PRESIDENTE (1016 Samey)- Item 13: 

SUBS1TIUI1VO DO SENADO 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 116, DE 1992 

, Discussi~ em turno suplemeotar, do Substitutivo do Sena-
do ao~ de Lei da amara n• 116, de 1992 (n" 4.636190. na 
Casa de origem), que ac=cenla porigrafo ao art. 20 do C6diso de 
Processo Civil, tendo 

Parecec.sobn".219,de 1995,da 
- Comissio J)lretora, oferecendo a !<daçlo do veacido. 
Diseussio, em tumo suplementar, do Substimtivo. (Pausa) 
Nio havendo ~em peça a palavm, eucetrO a disc:unlo. 
Ence1rada a discusdo sem apMentaçio de emmdu, o 

substitutivo 6 dado como defmitivamente &dotado, 1101 termos do 
art. 284 do Regimento Interno. 

A mstiria volta à amara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

Redaçio do vmcldo, para o turno IUplanm
tar, do Projeto de Lei da Cimano n' 116, de 1m (n' 
4.636, de 1!1!10, na c .. de origem), que, ac:reoc:eala 
parágrafo ao art. 20 do C6dlgo de Proc:eooo Civl. 

. O Congrosao Naeiooaldecn<a: 
Art. I' O art. 20 do Código de Processo Civil, instituído 

pela Lei n• 5.869, de 11 de janein> de 1973, pusa a vigaror ..:=
ciclo do seguinte § 6" 

§ 6" Os boooririos de advogados serio corrigidos 
nu mesmas bases e CODdições da alualizaçlo m.oneU.ria 
dos d6bitoo fiscais, a porúr da data do evento ou da data 
do ajuizamento da açlo, dependendo de ter lido ou n.lo 
atualizado o val9r dado à causa." · 

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo. 
Art. 3' Revogam-se as disposições em COilllirio. 

O SR. PRESIDENTE (Joa6 Samey)-ltem 14: 
Dismssio, em bJmo único, do Projeto de Dec:reto Legislati

vo n' 54, de 1993 (n• 283/93, na amara dos Deputados), que 
aprova o texto do Aeottlo de Cooperaçio 1udicüria em Mat6ria 
Civil, Comen:ial, Tmbalhista e Administrativa, celebrado entro o 
Governo da República Fedemtiva do Brasil e o Governo da Repú
bliea Oriental do Uruguai, em Montevid6u, em 28 de dezembro de 
1992,t«<do 

Puocer favorável sob n• 275, de 1995, da Ccmissio 
-de Relações Exteriores e Del'eaa Nacional 
Em disalssão o projeto em tumo ónico. (Pwsa) 
Nlo havendo ~em~ a palavra, encetro a discusslo. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiii18lleCet' sen-

tadO<. (Pausa) 
Aprovado. 
A mstéria vai i Comissão Oiretora pora a !<daçlo fmal 
O SR. PRESIDENTE (Joa6 Sarney)- Item 15: 
Diseussio, em tumo únieo, do Projeto de ~to Logisllli· 

vo n• 91, de 1994 (n• 347/93, na CJmam dOI Deputados), que 
ap-ova o texto do Aeoroo sobre Sanidade Vegetal pora Proteçio 
de Zonas Fronteiriças e lnterclmbio de seus Vegdais e Pnxlutos 
Derivados, eelohrado entro o Governo da Repúbliea Federativa do 
Bruilo o Governo da Repúbliea da Colômbia, em Bruilia, em 14 
de abril de 1993. tendo 

Pam::or favorivel sob n• 276, de 1995, da Comissio 
- de Relações Elderiores e Deràa Nacional 
Em disalssio o projeto em tumo dnieo. (Pausa) 
Nio havendo quem peça a palavta, enceuo a cliseussio. 
Emvotaçio. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma'l"C'et' sen- ANEXO AO P~ N'304. DE 1995 
tadoo. (Patlsa) RedaÇio liDai do Projeto de D«reto Legislatl· 

Aprovado. vo n' 21, de 1995 (o' 411, de 1994, oa Cimara dos 
A matéria vai ii Comissio Diretora 2""' a i"edaçõo fmal. Deputados). 
O SR. PRESIDENTE (1~ Samey)- Item 16: 
Discussio. em tumo único, do Projeto de Decmto Legislali

vo n°7, de 1995 (n° 342.193, na CAmaradas Deputados), que apro
va o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividadcs Remmera
das por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular. 
Administmlivo e T~o. celebrado enlrO o Governo da Repúbli
ca Fedenotiva do Brosü e o Govetno da República da Col&nbia, 
em Bruilia. em 14 de abril de 1993. tendo 

Parecer favonivcl. sob D0 277, de 1995, da Canisslo 
- de R<laçiies Eláeriorea e Defaa Nllclolllll. 
Em discussão o projeto em blroo único. (Pausa) 

. Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusslo. 
Emvotaçio. 

· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peananeoer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria vai ii Comiss~ Direton para a i"edaçõo fmal. 
O SR. PRESIDENTE (1~ Samey)- Item 17: , 
Disrussio, em rumo llnico, do Projeto de Dtcreto Legislati-

von• 8, de 1995 (n' 374193. na C!maradoo Deputados). que apro
va o texto do Acordo sobre Cooperaçio A<l_minisuativa Múbla 
para a Prevenção. a Pesquisa e a Repressio às Infrações Aduanei
ras, celeb<ado enlrO o Governo da República Fedenotiva do Brasil 
eoGovemo da República Francesa. em 18 de março de 1993.tendo 

Parecer favorolveL sob n• 278, de 1995. da Comissio 
-de Rclaçiies Exteriores e Defaa Naclolllll. 
Em discusslo o projeto em blmo único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavm, enceii'O a disa:Jssio. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queimm peunanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A ma~ria vai à Çornissio Direton. para a mdaçio rmaL 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esgotada a matéria 

coostante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa. paroceres ofem:endo as redações fmais de 

proposições aprovadas na Ordem do Dia. na presenle sessão, e 
que, nos termos do parágrafo tínico do art. 320 do Regimento ln· 
temo, se não houver objoçio do Plenário, serio lidas pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

São lidos os seguintes 

PARECER N'304, DE 1995 
(Da C6rDissão Diretora) 

Redação final do Projeto d• Decreto Legislati
vo rt' 21, de 1995 (n° 411, de 19!"4, oa Cimara dos 
Deputados). 

A Çomissio Diretora apresenta a i"edaçõo fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 21, de 1995 (n• 411, de 1994, na Cimara 
doo Deputados), que aprova o tm<to do Acoolo sobre o Exerdcio 
de Atividades Remunemdas por parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomi,lico. Consular. Administrativo e T6cnico, celebrado en1r0 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Oriental do Utuguai, em Montevidéu, em 11 de junho de 
1993. - -

Sala de Reuoiões da Comissio, 9 de maio de 1995.- José 
Samcy, Presidente - Julio Campos - Relator~ Antônio Carlos 
Valadares- Teotôoio Vilela FDho. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu, 
Presiden"' do Senado FedenoL DOO termos do art. 48, ilem 28. do 
Regimento Interoo. prom!lgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1995 

Aprova o texto do Acordo sobre o Excrddo de 
Athidadea Remuo<ndaa por parte de Depeodenta 
do Peaooal Dlplom6tlco, CoDOUlar, Admlollllradvo e 
Tknlco, celebrado eotn: o Go...,o da Repúbl .. Fe
derad•a do Braoil e o Go><rno da RepúbU .. Orieatal 
do Uruguai, cm Montevidéu, em 11 de junho de 1993. 

O Con8l"sso Nacional decreta: 
Art. 1• E aprovado o texto do acordo sobre o Exetdcio de 

Atividadea Re=radaa por parte de Dependentea do Pessoal Di· 
plomático, Consular, Administrativo e T6cnico, celebrado entre o 
Goveroo da Repúbtica l'odelativa do Bmsü e o Goveroo da República 
Ori<lllàl do Uruguai. em Monlevid!!u. em 11 de junho de 1993. 

Padgrafo tínico. Sio sujeitos l apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer ates que impliquem modificação do Acordo, 
bem como quaisquer aios que, nos termos do art. 49. I. da Consti
tuiçlo Fedenl. acanetem encargos ou compromissos gravosOs ao 
pal1im&üo naciooaL 

Art. :ZO Este Dec:reto Legislativo entra em vigor DA áa1a de 
aua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as diposições em cont:rirlo. 

PARECERN• 30S,DE 1995 
(Da Comi.ssio Diretora) 

Redação final do Projeto de D«reto Lqpslad
.,o tf 54, de 1993 (n° 283, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissio Diretora apresenl3 a redaçio fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 54, de 1993 (n• 283, de 1993. na C1mara 
dos Deputados). "'e aprova o texto do Acoroo sobre Cooperação 
Judiciária em Matma Civil, Comercial. Tmbalhista e Administra· 
tiva celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Repiblica Oriental do Uruguai. em Montevidéu. 
em 28 de dezembro de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 1995. - Teo
tônlo VDrla FDho, Presidaa.te- Renan Calhefro!l, Relator"- Lny 
Dias- Anlôoio Carloa V aladares. 

ANEXO AO PARECER N'305, DE 1995 

Redação final do Projeto de D""reto Legislad· 
vo aO 54, de 1993 (n° 283, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo, 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 de Cooperação Judiciária em 
Matéria CivD, Comerçla~ Trabalhista e Admlolstra· 

-tiva celebrado entre o Gonrno da República do Bra· 
sD e o Governo da RepúbBea Orleotal do Urugua~ 
em Montevidéu, em 28 de dezlembro de 1992.. 

O Congresso Nacional decreta: 
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·Art. 1° É aprovado o texto do Acordo sotte Cooperaçio Ju
diciúia em Maúria CiviL Comezcial, Tn~balhista e Administrativa 
celebrado enln: o Govemo da Repíbüc.a Federativa do Bnsil e o 
Govemo da Repúbüc.a Oriental do Uruguai. em Montevidru, em 
28 de dezembro de 1992. 

Parágrafo llníco. Sio sujeitos à ap<eeiaçio do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisio do referido Acor
do, bem como quaisquer atos que, nos teunos do art. 49, 1, da 
Constituição Federal ac:am:tcm encargos oo compromissos gravo
sos ao patrimônio oaciouaL 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra. em vigor na data de 
sua publicaçio. 

PARECER N" 3G6, DE 1995 
(Da Comissio Diret0n1) 

Redaçio final do Projeto de Decreto Lcgilllad· 
vo n° 91, de 1994 (n8 347, de 1993, aa Câmara dos 
Depntados). 

A Comissio Diretora apresenta a redaçio final do Pro
.jeto de Decreto Legislativo n° 91, de 1994 (n° 347, de 1993, 
na Câmara dos Deputados), que aprovou o texto do 4cordo 
sobre Sanidade Vegetal para Proteçio de Zonas Fronteiriças 
e Intercimbio de seus Vegetais e Produtos Derivados, cele
brado entre o Governo da Repóblica Federativa do Brasil c o 
Governo da Rep6blica da Colômbia, em Brasilia, em 14 de 
abril de 1993. 

Sala de Reuniões da Comissio, 9 de maio de 1995.- Teo
tôolo VDela Fllho, Presidente - Renao Calhelros. Relator- Ao· 
tôolo Carlos Valadares- Leoy Diu. 

!'-NEXO AO PARECER N"306, DE 1994 

Redaçio fiDal do Projeto de Decreto Leglslad· 
vo o0 91, de 1994 (D0 347, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que.o Congresso Nacional aprovou, e eu. José 
Samey, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do RegimenlO ln temo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1995 

Aprova o texto do Acordo sobre Sanida .. 
de Vegetal para Proteção de Zonas Fronteiri· 
ças e lntercimbio de seus Vegetais e Produtos 
Derivados, celebrado entre o Governo da Re· 
pública Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Colômbia, em Brasília, em 14 de 
abril de 1993. · 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art.. 1° É aprovado o texro do Acordo sobre Sanidade Vege~ 

tal para Proteção de Zonas Fronteiriças e Intercâmbio de seus V e~ 
getais e Produtos Derivados, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil é o Governo da República da Colômbia. 
em Bntsíüa, em 14 de abril de 1993. 

Parágrafo único. Sio sujeitos à apreciação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificaçio 
do referido Acordo. bem como quaisquer ajustes comple~ 
mentares que. nos termos do art. 49, I. da Constituiç{o Fede~ 
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patri~ 
mônio nacional. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo en&ra. em vigqr na data de 
sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em conttário. 

PARECERN•307,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Recla"çio final do Projeto de Decreto Lcgilllatl· 
vo o• 7, de 1995 (o• 342, de 1993, oa Cimara dos J>e. 
putadoo~ 

. A Comissão DiretoJ:ll aptosenta a mlaçio fntal do Projeto 
de Decreto Legisilltivo n•7, de 1995 (o•342, de 1993, na Clmara 
dos Deputados), que aprova o texiO do ACO!tlo soble o Exerácio 
de Atividades Remuneradas por Parte de Depeodentes do Pessoal 
Diplomático, Consular. Administrativo e Tknico. celebrado entre 
o (iovC(IlO da República Fedemtiva do Bn.sil e o Governo da Re
pública da Colômbia. em BrasUia,em 14deabril de 1993. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 199S. - Teo
tonlo VDela Fllho, Presidente - Renan Calhelruo, Relator - Ao· 
Íônlo Carlos V aladares- Leoy Diu. 

ANEXO AO PARECER N"307, DE 1995 

Redaçio final do Projeto de Decreto Lcglslatl· 
vo D0 7, de 1995 (D0 342, de 1993, na Câmara dos De. 
putadm~ 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, , 
l'!osidente do Senado FederaL nos termos do art. 48, item 28, do 
RegimentO Interno. prom1lgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1995 

Aprova o tn:to do Acordo sobre o Exeráclo de 
Atlvldades Remuneradas pnr parte de Dependentes 
do Pessoal Dlplomátko, Consular, Ad!Jdolstratlvo e 
Técnk:o, c:elebrado entre o Governo da Rep6bHaa Fe
derativa do Brasil e o Governo da Rep6bUca da Co
lômbia, em BnL!IiHa, em 14 de abrn de 1993. 

O Con~sso Nacional decreta: __ 
Art. 1 o É aprovado o texto do Acordo sobre o Exeteícío de 

Atividades Remuneradas por parte de Depeodentes do Pessoal Di· 
plomál.ico, Consular, Administrativo e Tknico, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Colômbia. em Bn~sília. em 14 de abril de 1993. 

Parágrafo único. Sio sujeitos à aprovaçio do Congres
so Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisio 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Fede~ 
ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patri· 
mônio nacional. 

Arl 2° Este Decreto Legislativo en&ra. em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N' 308, DE 1995 
(Da Comissão Diretõra)" 

Redaçio fmal do Projeto de Decn:to Lcglslad· 
vo o0 8, de 1995 (n° 374, de 1993, na Câmara dos De
putados.) 

A Comissio Diretora apresenta a !i.diÇio fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 8, de 1995 (n• 374, de 1993, na Clmara 
dos Depurados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
Administrativa Múrua para a Prevenção. a Pesquisa e a Repressão 
às lnfrações Aduaneiras, celebrado entre (' \JOVerno da República 
Federativa do Brasil e o Governo da RepuLt ... I.Ã Francesa, em 18 de 
maxço de 1993. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 1995.- Teo
-tônio Vilela Filho, Presidente - Reoan Calheiros, Relator - An· 
tônio Carlos V aladares- Levy Dias. 
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ANEXO AO PARECER N"308, DE 1995 

Redaçiio tlool do Projdu de Deaelo LogWadw ri' 
8,del995(rl'374,de·19!6,oaCimaradooDcputlldoo~ • 

F~ ~aber q;.e o CongA,sso N&cional apl-ovou, e eu, Pte
sidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Re
gimento Interno, promnlgo o seguinte 

DECREfOLEGISLATIVON" ,DE 1995 

Aprova o tcdo do Acordo 10bre Cooperação 
Administrativa M6tua para a Prevenção, a Peoquisa 
e a Repreooão às Jolraçõ<s Aduaneiros, alcbrado cmre 
o Gov<nJO da Rep6bllao Fedenúlva do Brl!il e o Go
verno da Rep6bUaa F.....,..., em 18 de março de 1993. 

o c~ Nacional decrela: 
, Art. 1" É aprovado o texto do Acon:lo sobre Coóperaçio 

Adminislmtiva Múbla para a Prevençio, a Pesquisa e a Repressão 
às Infrações Aduaneiras, celebrado entze o Governo da República 
Federativa do Bmsi1e o Governo da República Fnmoesa, em 18 de 
ll1liiÇO de 1993. '' ' " 

Parágrafo único. Sio sujeitos à aprovaçio do Congresso 
Nacional quaisquer ates que possam resultar em revisio do. referi
do Acordo, bem como quaisquer ajlstes e<mplemcnwes que, nos 
temlos do art. 49. I, da Comtituiçio Fe<leml. acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao património naciooaL 

Art. 2° Este Decreto Legislativo enlra cm vigor na cla1a de 
sua pub1icaçio. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Oa parecere• lidos 
vao à publicaçio. 

Sobre a mesa, requerimento tp.J.e será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário mi exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 704, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tem10s do art. 321 do Regimento lntemo, roqueiro dis

pensa de publicação. para imediata discussão e votaçi.o, da mia
çio fma1 do Projeto de Deaeto Legislativo n• 21, de 1995 (n• 
411/94, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acoroo 
sobre o Exerclcio de Ali.vidades Renamerada.s por parte de De
pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e 
Técnico, celebrado entre o Governo da República Oriental do Uru
guai. em Montevidéu, em li de jmho de 1993. 

Sala das S=ões, 9 de maio de 1995.-ll<llo Parga- Levy Dlos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey),.. Aprov.OO o requeri-
mento, passa-se à imediata apreciação da rcdaçio rmai. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem poça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Sn:. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, re

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exetcício, Sena-
dor Levy Dias. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 705, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Intcmo, tequeiro dis

pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda-

ção fmal do Projeto de Deaeto Legislativo n• 54, de 1993 (n• 
283/93. na Caaa de origem), que oprova o texto do Acoroo de 
Coopemçio Judiciária em Ma~ria Civil, Comott:ial. Trabolhilta e 
Administmtiva, celebndo entie o Govemo da República fcdenti. 
va do Brasil e o GovemO da Repdblica Oriental do Uru~ em 
Montevi~u. em 28 de dezembro de 1992. 

Sala daa Sessões, 9 de maio de 1995.- Ramez Tebd. 

O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Aprov.OO o roqueri-
menlo, paasa-se i imediala apreciaçio da rodaçlo fmal 

Em dis<:nssio. (Pausa.) 
Nio bavendo quem peça a palavra, enceno a disalssio. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Sellll<k>ll's que a aprovam queinun permaneoer sen· 

tados. (Pausa.) -
Aprovada. 
O projeto vai i promulgaçio. 
O SR. PRESIDENTE (Jos.! Saney)- Sobre a,..., requ&

rimento que seri.Iido pelo Sr. 1° Secretário em exercicio, Senador 
Levy Dias. 

É lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 706, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tetDIOO do art. 321 do Regimento lntemo, roqueiro dis

pensa de publicaçio, para imodiata discussao e votaçio, da Rela
ção fmal do Projeto de Deaeto Legislativo n• 91, de 1994 (n• 
341193. na Caaa de origem), que aproVa o texto do Acoroo 101xe 
Sanidade Vegetal para Proteção de Zoou Fronteiriças elmerc:lm
bio de seus Vegetais c produtos Derivados, celcbn..do entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Co~bia. em Brasllia, em 14deabril de 1993. 

Sala daa Sessões, 9 de maio de 1995.- Ramez Tebd. 

. O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Aprov.OO o roqueri-
mento,pas>a-se i imediata apreciação da rodaçlo fmal 

Em dis<:nssio. (Pausa) 
.Nio bavendo quem peça a palavra, enceii"O a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queimm pemanccer sen-

tados. (Pau") 
Aprovada. 
O projeto vai à promnlgaçio. 
O SR- PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a mesa reque-. 

rimento que será lido pelo Sr. 1° S~ em exercicio. Senador' 
Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N" 11YT, DE 1995 

Nos termos do art. 321 do Regimento Intemo, requeiro cJis... 
pensa de publicaçio, para imediata dis<:n!sio o votaçio, da RC!a
çio fmal do Projeto de Deaeto Legislativo n• 7, de 1995 (n• 
342193, na Casa de origem), que aproVa o texto do Acoroo IOilre 
o Exercicio de Atividades Remnneradaa por parte de Dependentes 
do Pessoal Diplom!tioo, eon.uitar, AclminiRmivo o T6cnico, ce
lebrado eotre o Governo da Repíblica Fedentiva do Bru:í1 e o Go
vemqdaRepúblicada Colômbia, emBmsiliaem 14deabálde 1993. 

· Sala das Sessões, 9 de maio de 1995.- Ramez Tebd. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Aprov.OO o roqueri-
mento, passa-se .l imediata apreciação da rcdaçlo finaL 

Em dis<:nssio- (Pansa) 
Nio bavcndo quem poça a palavra, enCCII"O a discusslo. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senM guiam a exploração econômica nos ditos santuários ecológicos naM 
tados. (Pausa) cionais. Com uma rigidez que beira. o írmcionalismo, a legislaçio 

Aprovada.. abJal exclui taxativamente o homem de suas prioridades de prole--
O projeto vai à promulgaçio. -- çio e pn:scrvaçio. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - SobR: a mesa, re- Trnta·se do malfadado Decreto 750, de 10 de fevereiro de 

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, SenaM 1993, que dispõe sobre a exploração da vegetação da Mata. AtlânM 
dor Levy Dias. - tíca. Há mais de dois anos em vigor, o decreto, mais do que visar a 

É lido e aprovado 
0 

seguinte disciplinar do acesso do homem à Mata. vedou abusadamente a 
participação do mesmo em qualquer projeto de parceria com a na-

REQUERIMENTO N" 7111, DE 11195 tu..u local. 
Como é do coahecimento de todos, o Decreto tinha como 

Senhor Presideote, objetivo principal regular a exploraçi!o da Mata Atl!ntica. de 
Nos termos do art. 321 do Regimento IDtemo, RqUeiro disM modo a Jm'serYar sua existência contra mllltiPios processos de deM 

pensa de publicaçlo, para imodiata discussio e volaçio, da reda· vastaçio incontrolável. Ambientalistas brasileiros e eslrllngelros 
çio fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1995 (n• vinham denunciando. há pelo menos duas d6cadas, a dnlstica sul>-
374'93. na Casa de origem), que aprova o texto do Acottlo sobre traçio tenitorial e biológica a que estava sendo sujeita a Mata 
Cooperaçio Adminisliativa Mó '!Is para a Prevençio, a Pesquisa e Atllntica em toda a sua vasta extensão ao longo da costa brasileira. 
a Repressão as In.fmções Acilaneiras, celebrado entre o Governo À ~. talvez influenciados por uma onda moralista de 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Fmn- preservação ocol6gi.ca radical que invadiu o mundo inteiro, as au-
cesa, em 18 de março de 1993. toridadeo brnsileins pn:feriram, politicamente, aderir ao movi· 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995.- Ramez Tebet. mente. sem atender A conrra.partida de uma devida reflexão sobre o 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o tequeri- impaCto socioecon.lmioo nas regiões potencialmente afetadas. 
meoto. passa-se a imediata apreciaçio da redaçio fmal. Para ser mais preciso, o Governo brasileiro parece ter se 

Em disaJssio. (Pausa) sentido pre.ssionado pelas diversas organizações governamentais e 
Nio havendo quem peça a palavra, enCCiro a discussio. não-governamentais que, incessantemente, exigiam o ttfechamen-
Em votaçlo. to" da Mata Atlântica como única solução plausivel contra os_efei-
Os Srs. Senadores que a aprovam ~eiram. permanecer sen- tos da destruição em marcb.L 

tados. (Pausa) Sr. ~idente, Sr-s e Srs. Senadores., na verdade. ingenua-
Aprovada. mente cegos dentro de uma redoma ideológica que privilegiava o 
O projeto vai à ptOmulgaçOO. tombamento tout court de territórios identificadoi como pa.trim.ô-
0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Volta-se à lista de nios ecológicos, toda sorte de intelectuais, políticos e cidadlos cc-

oradores. · muns assOCiados a entidades ambientalistas enveredaram por um 
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner. camiDho extremo de pR'setvação da natureza. 
V. Ex a dispõe de 50 minutos. - . Desse modo. considerada como patrimônio congelado, incr-
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-5C. Pronuncia 0 te e estático na linha do tempo e do espaço, a Mata Atlántica não 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e teve a oportn:nidade de reivindicar sua participação na discussão 
Srs. Senadon::s. tmgo para reflexio nesta tarde um tema que, para como entidade autônoma. Bm outras palavras, nio teve a oportuni-
nós, de Santa Catarina, 6 de extraordinária i.mportincia. dacle de se expressar na voz de cenlenas de trabalhadores que dela 

Santa Catarina trabalha e quer trabalhar mais. Santa. Catari- extraem sua sobrevivência~ mas a ela devotam um respeito quase 
na produz muito e quer produzir ainda mais riquCW.,.Santa Cata- religioso. 
rina contribui e quer contribuir muito mais para o progresso e para Portanto, imaginada como um enle destituído de um movi
o desenvolvimento do nosso País. Tudo isso, evidentemente, aco- mento próprio e historicamente determinado em sua interação com 
piado a um projeto equilibrado de proteçio ambiental. do qual o homem e com as comunidades que ali vivem e sobrevivem. a 
meu Estado nio se furta a participar. - Mata Alântica se converteu, equivocadamente. em vitrine ocológi-

Para tanto, conrudo, meu Estado dev~ contar com a atenção ca. Isolada de qualquer contato. se destinaria apenas à admiração 
e o apoio das autoridades públicas f~s. Do Governo brasilei- distanciada dos õlhos e da memória. 
ro, espera-se a conciliaçio de politicas públicas arrojadas com Na mente desses.extmnistas do verde, patrimônio ecológi-
uma legislaçio normativa esclarecida. co se confunde com património culn.Jral, o que resulta na dennpa-

Entretanto, toda essa disposição de que o povo catarinense da C9Uivalência de sentidos quando se imagina a preservação da 
se orgulha e pela qual 6 admirado em todo o Brasil está prestes a Mata enquanto museu que conserva um estimado inventário de 
ruir diante de taulo obstáculo. A vocaçio natural de Santa Catarina "objetos biológicos" em extinção. Numa versão mais sofisticada, 
para a liderança econômica naciocal está sendo injustamente torM se compararmos com a invenção dos sofríveis zoológicos no sécu
pedeada. lo XIX - sofriveis pira õs-animais, é claró ~ ·os-ecõssiSteinaS que 

E, sem hesitação, podemos afumar que a base de toio esse nos sobram tendem a tomar a forma de uma excepcional geladeira 
projeto de deteriomçio se sustenta. em grande medida, na equivo- botânica. 
cada legislaçlo ambiental que ora vigora e regula o acesso do bo- Contudo, se adotarmos tal visão, cometeremos um mo 
mem à Mata Atlântica. Considemda historicamente Como iut&lti- cmsso na concepção de nosso mundo. Julgaremos o destino dos 
co sanruário ecológico socioecon&nico, a se estender sobre grande bens da natureza na artificial condição de proprietários objetiva-
faix.a de teiras ao longo da costa brasileira, a Mata se vê boje num menle alheios de seu ciclo de desenvolvimento. Afastados de nos. 
impasse quase suicida. sa relaÇão de pertencimento, condenm:emos à. morte não só os di-

Sr. Presidente, Sr's c Srs. Senadores, a Bancada catarinense versos ecossistemas do planeta, mas também - o que é pior - o 
no Coa~sso. especialmente neste Senado, ergue hÔje a voz em próprio homem. Sem nos incluirmos como parte necessariamente 
uníssono para manifestar sua insatisfaçio com as normas que re- envolvida no processo de relacionamento com a nabJreza. invali· 
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daremos toda e qualquer iniciativa de preservaçlo ambiental. Nes
se sentido, confundiremos os conceitos de cultura e naUJreza de 
maneira absolutamente irresponsáveL 

Sr. Presidente, felizmente, com a velocidade das trocas de 
infonnações de que a mfdia e a ci&cia se valem hoje, a politica 
ambiental adquire novos parimetros em sua conduta no mundo e 
no Brasil. Foram reviscos diversos paradigmas, e abandonadas ou
tras dezenas de doutrinas ortodoxas no campo da preservaçlo am
biental. 

Com efeito, a legislação que normaliza a exploraçi.o da 
Mata Atlântica trouxe nesses dois anos de aplicação imímeros con
tratempos à população calarinense, sobrebldo àquela que trabalha 
no campo dentro da área ambiental atingida. Sem a terra para 
plantar, os segmentos ruralistas se sentiram profundamente prejl
dicados pelo forte cerceamento imposto pelo decreto. 

_ Com essa discriminação para com aqueles que mais se em
penhavam em preservar a Mata Atllmica, reuniram-se em Santa 
Catatina. no início deste ano, os segmentos populacionais e as en
tidades direta ou indiretamente envolvidas com o assunto. 

Em fevereiro, formou-se Grupo de Trabalho de alto niveL 
composto por representantes do meio rural, dos siDdicatos de em
presários e de tmbalhadores. do IBAMA, do IBGE, de vArias Qr. 
ganiza.ções Não-Govemamentais, 6rgios de Governo e várias as
sociações florestais. Competia ao Grupo discutir a obsolesdncia 
do decreto e procurar alternativas pua o impasse. 

Nab.lralm.ente, Sr. Presidente, o consenso se materializou na 
reivindicação conjunta de propcr a allera.Çio do Decreto n° 750. 
Segundo os relat6rios diwlgados pelo Grupo de Tmbalbo, as con
seqüências lesivas do decreto se configumm. enlre outras razões. 
na oquivoc:ada conceituaçio da Mata Atlântica em relaçio a seus 
limites geográfica. e OOb!poSição floristica, haja vista que o clec=
to considera a Mata Atlintica no meu Estado, Santa Catarina, nio 
só abrangente da Costa Atlântica, mas também de todo o Estado, alé a 
fronteira com a Argeotina; bldo é Mata Atlinlica; nio há limites. 

Do ponto de vista da redação, ele peca pela incongruência 
de seus artigos no que concerne às possibilidades de uso ou protc
ção dos recursos florestais. Além disso, limita as possibilidades de 
expansão das áreas reflorestadas, necessárias ao süprilnento de ati
vidades industriais consumidoras de biomassa florestal. 

No entanto, de tudo o que foi examinado, A conseqOência 
mais funesta para o povo catarinense tem sido o aumento do &o
do rural. Sem perspectivas de trabalho com a teiTa e com a vegeta
ção enquadrada no património da Mata Atlântica, os camponeses 
vendem o pouco que lhes resta e partem sem espemnça para a pe
riferia de nossas cidades.. 

Ora. o decreto se esqueceu da presetvação e da puteção do 
homem da terra. Ele cria dificuldade para 2. rea.lizaçio de ativida
des agro-silvo-paslOris tradicionais, historicamente desenvolvidas 
pelas populações rurais, que utilimm. a prática do "pouso" como 
instrumento de fertiliz.ação e conservação do solo. 

Por isso, Sr. Presidente, além de apootar os problemas da 
legislação ab.lal, o Grupo de Trabalho fez questio de elaborar uma 
proposta de projeto que viesse a substituir em curto espaço de tem
po o Decreto no 750. Todavia, a iniciativa de revisJo do mesmo é 
de competência do Governo Federal. 

Entendemos que. com as alterações devidamente processa
das, o projeto deve ser encaminhado pelo Governo ao Congresso 
Nacional, pois a Constituição. em seu art. 225, estabelece que a 
matéria deve serobjeto de lei e não de decreto. 

Para acelerar o trâmite dessas alterações, Santa Catarina fez 
enviar, no áltimo dia 19 de abril. ao Ministto do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Amazônia Legal. Gustavo Krause, nossa pro
posta de novn redariin do Decreto n° 750. 
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Nlo é preciso frisar que a proposia conta com o mãis sOlido 
apoio de toda a sociedade catarinense representada no Congresso 
Nacional. Em destaque nesta Casa, a proposta tem como subscrito
res os colegas Esperidião Amin e Vilson .Kleinübing, ilustres rep
resentantes de Santa Catarina. os quais comigo t.&n somado esfor
ços no sentido de agilizar a rt:visio do Decreto n° 750. 

Sem mais ocupar o tempo dos Srs. Senadores, quero apenas 
realçar que, graças à sensibilidade dos novos tempos, simbolica
meDle condensados nas iniciativas reivindicatórias do povo catari
nense, a Mata Atlântica poderi voltar a ostentar uma dinim.ica de 
equilíbrio com o homem talvez jamais testem.lJnhada. 

Tenho a convicção de que o momento amai está ávido por 
uma nova ordem de relacionamento do homem com o homem e 
deste cem a natureza a que pertence. Por isso, a iniciativa de meu 
Estado vai inaugurar na prática uma novi. política ambiemal. cujas 
diretrizes conduzirlo indubitavelmente interpretações bem mais 
sibias para o alcance equilibrado do homem com o seu meio am
biente. 

Era isso, Sr. Presidente e Srs. SenadOI'CS, o que gostaria de 
trazer, na tarde de hoje, a esta Casa. Uma proJXl5ta para. no míni
mo, emergencialmente resolver--se a questio, porque estamos para
dos. TUdo isso tem a ver com o desenvolvimento, b.ldo tem a ver 
com o sociaL Estamos perplexos, as entidades governamentais e 
nlo-goveril.ameiliais que realizaram a proposta, nós de Santa Cata
rina. os segmentos do Rio Grande do Sul do Paroná, enfim. todos 
que habitam a Costa Atlântica. E. no caso do meu Estado, toaa a 
regiio tetritorial que é considerada Mata Atlântica pelo decreto. 

Ainda boje, o Prefeito do Municipio de Tapiranga, no meu 
Estado. na fronteira com a Argentina, me dizia: ''Maldaner, temos 
muitas difJ.CUidades; nu:pll comunidade, para reformarmos um 
paiol ou qualquer coisa. temos que pedir autorização ao IBAMA. 
Em Chapecó, que fica no oeste cataiii:J.ense. na fronteira com a AI
SCI!_tina, reoomen9a-se que se vá à capital Florianópolis e que se 
encaminhe o rt~qt~erimento; de lá, muitas Vezes mandam que se en
cãminhe a Brasilia. para que autorizem ou verifiquem. atendendo 
ou não. E isso leva meses". 

De fonna •. Sr. Presidente. que não há como mexer num gal
pão qualquer de uma comunidade se não hoovcr autorização. 
Hoje. se alguém tiver que alterar qualquer coisa,. essa pessoo. tem 
que se cuidar. porque é perigosO. Qualquer outro ser. vegetal oo 
animal, tem mais proteç.io do que o próprio homem, segundo esse 
Decreto n° 750. Por isso, precisamos urgentemente alterá-lo, o que 
tem que ser feiro por lei, 6 claro! Que o Governo milnde um proje
to a esta Casa, ao Congresso Nacional, para que nós o analisemcs. 

Já entregamos em conj.mto o Fórum Catarinense. no Con
gresso Nacional, ao Ministro Gustavo Kranse, para que S. Ex• teve 
ao Presidente da Repíblica.. a fl.Dl de que esse decreto seja emer
gencialmente alterado. pam que se possa. no mínimo, coordenA-lo 
meD:J.or. 

· E quãl seria a solução mais definitiva posteriormente? A 
desoentralização. O Brasil é Dlllito grande para que em um decre
to, genericamente falando, preveja-se as funções de conservaçio 
do meio ambiente no meu Estado, no Rio Grande do Sul, no Rio 
Grande do Norte, no Amazonas, oo em qualquer lugar. 

Este Pais é muito giande, muito diverso; nio há como fa. 
zermo& um regulamento pam que seja observado em todo o territó
rio ilacioo.al. Ptecisamos descentralimr, fazer com que os Estados 
participem da cooservaçio do meio ambiente, do seu desenvolvi
·-m~mo ;us:tentado; e os Estados, por sua vez. devem famr o mesmo 
com relaçio aos seus Municfpios. Dessa forma, darlamos mais 
agilidade ao desenvolvimento, para que ele tamb&n. ocorresse em 
relação aos animais e aOs vegetais. A parte humana deve estar en
trelaçada oesse processo. 
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Por isso, Sr. Presidente, trago nesta tarde essa preocupaçio,
que não é só minha. mas de todos, a íun de que, de uma vez por 
todas, sejamos mais pragmáticos na conduçio de UIQ. problema tão 
veemente. 

Eram essas as coosiderações que qu~a fazer. 
Muito obrigado, Sr. Ptosideote. 

Duro.nle o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o 
Sr. José Sa1711!y, Presidenle, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3 11 &CTerário. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Sr. Presidente, com 
base no art. 14. VIL do Regimento Intemo, peço a V. Ex' para fa. 
zerumamanifestaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex' tem cinco mi
nutos. 

. A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PTB-RS. Para uma co
municaçio. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, sn e Srs. 
Senadores, nesta sessio, gostaria de fazer uso da palavra para sau
dar a passagem dos 31 anos de exist&lcia do jornal Zero Hora. de 
Porto Alegre, Rio Grande do SuL 

Arualmente o quinto maior jornal do Bruil, esse veiculo de 
comunicação está. entre os mais módemos &:i Pais, com abiangen
te linha editocial e projeto giálico arrojado. 

O sucesso desse emprecndimenlO editorial deve-se, em 
grande parte, ao seo fundado<, Mauricio Sirotsky Sobrinho, ideali
zador do projeto e, att sua morte, Hder peaS<lll! do tra!>alho de 
coostroção nio apenas do joolal;mas doGtupoRBS -de TV eridio. 

A J&Csença de ZERO HORA atualmeot<: em todo o Rio 
Grande é fruto também do compromisso de seus atuais dil<to=, 
Jaime Sirotsky - Ptosidente do Couselbo de Administração-. Nel
son Sirotski- I>Uetor Presidente-, dos Vtee-Presidentes Fernando 
Ernesto Con:ea, Pedro Sirotski, Carlos Mclzer e Marcos Dvoslcin e 
também do Dirctcr Coordeuador Editaria~ Lauro Sdlirmer, e do 
Diretor de Redação, Augusto Nunes. 

A importante funçio social de informar e de esclarecer a 
população gaúdla que ZERO HORA desempenha também se 
deve ao traballio compeleote e de qualidade desenvolvido pelos 
profissionais de todas as áreas do jomal. desde a I<daçio att a dis
tribuição. 

Em especial. destacando o espaço conquistado pelas mulhe
res na sociedade, e especialmente em ZERO HORA, onde ocu
pam funções importantes à frente de vários: cditaiais, qUerO Citar a 
jornalista Ana Amélia Lemos, Dil:otota do Grupo RBS em Brasí
lia., pelo seu trabalho em defesa de uma imprensa livre e do5: inte
resses do Rio Grande do SuL 

Encerro. ressa!taodo a import!ncia pe ZERO HORA para 
o nosso Estado, desejando que se desenvolva cada vez mais. focta
lecendo a liberdade de imprensa e o acesso da população ao di.teito 
de informar e ser informada. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Presidência lembra 

ao Plenário que as inscrições para interpelar o Sr. Ministro do Pla
nejamento e Orçamento José Sena continuam abertas. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. President<:, peço a pa
lavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra a 
V. Ex' p<.- 20 minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Uder, pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisio do orador.) - Sr. Ptesi
dente. Srs. SCnadores, eu gostaria de manifestar, em ·nome da Li
derança do PS B. a nossa posição contrária ao qUe a --nlídia expõe 
quase como fato consumado. 

. b Governo Federal aperta todos os setores, mas há dois qu~ 
estio realm~te p~~ pot: uma extrema dificuldade: a Agricul
tura e a Saude Pública;, E evidente que também o setor de Trans
portes passa por mais dificuidides, e o Governo nega dinheiro 
para qualquer necessidade. 

Recentemente. lançou-se uma campanha em que o Ministro 
da Saóde Adib Jatene e agora também o Ministro da Agricultura 
Andmde Vieira defendem a idéia de que volte a existir no Brasil o 
Impostg sobre Movimentação Fmanceira. o impoSto sobre o dJeque. 

E evidente que fica muito fácil para o Ministro da Agricul
tura. dono de um dos maiores bancos privados deste Pais, acatar e 
defender uma proposta dessa espécie, colocando mais uma vez ou 
pretendendo colocar nas coslaS do_cidadão brasileiro a responsabi
lidade pelos custos do financiamento agricola e pelo atendimento 
ao seror de saúde. 

É lamentável que o Ministro José Eduardo Andrade Vieira 
nio questione o que os banqueiros nacionaís estão recebendo dos 
impostos an-ecadados do povo. Só este ano, o Governo Federal 
está pagando, de juros reais, R$26 bilhões aoo banqueiros nacionais. 

Desejamos ouvir a explicação do Ministro José Serra a esse 
:respeito no plenário do Senado, na próxima quinta-feira. dia 11. 

·sr. Presidente. Sts. Senadores. por que não se questiona o 
serviço dessa divida? Por que todos falam claramente que 20% de 
bldd o que está sendo arrecadado neste País está índo para as mãos 
dos banqueiros nacionais? 

Em 1995, o Governo brasileiro toma dos banqueiros R$181 
bilhões e paga, ao mesmo tempo, R$180 bilhões. restando desse 
processo, que se dá em operações mensais. um aumento da .dívida 
intema de R$26 bilhões, que correspondem aos juros que estamos 
recolhendo a esses banqueiros. · 

Portanto, o Partido Socialista Brasileiro entende que o Go
verno Federal deveria se preocupar, de imediato. com a reforina 
tributária. com a refonna fJSCaL Deveria preocupar~se em b.J.scar 
uma posição frente aos serviços das dívidas interna e externa, e 
não apertar e garrotear todos os selares desse Governo. que preci
sam de aplicação pam o atendimento das necessidades da popu !a
ção, fazendo com que os respoosáveis por esses setores recorram. 
mais uma vez. a um nov~ tipo de imposto, que· é a retomada do 
IPMF, para sustentar a saude e o financiamento da agricultura no 
nosso País. 

Daqui a pouco, o Ministro dos Transportes vai pedir um 
novo IPMF, e. todos os setores desfalcados e necessitados deste 
Pais solicitarão que se crie um novo imposto para suStentar as suas 
nocessidades de aplicação de recursos públicos. 

Nós, do Partido Socialista Brasileiro. no Senado e na Câma
ra Federal. jã manif""""'?", de antemão, a nossa posição contrária. 

O Presidente Fernando Henrique está fazendo o seguinte: 
nio dá o dinheiro. mas. ao mesmo tempo, não assume a paternida
de da lei, dizendo que se o Congresso fizer, será muito bem-vinda. 

É evidente que são de seu interesse atiOJdes desse tipo, que 
nós condenamos. Creio que o Congresso Nacional não permitirá a 
recriação desse imposto. mesmo sendo ele desejado por' uma figu
ra da capacidade, da coerência e do trabalho prestigiado de Adib 
Jatene, Ministro da Saúde. 

Tenho certeza de que o Congresso Nacional não aceitará 
mais esse imposto. Devemos nos unir para analisarmos detalhada
mente esse Orçamento, buscando verificai os pecados que estão 
sendo cometidos com o dinheiro da população ao ser pe.ga essa 
eJlOilM dívida interna brasileira, que, inclusive. é usada como ins
trumeD.to no sentido de segurar o consumo. o- Banco Central está 
tomando dinheiro dos banqueiros a um preço altíssimo, e os ban
queiros, por sua vez, tomando o dinheiro da classe média alta des-
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te País através de aplicações de CDBs, poupanças e outros tí
tulos mais. 

Daí poc que esperamos que o Governo se·cOnvença-de que 
o Ministro Adib Jatene e --o Ministro Jos6 Eduardo Andrade Vieira 
- banqueiro, cOlocado confortavelmente na si~ação Cm que se en
contra- saibam. de antemão. que o Congresso Nacional creio eu, 
não aceitará a criação desse novo imposto pBI8. o atendimento des
sas necessidades. 

Vamos reverter essa situação, buscando combater os imen
sos lucros que os ba.Dquei.ros estão tendo por intermédio dos juros 
altíssimos pagos por essa divida interna contraída. 

Essa a nossa manifestaçJo. 

Dumnk o discurso do Sr. A.donir Andrade, o Sr. 
Levy Dia.r, 3~ Secretário, deixa a cade_Va da presidin
cia, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2" Vice-Pre
sidenze. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Flaviano Melo. 

O SR. FLA VJANO MELO (PMDB·AC. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) -Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, s6 quem 
vlve na A.ma..zõr:U.a sabe o quanlo é dificil nela sobreviver. E é 
como ama.zônida que retomo, hoje, o debate a respeito do sistema 
de vigilância da região. o proj"eto SN AM. tio combatido nas suas 
particularidades e esquecido quanto l essência e que, até agora, 
não COJ!Seguiu ser colocado em prática. 

E pr-ociso ter-se em mente, Sr. Pmsidente, sn e Srs. Sena
dores, a siblaçio da Amazônia. É uma região sofrida. ~
dida, explorada e mal assistida., representando quase dois terços 
do território nacional, com sua reseiVa biológica e mineral para o 
futuro e que, no entanto, ao loogo dos anos, tem sido depredada de 
modo sistemático. -

Os exeÍnplos são abundantes, vindos desde o Ciclo da Bor
racha, que tantas divisas representou para o Brasil, mas tão pouco 
ou quase nada trouxe de beneficies para a regíio, boje na humi
lhante situação de indig8ncia, conforme testenmnbam as atuais 
condições de vida dos seringueiros e demais habitantes locais. 

Os desmatamentos avançam. especialmente com a pecuária 
extensiva e a exploração madeireira irracionaL 

A. política de uso dos seus reaJ.rsos minerais é feita sem 
sustentação na realidade. · 

O garimpo descontrolado, a omissio ou má ação governa
mental, nessa área, dão margem à exploraçio do homem pelo ho
mem. à poluiçOO c depredação do meio ambiente, 1 cvasio de ri
quezas não I'e;tomá.Veis, .il miséria. A pobreza e ao" .llViltamento do 
seu povo. 

Os índios da região, vitimas naturaiS do processo de depre
dação. continuam a ter suas áreas invadidas e, como a maioria dos 
habitantes locais, estão na miséria, coin fCliD.e, vítimas das mais di
ferentes doenças. 

Há ainda denúncias de que a Amazôo.ia está em vias de 
transfonnar-se em pólo abaslOcodor a sexviço do oarcotráfico. O 
seu isolamento, dificuldades de acesso, pobreza. vizinhança com 
países que cronicamente padecem dos males da droga levam a re-
gião a essa ameaça. - - - -

Atualmente, por exemplo, no sul da Amazônia, em sua 
fronteira com o Peru e a Bolívia, e na região do alto Rio Negro, na 
divisa com a Colômbia, a presença do narcot:ráfico ~ extremamen
te forte. 

Paralelo a tudo isso estio u mais diversas ações governa
mentais ou da iniciativa privadã. realizadas de- fonna inadequada à 
realidade local e que., assim. redundaram em sucessivOs fracassos 
ou não tiveram resultados compensadores. Cito como exemplos a 

Transam•zônica, a Perimetral Norte, o Projeto Jari, além de bidre
ll!tricas. projetas de _cplo~ão. entre muitos outros. 

Uma simples análise do quadro, Sr. Presidente, sr-s e Srs. 
Senadores. leva à conclusão de que a Amazônia, defmitivamente, 
não aceita ações isoladas ou políticas individualizadas. A região 
pzecisa, sim. de políticas adequadas e globais baseadas em infor~ 
mações concretas e comtas sobre a sua realidade. 

Esse trabalho, pelo que entendo. é o que preconiza o projeto 
SIV AM que., porém. vem sendo severamente bombardeado. Seja 
por seu custo. seja por seu caráter estrat~gico. seja por questões re
lacionadas à lisum dos atos de escolha da empresa fornecedora de 
bens e serviços (a Raylheom). seja pela possivel fraude ao lNSS 
da empesa selecionada como integradora brasileira neste processo 
(aESCA). 

Não quero, aqui. tecer crlticas a tais procedimentos. Ao 
cootrário. Reconheço em muitos destes ataques a preocupação ps
ta e fundada na preservação da lei e no respeito aos procedimentos 
que a ética c a lisura determinam no trato com a coisa póblica. 

Alerto, porém. para o fato de que não podemos deixar que o 
particular enfraqueça o essencial junto à opinião pública.. que é a 
importância de um projeto da nacureza do SIV AMpara a Amazô.. 
nia, ul:Da vez ,que se coostitui Dllm extraordinário sistema de co
nhecimento regional e de repasse de informações que gamntam o 
planejamento adequado e o sucesso das ações a serem executadas 
Da2gião. 

Segundo o projeto apresentado nesta Casa. o SIV AM Sr. 
Presidente. S-n. e Srs. Senadores, não~ um projeto simplesmente 
destinado a fazer o controle do uáfego aéreo da Amazônia. É um 
pouco disso e tmlito mais. 

Vai permitir, por- exemplo, o monitcnmento Diário dos seus 
recursos hídricos por mais de 300 plataformas de coleta de dados 
espalhadas nos rios da região. 

O mapeamento com relevo será procedido através de senso
~específicos, peimitiDdo produzir cartas atualizadas e em escala 
adequada. 

Os radares e sensores meteorológicos pennitirio um levan
tamento e acompanhamento da evolução climática regioi:tal. 

As estações/rádio a serem implantadas darão margem à vei
culação imediata das mensagens. 

Todas as informações serào tratadas, processadas de modo 
global pelos Cenlros Regionais de Vigilância e pelo Centro de 
Controle Geral- que difundirão estes dados a seus usuãrios e pro
vedores de inf~ções a quem estarão interligados como o_ De
partamenlO de Aguas, a FUNAI. o IBAMA, a Polícia Federal, o 
IBGE. entre outros, para que possam executar e controlar suas ta~ 
refas de maneira eficaz. 

Ã inf~ção. f~enta essenCial. dirá no mo~nto exato 
quando o desmatamento ocorrer, quando o rio se poluir, quando a 
movimentação imgular se processar e fará mais: proverá dados 
básicos sobre geologia. relevo e clima para a ação de pla.nejamento 
político do Governo. 

O Governo Federal disporá. portanlO, dos instrumentos que 
precisa para traçar, implementar. executar e controlar as políticas 
regionais de modo integrado e coerente. 

Assim; a. Policia Federal, por exemplo, poderá desenvolver 
ação mais eficaz contra o narcotráfico; a FUNAI, melhor controlar 
e agir nos casos de invasões de terras indígenas; o IBAMA, con
duzir, de_ forma correta, suas medidas na preservação do meio am
biente. etc. 

No campo social o zoneamento agro-ecológico e urbano e o 
direcíoiuuilenlO adequado de ínvestim.entos governamentais serão 
a conseqüência natural. 
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A iniciativa privada tamb6m será beneficiada, pois terá in~ 
fannações para a implantação de novos empreendimentos. Con. 
forme já disse outms vezes: se dermos aos empresários opÇões de 
investimentos rentáveis que não agridam a nabJreza, eles acolhe~ 
rio as sugestões ofeecldas..lst9. "repito,'sorileilfe_ê_possível com 
maior conhecimento sobre a regilo. 

Sei que um projeto grandioso como esse. envolvendo recur~ 
soo da ordem de I bilhão e 400 milhões de dólares, certamente 
desperta a cobiça de muitos, daodo ensejo a que ilegalidades pos
sam ser tentadas. 

Para a ilegalidade, o caminho correto é a aplicação da lei. 
Havendo illcito, ele devení ser investigado e punido. Se a ESCA, 
por exemplo, 6 cu !poda, que seja punida. E que o Governo indique 
outra e_. pora desempenhar a sua função. 

Segundo a imprensa. o Presidente Fernando Henrique~ Car
doso Já cogita esta medida. Cabe. entio, tomar a decisi.o com a 
maior mpidez. O que aio pode oc<rrer 6 a paralisaçilo do projeto 
ou mesmo a demora na sua execução, como vem acontecendo~ 

A Amazônia tem ur~ncia desse trabalho. E há um oolro fa. 
tor que também preciSa ser levado em conta: se até o próxii:no dia 
15 de junho o Bmsil nio assinar o cootrato cometcial que permite 
o iniciO do !X'Ojeto, junto ao EXIMBANK (banco Jiorto.arliCricano 
que fmancia a maior parte do projeto SIV AM), começa a pagar a 
chamada ''tua de compromisliO" (COMMITMENT FEE). 

Essa taxa é n:troativa a 1° de dezembro de 94 e, até IS de 
junho de 95, soma por volta de 3 milhões de dólares, ou seja. 6 um 
diDbeiro que vai se pagar por um fmanciamento que sequei se usou. 

É certo que nlo será por causa disso que vamos deixar de 
questiODM quaisquer ilegalidades que tenham oconido oo que pos
sam acontecer no processo. Mas é preciso uma imediata solução 
para a questão. Afma.l. estamos há quase meio ano discutindo o as
sunto. sem que praticamente nada tenha sido resolvido. Eoquanio 
isso, a Amazônia continua sendo depredada. 

Por todos estes fatos. levanto aqui um questiânam.CDto des
tinado à meditação de todos: a quem interessa a atinçllo dó SIV AM? 

O Sr. Adem ir Andrade- V. Ex a me concede um aparte? 
O SR. FLAVIANO MELO - Concedo o aparte ao Sena. 

dor Ademir Andrade. 
O Sr. Ademir Andrade- Senador Flaviano Melo, concor

do plenamente com V. Exa. V. Exa. faz uma análise da nossa si
mação. das nossas dificuldades e da necessidade da implantação 
do Projeto SIV AM. ~ 

O que estranho é que diante de tantas -COisas de que precisa
mos. a implantação desse projeto seja colocada como prioridade e 
executada. em toda a sua totalidade. praticamente, com fmancia
mento externo. Fico muito ~pado eiQ. não defminnos as nos
sas prioridades. São um bilhão e quatrocentos milhões de dólares 
investidos nesse projeto. Também estou convencido de que ele é 
necessário, mas Será que, ãntes de se conseguir o fmanciamento 
para a realização de despesa de tamanho vulto, ni.o seria mais im
portante asfaltar. por exemplo, toda a rodovia Transamazônica? A 
construção de mais de dois mil quilómetros dessa rodovia nio che
garia a custar quatrocentos milhões de dólares. Nio seria mais 
prioritário asfaltar os mil quilômetros da rodovia Santa.rém-Cuia-
1>\, a qual se tornaria um grande corredc< de exportação da produ
ção agricola da área que V. Exa representa nesta CAsa? Pam isso, 
seriam gastos apenas cerca de cento e vinte milhões de dólares. 
Nio seria mais importante levar a energia da Hi~létrica de Tucu
nú a todo o oeste da .Ama..z.ônia. a Manaus, a Macapá. à margem 
direita do Rio Amazonas. a Itaituba, a San~m? QUantO desen
volvimento nio haveria na nossa regiio! Para ludo issp. Seriam ne
cessários apenas quinhentos milhões de dólan:s. Senador Flaviano 
Melo, o que me preocupa é que obras muito mais prioritárias do 

que o Projeto SIV AM. as quais trariam uma mellioria de vida in
com.paravelmente maior para o nosso povo, não sio sequer consi
deradas. Essa é a minha dúvida, o meu questionamento. Considero 
que todas essas coisas são necessárias, inclusive o Projeto SI
V AM Entretanto, eu. no exercício do Govemo, jamais faria um 
emp:6stimo desse para implantar o SIV AM, ant<s de haver colo
cado energia em toda a Amazônia, asfaltado suas rodoVias e apli
cado recursos na reforma agrária. para dar melhores condições de 
vida ao povo. 

Essa prioridade tem que ser C!LUtelosamente analisadas por 
n6s, até em nível de desconfumça: poT que o Oovemo, vendo coi~ 
Sas tio necessárias, preocupa-se com esta questio da segurança e 
nio se preocupa com. o essencial? Enquanto nio se fiZei" uma obra 
priOritária. não se pode fazer. outra. Essa em a opinião que gostaria 

.de m.anil'estar emrelaçi.Q ao pronunciamento de V. Exa. 
O SR. FLAVIANO MELO- Obrigado pelo aparte. Sena· 

dor Ademir Andrade, mas permita-me discordar. 
O SIV AM dará condições de se encontrar uma fonna defi· 

nitiva de explotação da Amazônia, pois vamos ter um zoneamento 
agroccológico total da região, e informações que vão subsidiar o 
Govemo para trazer de fato o desenvolvimenlo sustentado para a 
nossa região. 

Entendo a sua preocupaçio. No meU eSiãdo mesmo, as ro
dovias feden.is. a BR-317 e a BR-364, estilo praticamente intnmsi· 
tá veis. Oitenta por cento dos nossos mmiclpios não podem ser aJcan. 
ç8dos durante o inverno e muitos deles oem mesmo durante o vedo. 

Mas o Govemo já decidiu, e esse projeto vai ser de funda
meDlal import.lncia pam o desenvolvimento da nossa região. A in
formação é fundamental para que possamos encon~. defmitiva
merte, uma forma de exploração da nossa rique~ que está mor
rendo, acabando-se. 

Não adianta querermos importar modelos, derrubar floresta 
para plantar feijio ou soja, temos lá uma riqueza que deve ser ex
plorada, e para isso precisamos ter a infomiação concreta, precisa 
e definitiva da nossa região. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. FLA \'MNO MELO - Ouço V. Ex", Senador 

Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy- Como o Senador Ademir Andra· 

de. ~~ pergunto se não haveria gastos de maior prioridade. 
inclusive na Região Amazónica, do que o Projeto SIV AM. Gosta-

. ria que o _!:.xocutivo, que aqui propôs que se gastasse um bilhio e 
quatrocentos milhões de dólares - na verdade, será o dobro disso 
ao longo do período em que se pagará o projeto. dados os seus 
custos financeiros-. apresentasse projetas allCIDAtivos e a respec~. 
tiva i'elaçio de benefício e custO sociaL Para a realizaçio de gasto· 
tão extraordinário, avalio que deveríaillO& ter examinado melhor a 
matéria. Deveríamos ter tido o cuidado que eu havia recomendado 
no dia 21 de dezembro, pois soou estranha a maneira acelerada 
como o Senado votou o projeto. Utilizou·se um requerimento de 
urg&cia baseado em perigo para a segurança nackmal que aio havia. 

Seria perfeitamente viável C$te projeto tramitar com maior; 
prudência, para que depois não-tivéssemOs- Os-problemas que esta· 
mos observando. 

Ainda hoje, oa Folha de S. Paulo, o Professor de F'tsica da 
UNICAMP, Rog6rio Cerqueira C6sar, chama a atenção para aJ. 
guus aspectos "iniportarites. -Arrrma ele que é relevante. caso se 
aprove o Projero SIV AM, que ele seja executado com o desenvol
vimento de tecnologia nacional. criancfo.se oportunidades adicio
nais e nio confumdo-se simplesmente em tecnologia de e~ 
estrangeiras. A parte principal deste projeto poderia basear-se Da· 

quilo que o corpo tecnológico das universidades brasileiras e das 
empresaS brasileims estariam em condição de realizar,. conforme o 
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edirorial sobre o assumo SIV AM divulgado ii página 3 do jomal 
Folha de S. Paulo. 

O SR. FLAVIANO MELO - Li o artigo desse fisico da 
UNICAMP. Não discordo que o projeto seja realizado com tecno
logia nacional, com mio-do-obra nacional. 

Não é isso, entretanto, que está em discussão. Chamo a 
atenção para o fato de que. sempre que apuece algo que venha a 
beneficiar a Amazônia, percebo-se um "torpcdeamento" vindo de 
todos os lados. 

Sobre esse Projeto SIV AM. cujo empt6stimo foi aprovado 
pelo Seuado, assisti a duas explanoções da equipe respousável na 
Comissão de Relações Exteriores. Depois que houve esse proble
ma com a ESCA, o tapodeomento foi geral. Infelizmente, hoje ve-
mos que ele está morrendo e corre o risco de Dio ser executado. 
Essa a minha gnmde piOOCUpaçio. 

. O Sr. Nabor Jullior- Permite~ me V. Ex• um aparte? 

_ O SR. FLAVIANO MELO - Concedo o apa11e ao Sena
dor Nabor Junior. 

O Sr .. Nabor Junlor- Con~:dero o pronunciamento de V. 
Ex• da maior relevância e de grande oportunidade. V. Ex• estA tra
zendo ao debate desta Casa um problema que tem suscitadp.. :real
mente, manifestações em vários segmentos da sociedade brasilei
ra. que é o Projeto SIV AM É evidente que existem pessoas que 
defendem a i.mplantaçlo desse projeto, como nós da A.mazônia, 
por exemplo, que entendemos que ele vai contribJir pua um me
llior conhecimento das nossas potcneialidades. A Amazônia ainda 
é uma área prn.ticamente desconhecida. Nlo telllO& um projeto de 
desenvolvimento integrado para essa regiio. Temos acompanhado 
virios depoimentos de pessoas, como Samuel Benchimol. que é 
um dos amazônidas mais ilusties deste País, que em seu livro 
"Amazônia" afll'ID4 Dio existir ainda um projeto de desenvolvi.
m.ento da Região. O SIV AM viria contribuir para se cooheoer a 
Amazônia. para saber qual é a sua verdadeira vocaçio, quais slo 
as áreas apmpriadas pa.ra agriculblra, onde estio as jujdas de mi
nério que podem ser exploradas etc. Emão, considero da maior va
lia o pronunciamento de V. Ex a, porque estf. lriZendo l colaçio 
dos companheiros do Senado um problema da maior relevincia 
para o nosso País. Contudo, é pieCiso que se entenda que todos os 
grandes investimentos neste País, em tcxlos os tempos, foram fei
tos na Região Centro-Sul. na Região Sul, e pouca coisa existe de 
concretD na Região Norte, ua Região Amazllnica. A pi6pria Tmn
sa.mazônia, a que se reportou há pouco o Senador Ademir Andra
de, ficou pela metade: o Govemo iniciou, mas nio Coftcluiu, É 
uma estrada que está totalmente abandonada. A BR-364. que tinha 
a fmalidade de oferecer uma salda do Brasil pElD o Pacífico, pas
sando pela nossa Região, também nio tem definido um prazo de 
conclusão. O mesmo ocorre com a Cuiabá...SaiJ.tar6m. Quer dizer, 
todos os investimentos que o Govemo ~tende fazer na Região 
Norte não têm cooSeqliência. nio têm conclusio, porque ós recur
scs são escassos, e o Governo nem sempre lhes dá cooili:luidade. 
Por isso, toda essa celeuma, essa verdadeira batalha que se faz a 
respeito do Projeto SIV AM existe po<tiUe ele vai ser implantado 
na Região Amazônica. Se fosse em outra Regi&> do Pais. tenho 
quase absoluta convicçio de que Dia haveria essas manifestações 
contra a sua implantaçio. De qualquer ~ V. Ex• está tendo a 
oportunidade de trazer um assunto dessa :relevincia para disalssão 
no Plenário do Senado Fedem.l e por isso pambenizo V. Ex•. 

O SR.. FLAVIANO MELO - Muito obrigado, Senador 
Nal:m Junior, pelo seu aparte. V. Exa tem toda razio. Realmente, o 
que afrrmei aqui, V. Exa comprovou. Tudo o que acontece para be
neficio da Amazônia 6 boicotado, sofremos uma prêssio ÍD;lensa 
dos órgãos. das entidades envolvidas pan que não acooteça. 

Concordo com V. Ex• que, se isso fosse no Sudeste ou oo 
Sul do Pais, não haveria nenhum problema c es_taria -aendo aplau
dido por IOdos daquela Região-

O Sr. Ga-aldo Mello- V. Ex' me peunite um aparte, Sena
dor Flaviano Melo? 

O SR.. FLAVIANO MELO - Concedo o aparte ao Sena
dor Geraldo Mello. 

O Sr- Genldo MeRo - Agxadeço a oportnnidade c coofca
so a V. Ex• que o seu disalrso fez-me tompel' uma certa timidez 
com a qual venho encail:odo a disrusslo desse Projeto SIV AM. 
Tenho um gaoto especial pelo assunto, .i' que envolve questões re
laciooadas l segurança do vOo e A maior disponibilidade de infor
mações que petmitam seja feita a aviaçlo no País no nível Ja 
maioria das nações maia maduru do mundo. Esse gosto decorre 
do fato de que privadamente sou aviador. Embora esta seja uma 
Casa madura. que contribua com a experi~ncia é o equilibrio dos 
homens e mulhetm que a integram pua tirar, muitas vezes, o com:
ponente apaixonado que possa haver mm momento de decisões 
graves do Pais, resisti a participar das disalssões até agora porque 
•=PI" senti, em tomo da discussão do ProjetD SIV AM. que bi 
muito mais frases de efeito, muito mais a suSpcitl, fundada oo 
nio, ihstantânea em' cada. aspecto que envolve as decisões mais 
graves que se relacionam com o projeto de maior vulto no País. 
Nio vi, por exemplo, neua discusaio toda, o escla:recimcnlo de 
uma questio elementar. dois cons6rcios disputaram uma licitaçio, 
e, se fosse divulgada a infCl'DliÇio de quanto esses cons6rcios co
bmmm. quais foram as vantagens of~idas por eles, mui1o pro
vavelmente descobrir-se-ia que quem ganhou deveria realmente 
ter ganho. Por isso, nio haveria motivo para se envolver essa deci
sio em tania suspeita. Com relação A questio leva:nlada por dois 
eutiuentes Sena<la<s, Adeutir And!ade c Eduaroo Suplicy, .efo-
reute i. aplicaçio de uma quantia tJo elevoda de US$1,4 bilbio 
nesse projeto, quando hi oolrU altemativas - há e sempre haved 
-:creio que os investimentos em infn...esttubln. sempre sedo ques
tiooadoa. A oon.struçio do alem> do Rio de Janeiro, na Praia do 
Flamengo, não deveria tec siOO feita. pois, naquela hora, havia oo
tras necessidades no País - e hoove quem acreditasse que nio de
veria ter sido feita. Quando se foi construir a Avenida Brasil. taJn.. 
bém no Rio de Janeiro, houve quem entendesse que olo era o mo
meDia de fazê-la. Quando se foi fazer a CHESF no Noo:leste para 
gerar energia elétrica, uma das teses mais discutidas para justificar 
a sua niO constru.çio foi a de-que nio havia mercado de energia 
elétrica na Regilo. Calculava-se o mexcado pelo consumo de ener
gia elé<rica do Notdeste naquela "'giio, que tinha que ser baixo 
por t:re~niOs mOO.vos. um dos quais era o de que nio existia ener
gia elélrica para ser coosumida. Ablalmente, por exemplo, 
US$1,400 bilhão constitui uma quaDlia astronllmica, se fosse 
constar da CODia pessoal de qualquer dos Senadores ou de lodos 
juntos. Seria interebante que se comparasse o <XÇ&Jilmlo desse 
prÕjelo com o custe do metrô do Rio de Janeiro, oo. o da cidade de 
Sio Paulo, ou o quaot.o pocleri custar o mccrô de Brasilia.. Franca
mente, nlo sei se essas mesmas teStrições foram feitas na época. 
Se fonn0. verificar o portfólio fmanceiro dessas obras que acabo 
de citar, não devemos esquecer de acrescentar, por exemplo. a 
Ponte Rio-Niterói.. Se formos verificar, talvez descobriremos que 
muito dessa dívida externa do Brasil está associada a e~· 
mentos OODlra os quais amUai aqui, boje, posiciooar-se.-íam oootra. 

Provavelmente seria contra. Mas o metrõ estl consb:tlfdo e 
funcionando; a ponté esti lá sCIVindo. O fato de se dizer, hoje., que 
6 conlm nAo vai paralisar o metiÕ, nem bloquear a ponte. O Rio de 
Janeiro e São Paulo vio se beneficiar. E é j.Isto que se beneficiem. 
As suas pgj':Julações merecem esse beneficio. Diante do desenvol
vimento q\Je esses investimentos propiciamm. graÇas a Deus. ao 
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Rio de Janeiro c a Sio Paulo, espero que tenhamos a perspectiva 
D.ocesd.ria para. verificando o orçamento desse Projeto SIV AM c 
ca:npanmdo com as invCitimentos que o Pais já fez cm outras ati~ 
v idades de relevância discu1iveL definir se ele t tio caro qwmto se 
diz, sem me referir aos beneficias din:tos que, seguramente, a Na
çio e esta Casa conhecem. Mas V. Ex' está traundo informações 
sobre esse assunto que dispensam a miDba pal.avrn.. Quis apenas 
acrescentar ao seu mciocínio uma visio aitica em tomo da disaJs
sio, um tanto quanto apaixonada, que se J:USOU a fazer. Penso que 
está na hora de "' discutir e de se doiJou< !almcn!e esse assunto, mas 
sem paixio. Devemos rolocar o Brasil lcima das noo:sas emoções. 

O Sr. Ademlr Andrade- Senador Flaviano Melo, V. Ex' 
me permite um aparte? • 

O SR. FLAVIANO MELO- Ouço V. Ex' rom DDiito PIB· 
zer,Senador Ademir Andmde. 

. O Sr. Adcmlr Andrade -. Nobn: Senador Gemido Melo, 
neste Pais rostumamoo decidir de cima pora baixo. Quando colo
carom a questão do Projeto SIV AM. ningu6m tomou ooohecimen
to e nem jamais foi cmsu.ltado, nem os Govemadores de Estado, 
nem os Senadores da Repolblica. nem os Deputados Federais, nem 
os Plefeitos, ningutm. O Brasil precisa mudar, Sensdo< Geraldo 
Melo. O Biasil precisa passar por discu..aes, onde sua populaçio 
tenha oportwlidade.-

• O SR. PRESIDENTE (1ólio Campos. Fazendo soar a cam
painha.) - A M- adverte o nob<e Senador Ademir Andmde de 
que o aparte só pode ser dirigido ao orador e nio ao apartcantc. 

O Sr. Adcmlr Andrade - Sr. Plesidente, peço desculpas. 
Como dizia, o Brasil precisa mudar, p:oc:isamos decidir atrav6s da 
discussão e devemos ter o direito de pu:ticipu da mesma. Se o 
Governo Federal fosse a cada regiio discutir cmosco solm: o que 
deve ser feito, tenho certeza de que bJdo estaria melhor. 

O SR. FLAVIANO MELO - Senador Geraldo Melo, 
agradeço o aparte de V .Ex', que ilustrou meu pronunciamento 
com mrita propriedade. 

Como engenheiro, trabalhei na ponte Rio-Niterói e no me
IIÔ do Rio de Ianeiro. Tenho noçio do custo dessas duas obras, 
mas Dilo discuto sua ÍIIIp<J<dliCia pam aquela cidade, romo tam
b6m a do metiô de Sio Paulo. Discuto um pouro o meiiÔ de Bns!
Ua.. que está. paralisado; gastru-se Dllito dinheiro, nio está funcio
nando e é necessário. - --

Mas, gostaria de ser consultado no mommto de se conceber 
o SIV AM. Isso me interessaria. Opii:iãria favoravelmente, porque 
vejo, pela primeim vez. que algo de CO!la<to, algo rom profundi· 
dade esti para acontecer na A.maz&ria: um plano de desenvolvi
mento pua a Regiio, um plano glob.l, envolvendn toclos os Esta
dos., a área como um todo. Neste caso, podermws aproveitar nossa 
riqueza, que é muito grande. · . 

O Sr. Geraldo Melo -Permite-me V. Ex• um outro aparte? 
O SR. FLAVIANO MELO -Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Geraldo Melo - Senador Flaviano Melo, gostaria 

apenas de complementar o meu pensamento, em face da observa
çio muito prooedente do Senador Ademir Andmde. Nio diviljo 
em nada da idéia de que o Pafs precisa discutir os seus poblemas 
e discutir as soluções. Entretamo, essas discussões precisam ser 
coo.seqllentes e não apenas o exercício de uma tertália, ou seja, 
chamarmos a populaçio e pedirmos que todos parem as suas lllÍVÍ· 
dades a fm1 de discutirem questões que. muitas vezes. olo ~m a 
mínima noçio do que se trata. Hi o momento de se discutir. Por 
exemplo. o que estamos fazendo aqui, no dia de hoje, é discutir. 
Esta Casa, o Congresso Nacional está discutindo o SIV AM. Mas o 
SIV AM ainda Dilo foi realizado. Portanto, se sutgirem. l!llallbil, 
razões e convicções da sociedade brasileim e do seu Cmgresso de 
que esta é uma obra que nio deve ser realizada, ela não será. O 

respeito e a confmnça que tenho no critério de patriotismo do Pre
sidente da Repiblica autorizam-me a dizer que, caso a obra seja 
considerada impatriltica, Sua Excel~ncia oio hesitará em inler
I'Oillp&-la. No entanto, o que considero sem sentido é diur que se 
vai discutir com a poJlllaçio, antes de se ter o desenho de um de
tenninado projeto, se devo-se ou nio colocar radares, sensores e 
equipa.menlOS sensíveis de alta precisão e de all.a tecnologia, que 
nio foram sequct vistos per ninguém no País. Penso que o mo
mento de discutir chegar!. como parece ter chegado. Agora esta
mos discutindo se devo-se ou nio continuar. Eu, pessoalmenle, en
tendo. que deve sim, à luz de tudo que ouvi até agora. Nio exilaria 
em modificar minha opiniio se surgissem I'llZJ3es relevantes para 
fazer, mas até agom nlo aconteceu. Pedindo desculpas por mais 
esta intenupçio, concordo que teria sido muito interessante con
sultar a populaçio de IIIasflia sobre a coostruçio do metrô. A po
pulaçio estaria pronta a opinar. Mas, pergulllar à populaçio do 
Pari. do Amszonas. oo do Rio <imnde do Sul, enfnn, do Brasil in
teiro, se devem ser instalados :radares com essa ru aquela capaci
dade, nesse oo naquele lugar, sem ao menos a existancia do proje
to, sem decisio governamental. sem grandes esclarecimentos à po. 
pulaçlo, nlo seria conveniente agem . 

. O SR. FLAVIANO MELO - Muito obrigado, Seuador 
Geraldo Melo. 

O Sr. Iris Reaude- V. Ex' me permite um aparte, nobre 
Sensdo< Flaviano Melo? 

O SR. FLAVIANO MELO - Pois nio, oobre SenadOC !ris 
Rezeude. 

O Sr. lris Rezeàde- Senador' Flaviano Melo, louvo o ges
to de V. Ex• t:ra7!Ddo à discnssio um assunto que se tornou um 
tanto po~miro. E esta a fuoçio do representante :do povo. E V. 
Ex• vem defender um projeto que se destina à Amazônia. Ouvi 
com muita alençio toda a sua exposição e endosso inteiramente a 
queixa que faz em relação ao ttatamentn que se dispensa ao inte-
rior deste País. Nós todos do interior temos sido vitimas desse tia
tÃmento. Foi w0. dos itens do meu primeiro pronunciamento nesta 
Casa: o de cooclamar o Pais a se voltar inteimmente para o iõt.erior 
brasileiro, porque, aqu~ encmtmremos a soluçio para os grandes 
problemas enfrentados por este Pais. Lembro-me bem quando se 
deu i.nf.cio à consttuçio da FCII'O'Via Norte-SuL da Ferrovia Leste
Oeste, ~ que o mundo ia acabar. Sio projetas realmente de 
muito interesse para o interior bmsileiro. Estarei assinando em 
bomro lodo projeto que V. Ex' e nossos Colegas desta Casa ve
nham a desenvolver em beneficio da Amazônia, em beneficio do 
oeste brasileiro. Mas devo ressaltar uma oetta apreensão pessool 
quanto a essa questio. Confesso nio estar ainda em condições de 
discuti-la aqui com inteiro conhecimento de causa, mas sempre 
coloco minhas dúvidas em projetas que surgem em final de Go
verno. O atual Governo nio tem respmsabilidadc direta sobre esse 
projeto. Quando o Plesidente Femando Henrique Cardoso assu
miu a Presidência. já em quase um fato consumado. Assim. con
c<rdo com o nobre Senador Ademir Andrade quando salienta essa 
questio. Teoho certeza absoluta de que. se o Governo convocasse 
V. Ex•, convocasse o Senador Nabor Junior, os Senadores do Esta
do do Amazonas, do Paxá o de todos os Estados que integram o 
norte do Pa!J, rom US$1,4 bilhio de dólares A disposiçio de V. 
Ex's pam investimento naquela região. tenho oertem de que V. 
ex• jamais pensaria em investir todo esse dinheiro no SIV AM. 
porque. na ven:Jade, 6 um montante de ~que daria para. por 
exemplo, asfaltar 6 mil quilômetros de esttadas da melhor qualida
de- V. Ex• é engenheiro. sabe disso-~ daria para oonstruir uma, 
duas, lrôs ou quatro usinas hidrel&icas no montante de 800 mega
watts, que seria suficiente para atender, durante anos, as exigên
cias de energia da Amazônia.. Quer dizer,- é um dinheiro que daria 
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para emendar o Btasil ao Pacifico seni difialldades. Então, v&n as 
apecnsões. Não me coloco contra o projeiO, pa:que estou esbl
dmdo, estou procuilUldo couhcd!-ló com mais profundidade, AI, 
s~ assumirei uma posição. Mas solidarizo-me com V. Ex• quan
do se queixa quan10 1 ateuçio do Governo, da sociedade, da elitt 
deste Pais em relaçio ao interior brasileiro. Nesse aspecto, V. Ex• 
tem a minha solidariedade. assim como, volto a repetir. nessa luta 
pl1'l. que nos voltemos para essa regil.o que está aberta, estA i es
pcn da açio do bOIDCDL Agora, opol1U!laiDODte, vw coofessu-mo 
se en. esse projelo o mais importante para a A.mazôo.ia. porque o 
temos observado neste País- issO acootece em relaçio aos Gover
nos Federal, Estaduais e Municipais -, ó cp1e os governantes nJo 
cmenderam ainda que o primeiro item para um bom governo 6 es
labeloa>r prioridades. Não sei se o SIV AM ó a prioridade mímero 
um da DOSSA Amaz&ia, do nosso Centro-Oeste. Agnldeço a V. 
Ex' polo aptrte. 

O SR. FLAVIANO MELO - Muito obrigado, Senador Iris 
Rezeodc. Quero-lhe contar um fato, para ilustrar um pouco a ques-
tio do SIV AM. . 

Quando assumi o Govemo do meu Estado, em_1987,_criei 
Uma fundaçio de tecnologiA e fui muito criticado por ctiM mais 

·um órgio. Mu entendia q11e o EStado dO Aae precisava daquela 
.fundaçio para que fossem realizadas pesquisas de efeito prático e 
mais imediato. No meu modo de entender, as pasquisas ci~ntfficas 
de longo pmzo deveriam ser reaEzadas pelas institutos nacionais. 

Obtive grandes resultados com essa fundaçio. Um deles foi 
eutame.nle o de se começar o zoneamento ag:roecqlógico do meu 
&lado com fotos de sat61ites. Fui buscar :rccunos no Japão e con
segui posseguir com esse trabalho. Hoje, essa funclaçlo ~ reco
nhecida intemacionabnente. Uma grande porte das entidades nJo 
govemamc:ntais do exterior conhece essa fundaçio. 

Digo isso para explicar essa qucstio do SIV AM. Não se 
pode comparar esse projeto oom a oonstruçio de uma esiillda w 
de uma hidrelétrica. que são neccsshias, mas ele reptcsenta um 
instrumento que nos ajudari a encontrar a fOIID.a de dcscnvolvi
meuto da nossa :regiio. 

A quem interessa a extinção do SIV AM1 
Sem grandes vôos de imagina.çio ou exerácios intelectuais 

aprofuudadoo, dou alguns exemplos. SOiio beneficiárioo OOo:ii a ex
tinção do SIV AM: 

- Os maus empresários da exploração madeÜ'eira; 
- Os exploradores dos garimpos ilegais e predatórios do 

meio ambiente; 
-os .invasores e exploradores de terras indígenas· 
- os contrabandistas que evadem as riquezas regionais, le-

sando o Pais e emiqu=ndo ladroes; 
- os narcotraficantes que mercadejkm IJB. Amazônia. infes

taudo as cidades com drogas; 
- enfun. todos aqueles q11e nJo têm qualquer compromisso 

cem a An::&azônia. e o seu povo e que se utilizam da região com in
temsses escusos. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, muito tenho ouvido 
falar a respeito Ja necessidade de se defender a Regiio Amazôni
ca. inclusive de intc:resses intemacionais. No meu entender. a de
fesa da Amazônia está no coobocimemo real da regiio. 

Mujto obrigado. 
O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Concedo a palavm 

ao nobte Senador Ademir Andnlde. (Pansa) 
S. Ex• dispensa o uso da palavra. 
Concedo a ~vra ao nobre Senador José Eduardo Outra. 
O SR. JOS!t EDUARDO DUTRA (PT .SE. Prommcia o 

seguinte disalrso. Sem revisão do andor.)- Sr. Presidente, sn e 
S:m. Senadores, informo a esta Casa que apresentei hoje 1 Mesa 

um projeto de decn:to l~gislativo q11e susla o Decrelo n• 1.480, de 
3 de maio de 1995, do Poder Executivo, q11e dispõe- oo pro
cedimenlos a smcm adotados em caso de paralisações dos serviços 
póblicoa fodcrlüs. 

No nosso entendimento, o n:ferido decn:to, aaainado pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo Secretário da Admi
nistmçio Federal. Dr. Luiz Carlos Bresser Pemra, ~ clmmeme 
inconsti.bJciooal. 

Gostaria de n:lemlnr aqui q110. enln: oa aiOS da ditaOJra 
militar. um dos que merecia o maior ~ por pute. dos doJ:DC)o
cmtu, dos progressistas de nosso. País em justamente a cassaçlo 
de um direito inalienável da classe tmbolhadora, reapeitado em 
qualq11er pais q11e se diga civilizado: o direito de greve. 

As históricas pvea do ABC paulista forun, sem dóvida, 
uma ponla de mudança na conq11ista das libezdades deDIOCl"áticu 
deste País. 

DivetSaS persooalidades político estiveram no ABC pua 
hipotecar i=trila solidariedade 1pve des metalllrgiooa, que, na 
época. ""' ilegal. pelo menos l luz da legislaçio da ditadura. 

Lem.bro-mc de qUe estiveram lá presentes, entre outros. o 
saudf>oo Depúlado Ulysiies Guimarie3, o saudoso Senador Teotó
nio Vtlela e o saudoso sociólogo Fernando Hemique Cardoso. 

Passado algum tempo, a luta democrática cooseguiu insae
ver na Coostituiçio de 1988 o direito de greve. Previa o art. 37 da 
Constilllição cp1e os funciooArioa póblicoa também taiam o direito 
de greve e que a sua regulameotaçlo seria feita atn.vés de lei'com
plementar. 

Sr. Pn:sidente, Sn ~ Srs. Senadorea, n:gistramos q110 o pro
cesso legislativo namalmente 6 feito atrav~ de leis ordinárias. 
Esse é o rito :oomaaL No eotmo. os legisladores lDlstítuídos de 
1988, entendiam q11e determinada matéria, em funçllo do seu grau 
de importtncia e de complexidade, exigiam a adoçio de leis com
plementares para regular alguns artigoo da Constituiçio. Enln: es
~~ estava o art. 37, que previa o direito de greve dos senridores 
públicos ao exigir a aprovação de lei complementar. uma lei hie
rarquicamente superiOl" A legis1açio ordinária, poslo que, inclusive, 
ela exige um quorum qualificado, de maioria absoluta dos ConM 
gressistas para a sua aprovaçio. 

O referido I:le=lo n• 1.480, de autoria do Poder Executi
vo. exOibita claramente as prenogativas deste Poder. Esta Casa, 
assim como a Câmara dos Deputados. tem ctiutumamente criticado 
a prolifemção de medidas provisórias poc entender cp1e o Podor 
Executivo estaria exorbilmdo de suas prenogativas e legislaodo. 
passando poc cima do Congresso NacionaL 

Neste decreto temos mais um exemplo claro de açio exor
bitante por parte do Podor Executivo. 

Gostaria de relembnu também q11e a Mesa da C4mara des 
Deputados. em ~ncia de uma greve de :seus servidol:cs. de 
maneira apressada. atabalhoada. tentou. atmv6s de um projeto de 
resolução. regulamentar o direito de greve, classUlCmldo algumas 
das atividades da Casa como essencia.is~ 

No enlanto, o art. 7" da C<:mtituiçio, q11e prev~ a n:gula
mentaçlo das categorias esSCDCiai:J, exige uma legislaçio ordiJWia 
para tegular - utilizando os ensinamentos do oosso meslre Sena
dor Iosaphat Marinho- a Coostituiçio. e. no caso. o projeto de m
soluçio da Cimata des Deputadoa. -do parecer favorivel do 
Depilado Prisco Viana, metOCeU um voto em aeporado do Depula
do Hélio Bicudo, ugüindo a sua oonstituciooalidade e juridicida
de. Esse foi. indusive. o ~ da Comisslo de Constituiçio e 
Justiça daquela Casa. uquivando o referido projeto. 

Ora. no cUo de uma mat6ria que exija lei ordiiWia pua m
gulamentá-la Dio cabe um projeto de resoluçio. da mesma forma 
que em uma mat.ma que exija lei complementar. como 6 o caso do 
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art. 37 da eonsp.wição lnsileira- que regulamenta o direito de ~e trabalhO manual, que Dic di a qualidade; e a con~ncia, pela im
dos servidores plblioos -, tam~ nio cabedeaW presid<ocial posição de impostos, quase que estnmgula essa indúslria. Há faci-

Por isso e por enlender, também, que, alb:n dos seus aspoc- !idade na importaçio e diflruldade na oxportaçio. A po6tica cam
tos de inconstib.lciooalidade, o referido decreto tem poniOs de vista bial já trazia virias conseqi16ncias pA1'I. essa promissora indóstria 
profundamente autoritários. que se chocam inclusive com o passa- exportadora de calçados. Nesse quadro de dificuldades e mais os 
do de seus dois signatários, é que estamos apresentando esse pro- juros altos, a indlistria ca1çadista pede fmanciamentos em condiçõ
jeto de decreto legislativo a esta Casa. es favorá.veis, miuçio da taxa de impostos, principalmeDte na ex-

Desde já. cooclamamos, se possível. a sua aprcciaçio em portaçio, e que se corrija, um pouco essa facilidade da importaçio 
regime de urgencla pelo Senado Federal, para que seja restabeleci- de calçados oriundos da Asia e da China a preços que pmticamen-
do, neste caso, o verdadeiro estado de din:ito. te não custeiam nem a mio-de-obra do calçado brasileiro. Cumpri-

Muito obrigado, Sr. Presidente. menlo V. Ex". oob<c Senador Eduardo Suplicy. pela oportunidade 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a palavra o desta manif..uçio e reafmn<>-lle minha solidariedade na sua luta em 

nob<c Senador Eduardo Suplicy. bene&cio da indústria calçadisto de Franca e do Rio Grande do SUL 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncio o ,.,_ O SR. EDUARDO SUPLICY- As suas observações silo 

guinle discurso. Sem revisilo do orador.)- Sr. Presidenle, Sr's e pertinentes, Senador Romou Thma, no medida- em que pôde tam
Srs. Senadores, em decorrência da grave evolução que ocorre com b&n perceber de perto como em Franca, nas diversas indústrias, 
o setor de calçados em todo o Brasil ao longo dos últimos dez me- que o trabalho manual constitui aprendizado. coohocimento im
ses, c!esde a instituiçi.o do Plano Real pelo fechamento ou desati- portante para todos que trabalham nesse setor. 
Vaçio de aproximadamente 150 fábricas e a dispensa de quase 60 Tive oportunidade de visitar quatro indústrias: a Decolares, 
mil empregados, estive pessoalmente em uma das cidades mais a Kissol, a FmDCailO e a Makerli. onde coo.star.ei a diminuição sig
atingidas pela crise no Estado de São Paulo, a cidade de Franca.. nificativa de funcionários, ~al:ilente.;- nesses últimos dez cu 
ontem, 8 de maio, para constatar os problemas, oovir suge<tiles e ctoz.: meses. ou sejo., de 400 para 160, de 2.200 para 800, de 650 
debater soluções com todos os segmenlOs envolvidos naquela co- para 90 e de 400 para 10. A fábrica Makerli está inteiramente de
munidade. salivada. estava., pelo menos. cotem. e se formou uma cooperativa. 

Já na semana passada, o Senador Pedro Simon havia aqui O Governo do Estado de São Paulo é proprierúio de 49% da em
falado da crítica situação do selar de calçados em todo o Brasil. presa, digo, o BANESPA. na vctdade, é proprietário de 49% da 
salientando as diftcUldades, sobretudo as que oca:riam nas cidades empresa e acabou não homando o compromisso de fmanciar o ca
do Vale dos Sinos, como Novo Hamburgo e outras. pital de giro necessário para que aquela emptesa pudesse retomar 

Aqui estiveram, há cerca de duas semanas, os verea.dotcs do suas atividades. 
Partido dos 'trabalhadores, Gilmar Dominicci. Presidenle do PT Cen:a de 35 llllbalhadores da empn:sa ~ eslio se or
de Franca, Gilson Pelizaro, bem como Antônio Jo~ Martins, o ganizando para tentar a retomada da produção; todavia. faz-se oe
Pardal, convidando-me para analisar, em Franca, esse assunto, cessária alguma. ajuda de capilal de giro para que possa haver essa 
juntamente com o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na retomada. 
Indústria de Calçados, Rubens Aparecido Facirolli. A cidade de Fnmca, hoje com 300 mil habitantes, chegou a 

Estive onlem em audiência plblica na Cimara MunicipaL ter, em 1984, quase 35 mil empregados nos indústrias de calçados. 
onde estiveram presentes representantes do Sindicato das Indús- Elas chegam a 380 empresas, com uma capacidade de produzir 37 
trias ~ dos Trabalhadores, assim como também visitei o- Prefeito milhões de pares por ano. 
Ary Pedro Baleeiro que. com os representantes do Sindicato_ das Em outubro de 1994, estavam empregando 25 mil pessoas, 
Indústrias e dos Trabalhadores. salientou as difiruldades qtie estio qUe recebiam. DO ano Passado. por Csta época. um Piso salarial da 
caracterizando o setor. otdemde R$126 porm&l. 

Como o Presidente da República, Fernando Henrl4u:: Car
doso, receberá em audiência. na próxima quinta-feira às 
15h30min, os representantes tinto de empresários quanto de traba
lhadores das indústrias de calçados de todo o País, considero im
portante registrar no Senado, e mesmo transmitir ao Presidente, o 
estado de espírito da comunidade de Franca. 

Franca e ootros centros produtores de São Paulo, de Minas 
Gerais e do Rio Grande do Sul vêm sofrendo fortemente as conse
qüências decorrenles das direuizes fixadas pela poUtica cambial de 
~acilidades para a importação de produoos, sobretudo vindos da 
As~ a preço que, segundo indícios, podem estar abaixo de reais 
níveis de custo. 

Ontem. o Prefeito Ary Pedro Baleeiro também rclaloo-me 
da visita que recentemente fez a Franca o Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma- Concede-me V. Ex .. umapa.rte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex" com pra=. 
O Sr. Romeu Tuma- Sr. Presideote,Sr-s e Srs. Senadores, 

é importantíssima esSa manifestação do oobn:: Senador Eduardo 
Suplicy com relação à indústria calçadista de Franca e do Rio 
Grande do Sul. S. Ex .. sentiu a aflição dos trabalhadores desse se· 
tor. Muitas vezes autoridades do Governo dizem que a indústria 
calçadista não se modernizou, não se robotizou. EsSe Indicativo 
signifJ.Ca mais desemprego, porque o calçado tem a sua feitura no 

Estima-se que, nesses últimos dez. doze meses, quase 10 
mil empn:gados foram despedidos, tendo-se registrado o fecha
mento de tradicionais emtm=sa.s. como a Pestalozzi, que tinha 600 
empregados; a Sidimar, 400; a Sasrina. 80; a Santiago. 400; a Vul
cabrás, 600; a Sorbonne, 180~ a Castaldi, 180; a Use 4, 200; a 
Sboes & Cia, 200; a Albarus, ISO; a Sparks. 200; a Toullon, 200; 
a ltalicus, 250; a Medeiros, !50; a Lombardi, ISO; a Hípicos, 80; e 
a Gapi, 80. Outras que diminuíram consideravelmente o número 
de empregados: a Personal-Arabeli, de 400 para lO; a Paragon. de 
600 par.. 80; a Guaraldo, de 600 para I 50; a Ravelli, de 300 para 
80; a Satielf, de 200 para 50; a Italy Sboe, de 250 para 70 e a J.G, 
PeixoiO de ISO para 20. segundo levantamento realizado pelo Sin
dicato dos Tralialhadores na Indústria de Calçados de Franca. 

Observei, Sr. Presidente, bancadas inteiras, Dmmeros equi
pamentos relativamente novos, significativa capacidade JX)tencial 
instalada. recursos rtsicos e humanos completamenle ociosos, de
salivados. 

Os diversos empresários com quem cc:oversei. como o Sr. 
ReoalO Cintia, o Sr. Paulo Cintra, o Sr. Luiz Felipe Junqueira, ob
servaram a dificuldade de se voltar a ter sua produção colocada 110 

exterior, dianle da perda de condições de eontinuar fornecendo 
produtos a preços competitivos.. 
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É preciso ObsctVar qu-e, ei:n i o de julho do-a.D.o -passado, uma 
URV fOi fiXada em tomo de um d6Iat e bbnve a rolrevalorizaçio • 
do Real. que passou a valer cenia. de 91 e depois- poucos mais de 
80 cemavos de dólar e isso difJCUI!oo euoonemenle as possibilidades 
de competição diante dos custos que p-adativamente foram subiDdo. 

As dificuldades, por seu rumo, estio relacionadas, sobretu
do, à evoluçlo-da taxa -de câmbio, que não tem aca:npanhado o au
mento dos custos ii:J.temos, aos impostos que "incidem sobre as ex
portações de fonna diferente do que OCO<re em oulros palses, ii. di
ferença especifica de tratamento que a Argentina tem dado aos 
seus calçados. protegidos por uma tarifa de importaçl.o da ordem 
de 27%, enquauto o Brasil tem permitido que calçados da Argenti
na e dos países do MERCOSUL entrem em nosso País sem paga· 
mento de imposto e ao fato adicional de nossas compras de couro 
argentino, em estágio de salgado e wet-blue, serem taxadas em 
15%, .como imposto de exportaçio. Tmtamentos, portanto, que 
conflitam com os princípios de isonomia.. 

·Enquanto em 1993 e em 1994 as exportações brasileiros de 
calçados somaram US$1,932 milhões e US$1.823 milhões, res
pectivamente; as impOrtações de calçados cresceram. excepcional
mente, passaudo de US$32 milhões para US$258 milhões. Para 
1995, prevê-se que as exportações serão de US$1200 milhões de 
dólares, enquanto as importações tctalizario, excepciooalmentc, 
US$550 milhões. 

Sr. Presidente, será importarite, pOr oCasião da audiência 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso concederi, nesta 
quinta-feira, aos representantes do setor, que Sua Excelência possa 
anunciar medidas capazes de mverter essa evolução. Algumas te
rão que ser adoladas de imediato para evitar o fechamento de mais 
empresas e a dispensa de trabalhadores que correm o risco de per
der muito de seu conhecimento acumulado. 

A reativação da Câmara Setorial do Calçado, já convocada 
para o próximo dia 16 pela Ministra Dorothéa Wemeck, será um 
passo fundamental pus que se debatam politicas altemati:vu que 
possam criar melhores condições para um forte desenvolvimento e 
recuperação do setor. Mas para isso será neCesSário quC estejam 
presentes tanlO os empresários quanto os tmDalliãdõres dos setores 
que formam a cadeia produtiva. quais sejam: de calçados~ de cou-
ro, de frigorifico-; pecuária. etc. · 

Será predso levar-se em conta que as cerca de 4 mil e~ 
sas de calçados e couro constiblem. na vetdadc, um setCr altam.en
le competitivo no Brasil. Sabe-se que empresas familia.rcs ccmpe-
tem com grandes empresas; portanto, empresas de um, dois. três, 
quatro sapateiros produzem sapatos domestica e artesam.lmente e 
estão competindo, muitas vezes, em coo.ciições de fornecer sapatos 
de boa qualidade como grandes empresas que possuem mil dois 
mil. quatro mil ou mais empregados. ' 

Obviamente, é saudável a competição ex tema e o Presiden
te da República deve levar isso em coo.t.a isso. Entretanto. 6 prtci
so estar atento porque isso pode ter um efeito predatório quando 
realizado em condições extremamente desfavori.veis, Como u 
diagnosticadas pelos inúmeros esb.ldos já encaminhados ao Gover
no do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

É preciso ressaltar, portanto, que os principais aspectos, que 
têm sido levados em conta nos estudos encamiDhados pelas indús
trias e mesmo pelos sindicatos de tra.balhadau, apontam pinci~ 
palmente para a carga tributária nas exportações. Na medida 'll1l 
que o Brasil tributa os produtos exportados. a competitividade doi 
exportadores brasileiros pode ficar prejudicada perante 01 c:ooc:or---
rentes internaciODAis. -

Recentemente, foi reeditada a medida provis6ria, mnnr::i.ada 
em agosto de 1993, detenninaDdo a devoluçlo do PJS-PASEP, 
COFINS sobre matérias-primas da cadeia exportadora. Esse 6 um 

passo para a ....,Iução do problems, mas não ~ sufiCiente. Ums 
mediçio feita por 1lmll empress de consulloria das entidades que 
compõem o Programa Calçado do Brasil mos1roU que há 17% de 
impostos emrutidos nos preços do calçado exportado, considerada 
apenas a fase deprocluçiodocalçado e dos fomocedores imediata; 

Aqui poderá o Presidente da República considerar isenção 
maior de tributos na ponta do processo, como ocorre com os com
pe<ida-es brasileiros. 

No que diz respeito à oportuDidades de fiillUICiamentos, em 
Fmnca tive noticia de que o BNDES esteve visitando aquela cida~ 
de e noventa e dois proru!OIJ'S de cslçados se credenciarun para 
obter empr6nimo ,ÍUDl9' àquele Banco. ED.tn:tanto, uma vez apre
sentadas as condições., pi-aticamente nenhuma das cmpxesas aca
bou obtendo o fmanciamento do BNDES. 

Outro ponto importante refere-se ao <)ue fazer com as im
portações, que estio chegando num volume bastante acentusdo. 
Ameis hoje, o Jomal do BrasD noticia que 1.750 pares de calça
dos da Cbina chegario nesta semana no Rio Grande do Su~ depois 
do descmegameoto de 70 coollliners, llllllllhl, no Porto de Imbi
tuba, em Sauta Calarina. Infonna-se que a enlrada do calçado chi
n& a 113 do proço do similar nacional poderá agravar ainda msis a 
crise do setor calçadista, que já fechou mais de cem indústrias no 
V ale dos Sinos e cm Franca. com mais de 40 mil dcmiss&s, se
gundo infonnaçio do Jomal do BrasD de hoje. 

Está-se Jl"'Yendo uma grande mauifestaçio em Novo tJarn. 
burgo no próximo dia 15, caso o Senhor Presidente da República 
nio a~te, na quinta~feira próxima, uma solução favorável 
para a recuperação do setor. 

Ainda ontem. o euq:cesário Cliudi.o Strassbur:ger, um pio
neiro na expartaçio de calçados brasileiros, publicod uma nota, fa
zendo um apelo a Hebert de Sooza, o Betillbo, e a SI" Ruth Caxtk>
so, pari. que olhem com ruidado o que está acootecendo com a in
dústria de calçados no Brasil, diante dessa forma de procedimento. 

O Sr. Pedro Simon- Pemüta-me V. Ex• um aparte? 
O SR.IIDUARDO SUPIJCY- OxiCOdo a aparte a V. Ex'. 
O Sr. Pedro Simon- Senador Eduardo Suplicy, eu gosta-

ria de dizer que V. Ex• estA trazendo à tooa uma questão realmente 
importante. Talvez. esse seja um dos dramas mais s&ios que esta

m.õs-Viv-endo neste Pais. Eu tamb&n já. abordei esse assunto da tri~ 
buna. Na oportunidade, tive a honra de ter um aparte de V. Ex•. 
No Rio Grande do Su~ a "'P calçadista do Vale do Rio dos Si
nos. 6 uma das mais prósperas e a que mais se desenvolveu. A 
cada. dia, o setor calçadista do Brasil CODCOII'C cem os mefuCir'CS do · 
mundo. Nio M pocque falarem calçado ilalianoe francês. pcxque 
o bnsileiro tem condições de competição, incfusive, com o ~pato 
popular mais simples, mais singelo. Há indástrias fantásticas e 
uma -IJlio.de..olna de primeirlssima go-andeza. Ao lado de gouxles 
indústrias. existe uma imensidão de pequenas e m.6dias i.nch1:strias 
- ~ o grande setor de mio-de-obra do Rio Grande do Su~ e que 
tanto progrediu, alCIUlÇlllldo mercados em quase todo o mundo. 
De repente. estamos vivendo este problema. que me pare<:e grave 
demais. devendo o Govemo encad.-lo com a seriedade que ele 
mereoe. Estou me "'ferindo ao Rio Grande do Su~ mu podemos 
citar outros exemplos em Sio Paulo, c:omo a cidade de Franca, o 
Cead, onde fillricu de calçados esllo se instalando, aklm de ou
lros Extados do Pals. Mas falo do Rio Grande do SUl, pcxque ali há 
cerca de quarenta mil deocmpregadoo, segundo ostalfllica mais 
rccentoL B11amoo impc<taDdo- V. Ex" noticia e 6 ve<dsde-ca!ça
doo da Cbina a um dólar o por. Eua 6 uma oompeliçlo que nlo 
exilto, O equivoco do Btui1 foi abrir u ~. c!...,.,..., 
jlolifi<:ativu como a do que """""' uma oamanla de mm:ado li
bcnl, cuju portas ollllo abortas a lmiiiÇ&o mundiais. Boli-sc 
vendo que nio 16 bem assim. Nos jamais de hoje, :M.úio Henrique 
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Simonsen eslá dizendo que duvida que teahamos superi.vít na ba
lança comercial até o fim do ano, porque abrimos as portas para as 
i.m.portações e não se sabe quando elas se fed:!.arão. O Governo diz 
que liberou as importações, potqUe 6 uma das formas de fazer 
frente aos grupos internos organizados que nlo querem baixar os 
preços e podem mantê-los altos, potqUe são oligop6lios. A manei
ra de sacudi-los~ por meio da importaçlo, mas, na verdade, o Go
verno importou uma infmidade de bobagens, de bugigangas e arti
gos desnecessários. Em primeiro lugar, o fato de importar esse cal
çado a um dólar não significa que, aqui no Brasil, o lrabalhador 
brasileiro o esteja pagando muito mais barato. Com C$$.1. Mmida
de de impotta.ÇÕC$ desnecessárias, o comércio iDlCl'DX'd.Wio 6 que 
está fazendo lucro. O que está aconlccetldo 6 que as fábricas, ao 
invés de produzirem aqui, demitem os empregados, ficam na ocio
sidade, importam c vendem. O interessante é que, no caso do cal
çado,_ quem está importando sic "" próprias fábricas de calçado. 
Se não o fiZereDl. terceiros o farão. Argumentam que, dessa forma, 
mant&n o co~rcio, a ligaçio: que, se deixarem de importar e nin
guém mais o fizer, voltaria a produzir DO Brasil. Dessa maneira, 
estio perdendo o com&cio em oivel internacional. A <lrina, por 
exemplo, eslá vendendo tênis, um sapato popular, a praticamente 
um dólar c rwbando-nos mercado, como o dos Estados Unidos e 
outros. Entáo, estamos perdendo o =ado inl<mo. Quer dizer, 
estamos brigando por uma fatia do mercado interno onde essas 
mercadorias estio entrando em oondições tais que náo dá pua o 
fabricante brasileiro competir. Alguém me fez a seguinte pergunta 
em Porto Alep: Senador Pedro Simon, V. Ex a 6 contm a que se_ 
importe buato e a que o trabalhador, com isso, compre mais bara
to? Ora, se pud6ssemos fazer um cootrato por vinte anoS eD:fque a 
O.ina garantiria ao trabalhador brasileiro comprar sapatos por um 
dólar, durante vinte anos, perfeito. Na verdade, isso causaria a 
quebta da nossa indústria calçadist.a. Ota, sabemos o que 6 dum~ 
ping. No momento em que aqui oio houver coi:ICOII&.cia. o ~ 
náo será mais um dólar, irá subir. Quando algu6m da seriedade do 
Dr. Cláudio Slrassrurger, que foi Vice.<Jovernada, Depnmdo Fe
deral, um dos pioneiros da in<h\stria de calçados. uma pessoa dig
na. ~a, responsável, divulga uma nota desse teor oa imprensa do 
Rio Grande do Su~ podemos oonsiderá-la dramática. Mas 6 s6ria e 
partiu de quem se dedicou a vida inteim ao selar de calça.cic::K5. 
Cláudio Sttassblrger nio é um aveoblreiro, nio é um"homem que 
iriiciou sua indústria calçadista ontem. Patim. na essência. ele é 
um sapateiro, um produtor de calçados. Avançou no setor e tudo o 
que ganha investe oa indóstria calçadista. No entanl.o, lança uma 
nota que é um desespero. O Presidente da Repíblica e as diversas 
autoridades: têm que ler a sua mensagem, publicada hoje no Rio 
Grande do SuL O meu Estado vive uma s:ituaçio muito dificiL Te
mos um Governador muito competente e responsável, o Sr. Antô
nio Britto, que esti marcando uma reuniio pani quinta-feira com o 
Presidentl: da República. Ali, espera-se de Sua Excel&tcia uma pa
lavra com relaçio a essa questão da indústria calçadista. O Rio 
Grande do Sul vive, talvez, um dos seus pimes momentos. No se
tor agrioola, o desespero 6 totaL Os produtores de soja, os chama
dos primários, estio produzindo uma safra praticamellle recorde e 
não sabem o que ilio fazer com ela. Na verdade, vamos \er que 
sentar 1 mesa e discutir o problema da produçlo da agricultnra 
bmsileira. Em qualquer pais de Primeiro Mundo, a agricultura ~ 
subsidiada; no Brasil, a16m de subsidiada tom que oompetir. Com 
isso, a qualquer momento o Brasil estará importando trigo, am>Z, 

produtos que enttam. subsidiados para fazer COilCOI'l'&cia ao pro
duto brasileiro; aqui, há que pagar um juro p-aticamonto esoor
cb.mtl: no Banoo do Brasil O pronunciamonto de V. Ex' 6 muito 
oportuno, dal por que ttago a minha solidariedade e agradeço a V. 
Exa. como representante do Rio Gnmde do Sul. um dos Estados 

preocupadissimos com essa questio. A meu ver. é necessário que 
o Presidellle Fernando Hecrique Cardoso e seus Ministros enten
dam que se trata de uma queslio s6ria. Náo se pode deixar de 
compreender que uma indóstria, com tamaJJba tradição. com mi
lhares de CIIIJln'gados, seja extinta, sem trazer oonseqilências drás
ticas e dramáticas do ponto de vista inclusive social. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Pedro Simon, 
agradeço o aparte de V. Exa que trouxe reflexões importantes para 
analisarmos esse :rroblema. tio s&io. que aiiDBe O Rio Grande do 
Su~ Sio Paulo, Minas Gerais e algumas Regiões do Nordestl:, nas 
quais e~istem iodóstrias de calçados e artefatos de cruro. 

E interessante o que está acontecenclo- com a indústria de 
calçados. diferentemente de certos setores que se caracterizam.pw 
haver poucas empresas. por oligop6lios - por exemplo: a indústria 
automobil!stica só pode existir quando há grandes empresas, por 
causa das eroncmias de escala exigidas. A indústria de calçados 
tem uma particularidade: um artesio. um sapateiro consegue fazer 
sapatoo numa indústria oom alguns cquipamemos, podendo ttaba
lhar em casa. Enfio. há indústrias, i\s vezeS até muito boas, moder
nas, com poucas pessoas, que competem em igualdade de condi
ções oom indústrias de quinhentoo, mil. dois, Uis, quatro mil pes
soas. Assim. por sua natureza. pelas características tecnológicas, a 
indústria de calçados 6 muito competitiva, no sentido de ser sem
pre can.c:teriuda - e no Brasil tem sido - por um grande número 
de produtores. Segmentos mais modcmizados tecnologicamente 
coovivem com outros de caráter mais artesanal, mas há em todas 
elas, para produçlo de certos tipos de calçado, sobrcOido os de 
maior qualidade. a caractedstica do artesanato. 

H4 produtos que requerem um JX)UCO menos de artesanato, 
mas é intei'esmnte analisar a ccmpctiçio que está spfrendo o Bra
sil,. vinda. sobretudo, de países do Oriente. que estão conseguindo 
produzir a custo5 unitários mais baixos, havendo. entretanto, índí
cios de que estes custos possam estar sendo não inteiramente refie
tidos nos JXCÇOa dos calçados que aqui chegaD_l. Mas náo é tão fá
cil detectar se está havendo dumping w não. É Jl"'CÍSO que o Bra
sil, numa atitude de franqueza com a OJ.ina e com os outros expor
tadores~ tenha a possibilidade de estar ~do isso com os 
produtores chineses c com os de outros países da Asia. 

Sim. é saudável para a econcmia brasileira estar competin
do com wtros. E, obviamenw, do pomo de vista da população bra
sileira, do ponto de vista do lrabolbador que ganha salário mínimo, 
que tem hoje uma renda relativamente baixa. de cem reais por 
m~s. poder adquirir um calçado que aqui enlra a um preço de um 
dólar cu um dólar e meio, ou de um a três reais. pode significar 
para ele uma melhoria de seu padrão de vida. se esse produto real
mente chegar ao mercado a um prcço menor. 

Mas V. Ex. a observou, com propriedade. que p~samos ver 
diversos aspectos: a oompetiçáo 6 saudáve~ mas será que está sen
do fl!ita de forma efetivamente saudável ou tem ela a intenção de 
umdumplng? 

Em segundo lugar, deve-se ter o cuidado- e essa é uma res
ponaabilidadc do l'l<sidcntl: Fernando Hemique Cardoso e de seus 
Ministros da. ma ec.onôm.ica- oom o desenvolvimento de uma in
dústria que, diante de uma competição tio acenwada, realizada de 
uma hora· pua wtra, pode tomar-se predatória, oom danos graves 
para uma ind6.stria. que foi montada. que realizou investimentos. 
que desenvolveu tecnologias e, sobretudo, coohec:imento, capo.ci
dadc, habilidade por parto daqueles que apm>dcram a fazer sapa
tos. Sdse fecharem. u indústrias- como estA acontecendo-. nio 
será tio fiei! recuperi.-lu com o mesmo vigor de antes. 

O processo de a.b~ de uma ecoo.ania precisa levar em 
conta esses ~~- Pode-se, de uma hora pam outra.. se não tiver 
o cuidado nocessário. destruir um setcr industrial como ocom::u. 
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pOr exemplo, na Argentina com alguns dos seus segmentos in
dustriais. 

Ainda ontem, o Ministro Pedro Malm. numa entrevista. para 
o programa Marllia Gabriela, em diálogo COD1 o Presidente da 
FIESP, dizia que a política cambial não vai ser modificada. por ter 
alguns aspectos positivos. Pelo lllCDOS, ontem. S. Exa nio estava 
considerando que a política cambiaL colocada de uma forma às 
vezes, tio teimosa. de um lado, pode ter aspectos relevantes e po
sitivos para-o Objetivo da estabilização dos preços, por outro, vem 
acanetando problemas sérios para alguns setores. principalm.etlle o 
de calçados, assim como da indústria têxtil e de outros setores ex
portadaes que tamb6m competem com importações. 

Há alguns aspectos que. parece-me, o Ministro Pedro Ma1an 
e as autoridades econômicas precisam levar em conta, que slo os 
lados positiVos e negaUvos de se maDter' a taXa de cAmbio fiXa por 
tanto tempo para os próprios objctivos da política ecooôm.iCL 

De um lado, até mesmo para o pagamento do serviço da df.
vida Cxterna. manter a taxa de cAmbio fiXa por tanto tempO, signi
fica que menos Reais :slo necesshios pam pagar o--serviço da divi
da externa. Se hruvesso a desvalorização. teria que haver mais 
Reais. De outra feita, essa taxa de cJmbio (lX.a ou a banda cambial 
sendo constante por tanlo tempo, par a par com uma evoluçlo de 
custos crescentes e uma .inflaçio da ordem de quase 30% j' acu
mulada, desde 1 o de j.IIb.o. envolve, JX'I' exemplo, a necessidade de 
o Governo estar aumentando as taxas de juros pua atrair fluxo ex
lemo de aplicações de curto pnzo para oompensar o do!ficit da ba
lança comercial. E isso, por outro lado, acarreta um serviço da dí
vida ÚU.erna cada Vez maioc. Já está. hoje., bem maior do que aqui
lo que se economiza em termos de serviço da dívida externa. 

Eu gostaria tamb6m, Seoado< Pedro Simon, de salientar al
guns aspectos que se agravam numa situação critica como~ o caso 
dos trabalhadores. O SíndicaiO dos Tmbalbado= das Indústrias 
de Calçados de Fxanca. a Fedenlçio ~octática dos Tmbalbado
res I)8S Indústrias de Calçados do Rio Grande do Sul e a Fedenlçio 
de Orgãos para a Assistência Social e Educacional no Rio Grande 
do Sul produzimm estudos que mostnun uma preocupação que 
ptecisa ser levada em couta por parte do Ptesidente da Repllblica e 
das autoridades. Em muitos casos, houve o não pagamento -de di
reitos trabalhistas, o não registro devido de ex-trabalhadoms e a 
utilização de mão-de-obra de crianças menores de quatorze anoo. 

O Prefeito Ary_Ba!eeiro disse-me ontem que em Franca isso 
não seria tio sério-quanto teria sidO -ãpreseritado por pesquisa rea
lizada, e aqui por mim registrada. pelo DIEESE e pelo Sindicato 
dos Trabalhadores. Entretanto, seria importanle que a Prefeitura de 
Franca realizasse um levantamento completo, o qual eu gostaria de 
trazer ao conhecimento desta Casa. 

Refiro-me a esses problemas ressallados pelos trabaJhado- -
res para indicar quão importante é a representação dos trabalhado.. 
res na Cámara Selaria! de Calçados. A Ministra Dorothéa Wr:c
neck anunciou para o próximo dia 16 a reativação da Câmara de 
Calçados. 

É importante que os problemas apresentados pelos trabalha
dores das diversas regiões do Pais onde se produzem calçados pos
sam ser considerados, para que haja uma soluçio de parceria, le
vando-se em conta as sugestões tanto dos trabalhadores quanto de 
empresários. Dessa forma, haverá um desenvolvimento mais sau
dável da inchístria de calçados no Brasil. 

Sr. Presidente, gostaria também de registrar que, ontem. na 
audiência póblica da Câmara Municipal de Franca, foi debatido o 
assunto do Programa de Garantia de Renda Mínima. O Vereador 
Gilmar Dominicci, Presidente do PT, fez uma indicação ao Prefei
to Ary Pedro Baleeiro, para que em Franca, assim coiD.O êm Cam
pinas e no Distrito Federal, introchlza-se um Programa de Garantia 

de RCilda Mfnima. Em diversas cidades, oomo Juodiaí e Ribeirio 
- Preto, vereadores estio apresentando propostas pan. instituir o 

Programa de Gannlia de Renda Mlnima quo guardam relaçio oom 
a proposta já aprovada pelo Senado Foderol. A> experi6ncias de 
Campinas e do Distrito Federal t&n sido, portaniO, muito signifi
cativas e devem serobjeiO de exame, para o apetfeiçoomellto desta 
proposição. 

Sr. Presidente, já que na próxima q.~inta-fein., a putjr das 
14h30min, teremos a preseDÇA do Ministro do Plaut;jameniO, Sr. 
1066 Sem.. goslaria de sugerir a todos os representantes das indós
trias de calçados, entre eles os de Franca, os do Rio Grande do Sul 
e oub."os, que, após a 111di~DCia can o Presidente da República. a 
realizar-se na taide de quinta· feira. compareçam ao Senado Fede
ral e participem da argiliçio que estan:mos fazendo ao Ministro 
Jos6Semt. -

Açroveitando a presença dos Sem.cloros Jos6 Fogaça e Pe· 
dro Simon, Sr. Ptesideute, gostaria de informá-los a respeito do 
que foi por mim sugerido, ou seja. de q.~e seria interesS&Dte que a 
!%piCSCDtaçio do Rio Grande do SuL após audi!ucia com o Ptesi· 
dente da República, comporece..., 10 Senado no momeniO em que 
estivermos argüindo o Ministro do Planejamento, para que nos re
fnmos tamb6m ao assunto dos calçados. 

Muito obrigado. 

Dwante o discwso de Sr. Eduanlo Suplicy. o Sr. 
Júlio Campos, 2° Vice-Presidmu, deixa a cadl!i!tz da 
presidinçia, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Thma) - Na presente ses
são, terminou o prazo pua apresentaçio de emendas b seguintes 
maltrias= . 

-Projeto de Lei lia Clmara n• 112, de 1992 (ii• 2.802/92. na 
Casa de origem), que aitem os §§ 1• e 2" e acrescenta os §§ 3•, 4•, 
s· e 6° ao art. 389 do I:Jecm.o-lei u• 5.452, de ! 0 de maio de 1943; 

· - ProjeiO de Lei da Câmara o• JS, de 1993' (n• 170187, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidellle da Repllblica. que al
ICia a redaçio do art. 3• e paxágrafo único do art. 6°, da Lei n• 
7 377, de 30 de setembro de 1985; e 

-Projeto. de Lei da Câmara n• 81, de 1994 (n• 3.434/92, na 
Casa de origem), que altem a Consolidação das Leis doTmbalbo, 
dispondo sobre o Jus postulandL a assist&cia jldicüria e a '"P">' 
sentaçio dos menores no foro tmbalhista. 

O ProjeiO de Lei da Cámara n• !12, de 1992. xecebeu duas 
emendas e volta A Comissão competente para exame das mesmas. 

As demais propooições Dilo receberam emendas e seriio in
clufdas em Oidem do Dia. oportunamente. 

Sio as seguintes as emendas rec::ebi.das: 

EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI 
DACÂMARAN•nz.DE 1992 

(N° 2.802, de 1992, na Câmara doo Deputados) 

Altera os 111• e z• e acracenta os U J•, 4•, SO 
e 6° ao art. 389 do Decrdo-Là n• S.ASl, de 1' de maio 
de1943. 

EMENDAN" 1 

Altera oslf t• e z• e aaacenta os 11 3•, 4•, SO 
e 6" oo art. 389 do Decrdo-Là n• S.ASl, de 1• de maio 
de1943. 

Dê-se ao art. l 0 doProjetodc Lei da CAman n• 112/92a se
guinw TCdaçllo: 

"Art. 1•0 art. 389 do Decn>to-Lei n• 5.452. da 1• 
de maio de 1943. passa a vigumrcom a seguinte m1açio: 

• Art. 389 ..... -·-·-.. --.. ----·--·------
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§ 1° Os estabelecimentos em que trabalham pelo 
meDOS 30 (trinta) trabalhadores, mulheres e homeos com § 6• Vinte po< cento dos recursos destinados ao SESC e 
mais de 16 (dezesS<Ois) anos de idade tedo local •JrO- SES! sedo aplicados em investimentos em crechea e pró-escolas 
priado oode seja permitido guardar, sob vigilincia e .S- para ~to As empresu oo~ alt 100 (cem) trabalhadoles 
sist8ncia t.6cnica e eduCacionaL os seus filhos do perlodo com nws de 16 (de=S<OIS) 111100 de~ As empnosas com maior 
de amamentaçio att os seis anos de idade. • nó~ de empregados nio silo beneficiadas com recuiSOII origi-

§ 2° .......... _ ................ -._ .............. _,,,,, ___ . núios desta fome. 
§ 3• .......... _____ , ____ .. _____ , ____ , ___ _ 

§ 4• .......... ____ ,_,,,, ..................... _, __ ,,,_ 
§ 5• ................ --......... - .................. ,_,_, __ _ 
§ 60 ........... ,_ ............ ,__ ........................ ,_ ....... _ .. 

Justlllcaçio 
A apreaenlaçio desta emenda tem per fundamento a mater

nidade como funçio IIOCial, ao precooizar a educaçio infantil 
como dever do Estado e a obrigaçlo dos empregadores de aten
der aos fUhos de seus empregados de ambos os sexos, nlo mais 
apenãs du trabalhadotu, como disposto na atual CLT, ratifi
cando o prinápio da igualdade éntre mulheres e homens, confor

.mo disposto no art. sa. inciso I, e no art. 7°, inciso XXV,da Cons
tituiçio Fedcml. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1995.- Senadora Benedlta 
daSRYL 

EMENDAN"2 

Substinmm-se, no art. 1° do PLC 112/92. o qual dá nova re
daçio ao art. 389 do De=to-Lei n• 5.452, de J•-S-43, os pan\gra
fos 1°, 3° e 6° pelos que se seguem: 

§ 1° Os estabelecimentos, exceto as microempesas, em que 
trabalham pelo menos 30 (trinta) funcionmos com mais de dezeo. 
sei5 anos de idade terlo local apropriado onde seja permitido 
guardar, sob a vigillncia c assistencia técnica e educacional, os 
seus filhos do periodo de 811181110Dtaçio até os 6 (seis) anos de 
idade. . 

§ 3° Pam a ai~ncia contida no§ 1° deste artigo as e~ 
sas poderio adotar o sistema de reembolso, cujo beneficio deverá 
cobrir o pagamento da mensalidade da cteehe ou prt-escola de li
vre esoolha do uabalhador, do perlodo de amamentaçio a16 os 6 
(seis) aDOS de idade. 

Â assistência aos filhos e dependentes desdo o nascimento 
até seis anos de idade em creches e pró-escolas 6 direito dos uaha
lhadoreo ~segurado pela Ccmtituiçio Fedem!. A Ccmtituiçio 
tiD1b&n tem por fundamento a malemidade como função social e 
a igual.dado de tratamento enue bOJlJeDS e mulheres. devendo os 
empregadores atender aos filhos de s<Us empregados de ambos os 
sexos, nio'lpenas das uabalhadoru. 

Emma Fernandes 

Ó SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Nada mais haven
do a tratar. a Presid&lcia vai enceuar os trabalhos. 

Não fomm designadas matérias para a~ do Dia. 
Est1 encemula a sessio. 

ATADA54"SF.SSÃO,REAUZADA EM8DE MAIO DE 1995 
(Publicadaoo DCN, Seçio !L de 9 de maio de !995) 

REI1FICAÇÃ.O 

. Na pãgina 7827, I' coluoa, logo após o Requerimento n• 
6%, de 1995, na fala da Presi~ncia: 

Onde de lê: 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O roquerimento fica 
prejldicado, em virtude de a matéria já ter sido adiada por duas 
vezes. 

Leia-ee: 

O SR. PRESIDENTE (Jcst 3amey)- O roquerimento fiCa 
prejldicado. em virtude da falta de quorum em plenirio para sua 
votação. 
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Ata da 5~ Sessão, em 10 de maio de 1995 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Teotonio Vilela Filho, Júlio Campos, Levy Dias e Lucidio Portel/a 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhies - Anl&:rio 
Carlos Valaduoo- Arlindo Pot1o- Artur da Tivola- Benedita da 
Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Be=ra - Carlos 
PllrOánlo - Carlos Wdson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge 
- l!disoll Lobio- EWmlo Suplicy - Elcio Alvores - Emília Fer
nandoo - Epiücio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperi<liio 
Arnin- Fernando Bez=a- Flaviano Melo - Francelina Pereim
Frei!U Neto- Genldo Melo- Genon c.mata- Gilberto Miranda 
- Gilvam Borges- Guilhmmc Palmeira- Hugo Naplleio- Hum
berto Lueeua- Iris Rczende- Jader Barbalbo- Jeffetsa:J. Peres
Joio França- Joel de Hollaoda- Jonas Pinheiro- Josapbat Mari
nho- José Agripino- José Alves- José Bianco- José Dulra
José Fogaça- José l'gnjcio Ferreira- José Sarney -Júlio Campos 
- Jáni.a Marise- Lcanar QuiDianilha- Levy Dias- Lucídio Por
tella- Lúcio Ak:intara- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveira 
- Marluce Pinlo- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna 
- Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon- Ra-
mez Tebet - R.enm Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requiio 
- Romero Juci - Romeu Tuma - Ronsldo Cunha Lima - Urgia 
Mac!Jado - TeotalÍo Vilela Filho - Valmir Campelo- Vilsm 
Kleindbing- Waldcck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen
ça acusa o CCJm.pii'Ccimento de 73 Srs. Senadores. Havendo m1me
ro regjnvm••• declaro aberta a sessão. 

Sob a prc<eçJo de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secn::tário em exerdcio. Senador Nabor Júnior. 
~ llekura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

RestiluirJo autógrafos de projetos de ki so.nciomâos: 
N" IS9. de 199S (n" 504195. ns origem). de 9 do conente. 

referente ao Projeto de Lei da Cimlra n• 6. de 1992 (n" 8.0SSJ86. 
na Casa de origem), que auroriza a revcrsio ao Munidpi.o de Sio 
Panlo do Potengi. Estado do Rio Grande do Norte, do terreno que 
menciona. sancionado e transfomwio na Lei D0 9.038. de 9 de 
maio de 1995; 

N" 160, de 1995 (n" SOS/9S, na origem), de 9 do =te. 
referente ao Projeto de Lei da CAmaill n• 84, de 1992 (n" 4.439189. 
na Casa de origem). que dá nova redação ao§ 2" do art. 213 da Lei 
n• 6.015. de 31 de dezembro de 1973, sancionado e lransfonnado 
naLein"9.039. deSde maio de 1995; 

N" 161. de 1995 (n" 506195, na origem). de 9 do COI:IODte, 
referente ao Projeto de Lei da C1mam n• 101, de 1992 (n" 894191. 
na Casa de origem), que acrescenta alinea ao inciso II do art. 275 

do Código de Processo CiVil sancionsdo e lransfonnado na Lei n• 
9.040, de 9 de maio de 1995; 

N" 162/95 (n" S0119S. ns origem), de 9-doootTenle, "'feren
te ao Projeto de Lei da CAnwa n• 112. do 1993 (n" 2.444191, na 
Casa de origem). que dispõe som dispensa da multa referente ao 
alistameniO eleitoral intempestivo, aaescentando pa.ri.grafo ónico 
ao art. 8"da Lei n• 4.737. de IS de junho de 1965 (Código Eleito
ral). sancionado e lransformado na Lei n• 9.041. de 9 de maio de 
1995; 

N" 163. de 1995 (n" SQ&I9S. na erigem), de 9 do conente. 
referente ao Projeto de Lei da Cim1Ia n"l26. de 1992 (n• 958191. 
na CaSa de origem). que dispensa a publicaçlo de alo:J constituti
vos de .pessoa julidica., para efeito de registro póblico, sancicoado 
e lransfonnado na Lei n• 9.042. de 9 de maio de 1995; e 

N" 164. de 1995 (n" 509195. ns origem), de 9 do =te. 
referente ao Projeto de Lei da Om.ara n"I3S. de 1992 (n" 734191. 
ns Casa de origem). que altera a redaçio do eapul do art. 4" do 
Decreto-Lei n• 3.689. de 3 de outubro de 1941 -Código de Pro
cesso Penal. sancionsdo e lransformado na Lei n• 9.043, de 9 de 
maio de 1995. 

OFÍCIOS 

DE MlNJSTROS DE ESTADO 

N" 33. de 4 do conente, do Ministro Exlraoldinário dos Es
portes. referente ao Requerimento de Informaçio n• 322. de 1995. 
ooSenador Gilberto Miranda. 

N• 248, de S do conente. do Ministro do Planejomento e 
Orçamenlo, referente ao Requerimento de IDfmmaçlo D0 966, de 
1994, com aditamento pelo Requerimento de Informaçio n• 342, 
de 1995. do Senador JolloRocha. 

As infoanações focam encaminhadas, em origi
nal. aos roquerentu. 

Os requerimentos vio ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expediente lido 
vai ill"bli<:açllo. 

Sobre a mesa. requerimentos que sedo lidos pelo Sr. 1 o Se
ctet:Mio em exerctcio. Senador Nabor Jónior. 

Sio lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTOS N" 709, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Solicito. nos tennoo do art. 13, § I" do Regimento Intemo. 

que seja considerado como licença autorizada o dia 8 de maio do 
coneo.re. período em que estive ausente dos trabelhadorcs pcla
menlares. para participar do Seminmo sobre Refonna eon..titu
ciooal, no Centro de Fllosona e Ci&J.cias Humanas da Univesidade 
Foderal de Pemamhmo. 
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Sala das Sessões. 10 de maio de 1995.- Senador Roberto 
Freire. 

REQUERIMENTO N• 710, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos teonos do art. 13. § 1°.do Regime.BID Interno do Sena~ 

do Federal, requeiro que seja considerado como licença autorizada 
o dia 8 de maio de 1995. por ter me ausentado da casa para m.inis~ 
trar aula inaugural da escola de governo da universidade estadual 
do Ceará. 

Sala das Sessões. 9 de maio de 1995.- Senador Lúcio Al· 
cântara. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Ficam concedidas 
as licenças solicitadas. · 

Sobre a mesa, propostas de emenda que serio lidas pelo Sr. 
1° Seqetário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidas as seguinles: 

PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSfiTUIÇÃO N" ZS, DE 1!1!15 

Altera o§ r c1o art. ""da Constituição Fe<\CniL 

As Mesas da Cimaia dos Depltados e do Senado Federal, 
com fundamento no § 3• do art. 60 da Constituição Federal pro
mulgam a seguinte Emenda ao texto coostiblcional. 

Artigo único. O § Z' do art. ~60 da Coostimição Federal pas. 
sa a viger com a seguinte redaçio: 

''ArL 60---··-··-.. ··-··----··-··-··--.. -----

lhario separadamente', admitiu as reuniões do Congmsso, para 
illstalação da sessão legislativa anual (art. 17) e eleição do Presi
dente e Vic .. Presidente da República. quando niD alcançada a 
maioria absoluta na eleição popular (art. 47, § 2'). A Coostituição 
de 1934 introduziu, de modo expHcito, oo Din:iiO Coostituciooal 
Federal. a t6cnica da sessio coqjunta da Câmara dos Depltadoo c 
do Senado Federal c contemplou nessa mod•lidade de reuniio 
coagrtlssual os atos de inaugumçio solene da sessão legislativa, 
elabon.çio do Regimento Comum. de recebimento de compromis~ 
so do Presidenle da República c de eleição do Presidente substiiU· 
to (art. 28). A Constimição de I 946 manteve os casos de sessio 
cooj.tnla da Constituição anterior, acrescentando o recebimento de 
compromisso do V:tce.~sidente da República. inexistcrite na 
Constituição de 1934, e a deliberação sobre o veto. amiudando 
como este caso as sessões conjmtas da Câmara. e do Sen11do (art. 
41, L IL ill,IV). A Constituição de 1967,conservandooscasos da 
Constimição de 1946 (art. 31, § 2"), alargou a incidência da sessio 
cooj.tnta para incluir na sua compeiSncia as deliberações sobre 
projeiOs de leis, mediante solicitação do Presidente da República 
(1111. 54, § 3'), os ~too-leis expedidos pelo Presidente da Repú
blica (art. 58, panlgrafo único), -ção de intervenção federal 
nos Estados (art. 12), do estado de sítio (art. 153) e outras decisõ-
es. A sessão conjunta da Câmara e do Senado Federal conduz ao 
maior rendimento dos trabalhos legislativos. que é o objctivo do 
Parlamento moderno, e acelera o processo de votação das J.e!s, de 
modo a atender As n:ivindicações da sociodade contempodnea. 
Caberá ao pn5prio Congresso Nacional deflagmr esse instxumento 
de aceleração do processo legislativo, invertendo a concepçio au~ 
toritária que fazia depender do Presidente da República, exclusiva· 
meD1e, a inclusio de projetes: no rito da sessão COQ,junta. A preser~ 

§ 2° A proJX)Sla será discutida e votada em sessãp vaçio da iniciativa do Govemo nos projetos cnvoiv~ odo mat&i.a 
conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos, con.si~ fmanceira nio só se a)lsta aos antecedcD1es do Direito Constibl~ 
derando~se aprovada quando obtiver, e.m ambos, tds cional Brasileiro (CoostituíÇio Federal de 1934, art. 41, §§ l 0 c ?. 
quintos dos votos do& membros de cada uma das Casas. _.Constituição Federal de 1946, art. 67, §§ 1° c 20), como também 

........ - ............ - ........ _ ........... - .... --........... _ ei<prime tendência difundida no Direito Constitucional Compara· 
do. No domlnio da matma fmanceira. presumo que caberia con
servar a deliberação congressual. em sessão oonjmta da Câmam c 
do Senado. sobre o projeto da lei orçamentária anuaL com a super
visão do processo orçameDlllrio pela Comissão Mista de Deplta· 
dos e de Senadon:s.'' 

Justillcação 

A presente Proposição tem por escopo acelerar o processo 
de refonna do texto constitucional, atualmeD1e muito lento em 
face da previsão de discussão e votação da Emenda Refoooadora 
nas duas Casas, em separado. 

A esse respeito assim se manifestou o preclaro jurista Raul 
Machado Horta, em debate ocorrido no Simpósio de Temas Coos
titucionais. realizado pela Comissão de Coostituiçio e Justiça da 
Cimaia dos Deputados, cm setembro de 1985, acerca do tema 
''Iniciativa das Leis. Processo Legislativo. Organismos Especial 
para controle da constitucionalidade". · 

"As sugestões recolhidas no Din:íiO Constitucioual Compa· 
rado,. .. não esgotam a est.rumração do processo legislativo demo
crático. Há técnicas adotadas no Direito ConstituciOnal Brasileiro 
que devem ser pn:setvadas. pois não ofeDdem o processo legislati
vo democrátioo e podem ser aprimoradas em funçio do estilo de
mocrático das decisões do Congresso Naciooal Incluo nesse gru~ 
po de técnicas preserdveis, nlo obstante sua imoderada utilizaçáo 
no processo legislativo autoritário da Coostimição de 1967, a =
lização de 'sessões conjuntas' da Cimaia dos Deputados e do Se
nado Federal, considerando o rendimeniO maior das deliberações 
legislativas que elas favorecem. A 'sessio con)lnta? dos órgãos le
gislativos é técnica côm mízes antigas e remonta à 'reunião das 
duas Câmaras', prevista na Constituiçio do lmperio. dentro do ce
rimonial da sessio imperial de abertura (Constimição de 1824. 
arts. 18, 19, 20 e 22). A Constituição Republicana de 1891, nio 
obstante a norma que 'a Câmara dos Dep.~tados e o Senado traba-

Com a altetação OI3 proposta, pretende~se :recupemr o ~ 
mando normativo vigente deste a Constimição de 1946 at6 a de 
1969, segundo o qual a discussão e votação da Emenda Constitu
cional dar~se-iam em sessão conjunta do Congresso Naciooal. 
apuados os votos, sq)aradamente, dos membros de cada Casa. 
Destarte, o § 2• do art. 60 da Carta Magna passaria a conlemplar 
um processo mais ágil de reforma constitucional. ao mesmo tempo 
que cootribuiria para a solução de um dos mais sérios problemas 
enfn:ntados pelo Parlamento brasileiro, que tem ensejado as mais 
acirradas criticas por parte da imprensa e da sociedade: a lentidão 
dos trabalhos legislativos e a pequena produção apresentada a cada 
futal de leg..;latutL 

É com o escopo, poctaDIO, de acelerar o processo legislativo 
c C!iCOimar das exacerbadas criticas o mais dem:ocr&tico c transpa~ 
rente dos Poderes da República, que ofet<ÇO à consideração e exa· 
me dos oobt-es pares a prescnle Emenda à Constituição Fcdeml. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995.- Humberto Lucena 
- Pedro Simon - Ncy Suassuna - Ronaldo Cunha Lima - Odacir 
Soa= - João Rocha - Jader Barbalho- Fernando Bezerra - Beni 
V eras - Carlos Bezerra - Ediscn Lobão- Nabcr Júnior- Alllâoio 
Carlos Valadares- RamezTebet-José Bianco-Jooas Pinheiro
V almir Campo lo - Mauro Miranda - Romero Jucá - Ademir An· 
drade- Renan Calheiros- Hugo Napoleão- José Alves- Marlu~ 



366 . ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

ce Pinto - Coutinho Jorge - José Jgnkio Fmeira - José Roberto ta orçamenlária (C.F.art. 48, m - seja limitada pela propm crono-
Anuda - Leomar Quintanilha - Benwrlo Cabral - José Fogaça - logia prevista para seu encaminhamento ao Poder Legislativo 
Armrda Távo!a. (ADC!'. art. 35, § 2". ffi). 

LEGISlAÇÃO CrTADA Exemplo desse ceoirio está JCDdo descortinado nesta Legis-
latura, oa qual um Plano Econômico, u Eleições Gerais c a mu
dança eminente da Chefta de Governo. coincidem com o perlodo CONSTI11JIÇÃO FEDERAL 

·----··--·-·---·-··-··--·-·----·-··----·-·--·-· coostituciOnalmente defm.ido para o encamiiJham.ento, a discusslo, ..• vofaçio e a sançio de D<l<ttlll de tamanha importincia. como 6 o 
SUBSEÇi<OII 

Da Emenda ii Cooslituiçio 

Art. 60. A Constituiçio poderll ser emendada rnedlanie pro
posta: 

I - de um terço, no minimo. dos membros da Câmara dos 
DeJ>ltados ou do Senado Federal: 

II- do l'lesidente da República; 
· ffi - de mais da metade das Assembléias Legislativas das 

unidade.s da Federaçio. manifestando-se, cada uma delas, pela 
maioria relativa de seus membros. 

§ I' A Constituiçio nio podem ser emendada na vigência 
de intervenção fedoral, de estado de defesa ou de estado de sitio. 

§ 2" A proposta será discutida e votada em cada Casa do 
Congresso Nacional. em dois turnos. considemndo~se aprovada se 
obtiver, em ambos. rrês quintos dos votos dos respectivos mem
bros. 

§ 3' A emenda à Conslilriiçio sen\113 pronmlgacla pelas Me
sas da Cimara dos Deputados e do Senado Federal. com o respec
tivo número de ordem. 

§ 4' Não senl objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir. 

I- a forma federativa de Estado; 
n-o voto dü:eto, secreto, Universal e periódiCo; 
m-a separação dos Pode~eS; 
lV- os mitos e garantias individuais. 
§ 5' A mat6ria constante de proposta de emenda rejeitada 

ou havida por Jnjudicada não pode ser objeto de nova proposta na 
mesma sessão legislativa. -

(À Comissl/o de Constilldçllo, Justiça e CU!ado-
ma.) 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N' 2,, DE 19!15 

Prorroga a \'lgênda da Ld Orçamentária para 
o exercício financeiro .quinte 

As Mesas da Câmara dos Depolados e do s..,ado Fedem~ 
com fundamento no art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
segointe Emencla ii Consiluição: 

Artigo único. O art. 166 da Constiluiçio Federal passa a vi
gor acrescido de § 9, com a seguinte redaçio: 

''Art. 166 ............. --·-··-----··-·-----

§.9°0 Poder Executivo fica autorizado a executar, no exer~ 
cício fmanceiro seguinte, a lei orçamentÁria vigente. a1u.ali.zados 
monetariamente os v~ pelo mesmo indicc de careçlo aplica~ 
do aos tributos federais, caso o projeto de lei OIÇamenlária anual 
não seja aprovado até o fmal da sessão legislativa. 

Justillcaçio 
Ocasiooais emergências c necessidades sócio-políticas t!m 

provocado simações nas quais uma das competênciás histórica; 
mais impc<tantes do Cougresso- aquela de dispor sobre a propos-

caso da lei orçamenthia da União. Evidetlcia-se '(XlSsibilidade. em 
tais condições, de que se chegue ao término da sesdo legislativa 
sem a aprovaçio do projeto de lei orçamentária. 

A Carta Magna de 1988 nio prevl soluçio para esse pro
blema. Entretanto, a democnltka Constituição de 1946, em seu ar
uso 74, delerminava: 

"Art. 74. Se o orçamento nlo tiver sido enviado A sanção 
até 30 de novembro,. prorroga-se para o exercício o que estiver em 
vigor." 

Esta previsão, simples e legitimamente sustentada.. petmite 
a CODI.inuidade da açio govemamenlal sem os pen:a1ços da atual 
distribuição de duodkimos. 

A revitalimçio da idéia cootida na Constiluiçio de 1946, 
por esta Proposta de Emenda Constitucional- i qual adiciona-se a 
necess4ria atualizaçio monetária. tendo em vista a possibilidade 
de siblaçôes inflacionárias -. toma-se necessária, pois garante ao 
Govemo, e ao povo, a segunnça contra. a. solução de continuidade 
na atividade adminslrativa de penecuçio do interesse público. 

Sala das Sessõeo, 10 de maio de 1995. - Humberto Lucena 
- Pedro Simon- Ney Suaasuna - Ronaldo Cunha Lima - Oclacir 
Soa:res -João Rodla- Waldek Otnelas-Jader Barl>alho- Rober
to Freiie - Femando Bezeua- Beni V eras- Carlos &zma - Edi~ 
soo Lobão - Nabor Júnior- Ant&io Carlos Valadares - Ramez 
Tebet- José Bian<:o- Jonu Pinbeiro- Valmir Campelo- Mauro 
Miranda - Romero Jucá - Ademir Andrade - Renan Calheiros -
Hugo "-leio - José Alves - Marluce Pinto - Coutinho Jorge
JOsé J&njcio Ferreira- José Robetto Arruela- Leomar Quíntanilha 
- Bemardo Cabral- Freitaa Neto- José Fogaça. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

CONSTII'UIÇÃO DAREPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SUBSEÇÃOll 
Da Emenda à Conatituiçio 

Art. 60. A Constituiçio poderll ser emendada rnedlan~ pro
posta: 

I - de um terço, no minimo, dos membros ela ctmara dos 
Depota<los oo do Senado Federal: 

n- do l'lesidente c1a República; 
m - de mais ela metade das Assembléias Legislativas das 

unidadea ela Fodençfo, manifes!aJldo.ae. cada uma delas, pela 
maioria relativa de seus membros. 

§ 1' A Constiluiçio nio podem ser emendada oa vigência 
de fu_.ençio fed«al, de estado de der ... oo de estado de sitio. 

§ Z' A proposta sed discoticla e votada em cada Caaa do 
Cougresso Nacional, em dois turnos, considenmdo-sc aprovada se 
obtiver, em ambos, ~ quintos dos votos das IeSpedivos mem
bros; 

§ 3' A emenda l Constimiçio senl pronmlgacla pelas Mesas 
ela camara doa Deplladoa • do Senado Fed«al, """' o respectivo 
número de ordem. 

§ 4' Não sed objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir: 
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1- a fO!ID& foderativa de Estado; 
II- o voto diMo, secreto, univenal e periódico; 
m-• sepoiOÇio c1oo Podere-li 
IV - os direitos e garantias inllividuai.s. 
§ s• A matma constmte do proposta de emenda rejeitada 

ou havida po< P"'iudicoda nio pode s« objeto de nova proposla na 
mesma scssio legislativL 

Art. 166. Os projctos de lei relativos ao p!Boo plurianual. As 
dimri= orçatnen!Mias. ao orçamento anual e aos cióditos adicio
nais SCiio apreciados pelas duu Casas do Congresso Nacional. na 
forma do regimento conmm. 

§ J• Caberá a uma comissio mista peunanciife de Senado-
res e Deputados: -

· I- ex:aminar e emitir parecer sobe os projetos neste artigo e 
sobre. as coacas aprcsenladas anualmente pelo Pruidente da Repú
blica; 

n- examinar e emitir parecer sobre os planos e programas 
nacionais, regionais e set<riais jlrivistos nesta Constituiç:lo e exer
cer o acompmbarnento e a r:asca.Iizaçio orçamentária, sem prej.lízo 
da atuaçio das demais comissões do Congresso Nacional e !!e suas 
Casas, criadas de acordo com o art. 58. . 

§ 2° As emendas sedo apresentadas na comis.d.o mista. que 
sobre elas emitiri. parecer. e apreciadas, na fonna regimental, pelo 
Ple!Wio das duas Casas do Congresso Nacional 

§ 3" As emendas ao projeto do lei do OIÇUIJ.elllo mual oo 
aos projctos que o modifiquem somen'" podem ser aprovadas 
caso: 

I- sejam compallvcis com o plano plurianuale com alei de 
dimri= orçatnen!Mias; . 

n - indiquem os recursos occessúios, admitidos apenas os 
provenientes de anula.çio de despesa, exchlídos as que incidam so
bre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço da dlvida; . 
c) transfe~ncias tributárias constitucionais para Estados, 

Municípios C o Distrito Foderal; ou 
m- sejam relaeionadas: 
a) com a coneçio de enos ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do te<to do projeto de leL 
§ 4° As emendas ao projeto de lei de direlrizes mçamentá

rias não poderio ser aprovadas quando incompatíveis com o plano 
lurianual. p . . -

§ s• o Pruidente da República podm\ env!41" mensagem ao 
Congresso Nacional para propor modifl<>Çio noo projctos a que se 
refere este artigo enquanto nio iniciada a votaçio, a comissão mis
ta, da parte cuja alteraçio ~proposta. 

§ 6° Os projctos de lei do plano plurianual. da dimri= or
çamenlárias e do orçamento anual sedo enviados pelo PresideDI.e 
da Repllblica. ao Coo.grcsso Nacional :oos termos da lei comple
mentar a que se refere o art. 165 § ~ 

§ 7" Aplicam-se aoo projetoo mencionados neste artigo. no 
que nio conlrariar o disposto nesta Seçio. as demais normas relati
vas ao processo legislativo. 

§ 8° Os recuDOS que. em dccon'Encia de veto, emenda oo 
rcjciçio do projciO de lei Ol'ÇIImentária anua~ fiCarem sem despe
sas ~spcmdentes poderio ser utilizados, conforme o caso, _mc-
diame cn!ditas. cspcciai3 oo suplementa.rca, com prévia c específi
ca autorização legislativa. 
........................................................... - ..... ,, ___ _ 

·--,.---·---·---·--·~ 

(A. Corrrb.sãotk Co1Uiiluifilo,l~Utifae Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campoo) - As propootu de 
emenda l Constilniçio que acabam de ser lidas estio sujoilu a 
dispusições especificas constant.cs do art. 354 e Jeguinlcs do Rosi
meur.o Intemo. 

As mat&las vão 1 publicação. 
O SR. PRESIDENTE Q'álio Campoo)- Há ondcau ÍDI

critos. 
Concedo a palavra ao nobre Scnad<r Carlos Wi!Jal. V. E<' 

dispõe de vinte minutos para seu pro!IIIDCiamento. 
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Prommcia o ,._ 

guinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr's Scnadaas, SI>. Scmdorca. 
pretendo fa= hoje. desla Tnbuna, um apelo ao l'ruidenl<l Fer
nando Henrique Cardoso. Sua E<cel&!cia iii. no proximo dia 19, à 
reunião do Cousclho Dehõemtivo da SuperinteDd&lci• do De..,_ 
volvimeniO do Noroeste (SUDENE), um 6rgio criado pelo saudo
so Pruidentc Juscelino Kubitscl!ck, po< inspinçio de rutm emi
nente brasileiro economista Celso Furtado, pua equacionar e re
solver, de modo defmitivo, os p<>blemas do N<xdeste. Tcrt. alL o 
cc!Wio petfeiiO para um grande gesto a marcar u direlrizes verda
deiramente inovadons de seu Govemo. 

E<iste no Nordeste - e V. &"1, ~ oo l"OP"" 
scutantes da Região coobecem IWito bom cssc problema- um grmde 
mlmero do importantes o!ras hfdricas que, pot' .-. falta de doci
sio politica. se encootmm P'""lisMas Sofm'am. a:mo se sabe. oonea 
totais nas verbas orçamcmárias que lles estavam destinaN• DO Orça-
mento Gemi da União para o pee8CilU: e<m:ício. · 

Em Pemambuco, por exemplo, existe uma obra de suma 
importância para a população do sertlo, vítima couscante do fenô
meno da seca. Tmla-sc da Adutora do Oeste. que podcri betlcfi
cíar; i:m cur10 espaço de tempu. uma populaçio de cen:a de 300 
mil pessoas com abastecimento permanc:nte de 6guL 

Em sua primeira etapa- o Subsistema Orooó/Aruipina -, 
cuja e<tensiio atinge 448,5 km, a adutora servir!. 2S Muniápioo, 
entre os quais Araripina, Ouricuri e Trindade, e 149 distritos. vilas 
e povoados do oeste pemaml:ocano. tais como Santa Rita e Mo-. 
rais. O seu cusiO estimado ~ de RS 52,5 milhões. A segunda etapa 
compreende o Subsistema Petroliua/Afrânio c at.enderi a lS M.Jni

__ c;_ipios e 130 povoodos. ao loo.go de seus 328 quilômctros de ex~ 
tensão. 

Essa olra, Sr. Presidente, Sr's e Sm. Scmdorca, representa a 
poosibilidade de uma nova vida para as pessoas daquela regilo do 
meu Estado. E o anúncio, pelo Presidente Fernando Henrique, da 
efetiva continuidade dessa ou de qualquer outra obra hídrica no 
Nonleste seria sinal inequívoco de sua iotençio de resolver dois 
gtaves problemas nacionais: o das obras jnaçghadas c O da seca DO 

semi-árido nordestino. 
Com esse gesto, Sua Excelência confu:maria disposiçio go

vemam.ental já anunciada de que nio baveri: obms novas no Brasil 
enquanto oão forem concluídas as que estJo cm_ curso. . 

Espero que o Pn:sidentc Fcmando Hennque aproveite essa 
oportunidade ímpar para, ji no inicio de sen mandato, com esse 
gesto a um s6 tempo singelo e profundamente significativo, mar
car clanuneute os rumos de seu Govemo na direçio do desenvol
vimento cconômico e do resgate social du Nordeste. 

Muito obrigado. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Sr. Pruidente, peço 
a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavta 
a V. Ex .. , como Líder.porcinco minutos. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPR-TO. Cvmo U
der. Som revisão do orndor.)- Sr. Pruidente. Sn e Sn. Senado-
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res, julgo do meu dever trazer a esta Casa, pam registro nos seus mica americana, a partir da década de 30, foi jdeaJizad• a pu1ir de 
Anais e conhecimento dos nobres Pares. um fato que reputo da um plano geral de desenvolvimento do País. que aoooteceu pari 
ma.iDr relevincia para a CICOD01Dia de Estados centrais. como 6 o pU!ill às reformas institucionais. Foram essas medidas que mitiga
caso de Tocantins. Mato Grosso. Goiás. Distrito Foderal. Pará - rama ortodoxia do capitalismo americano. dando-lhe a comproen· 
pri.Dcipalmente suá região sul- e o Estado do Maranhão. são social necessária ao momento e à história dos Estados Unidos. 

No dia. 28 do mes passado, em Nova Xavantiri&- no Esta- Esse enfoque de desenvolvimento pm:isa incorponr os di-
do de Mato Gro$$0, digno Presidente -. comemoramos simbolica- ferenles espaços em um empreendimenlo nacional. incluindo o de-
mente, mas com nm.ita euforia. a instalação da hidrovia Tocantins- senvolvimento cientifico e a capacitação tocno16gica. Desse ponto 
Ara.gu~ que teria ali bosicamenle seu início e, nessa primeira de vista, é preciso abandonar os velhos prccooceitos, construidos 
fase, pea:wnaia o rio das Mortes, adentraria pelo rio Araguaia. e sobre falsas afumações. 
teuniDaria no Porto de Xambioi. norte do Estado do Tocantins. Estabelecer o equilibrio do desenvolvimento e assegurar a 

Esse fato vem cõi:ttriblir com o extraordin.úio Csfooro que cada região uma participação efei.iva em um plano oaciooal. de 
os Parlamentares. notadamenle de represeutaçlo federal de$ses: Es- maneira que as potencialidades de cada uma resulte na panicipa-
tados, vêm. fazendo hf. anos:, com a intençio de se viabilizar moda- ção de t~s.. Numa CXpteSSão mais social. é como ganmtir de 
!idade viária mais econOmica que tome possivel o aproveitamento cada um segundo suas possibilidades. para cada um segundo suas 
de todo aquele potencial estadual. necessidades. 

Os Estados centrais. com vocaçio ecooômica estribada ba- Um consenso em tomo da idéia de que todos ganham com 
sicaniente na produçio primúia e de forma destat•mda na agriculbl- um desenvolvimento espacialmente equilibrado precisa ser urgen
ra.. se ressentiam das enormes dificuldades de e.o;roamento da sua temente obtido. Os efeitos de induçio e complementaridade preci
produçio. basicamente pelo sistema rodoviirio. carissimo, fazendo sam ser suficientemente fortes para superar a lógica da oompetiçio 
00111 que os produtos nio tivessem competilividaJe nos principais inter-regional. 
mercados nacionais e internacionai5. , ·Parece óbvio que a manuteDÇio ou o agravamento dos 

É a decisio política do Presidente Fernando Henrique Car- amais desequilíbrios terão efeitos perversos sobre os centros mais 
doso que venho nesta tarde inf<nDII' a esta Casa. porque o que dinâmicos. pela intensificação dos fluxm migmf6rios. resttiçio do 
precisava mesmo, Sr. Presidente, nobres Senadores, em de decisão mercado interno e pela necessidade de absorçio dos d6ítcits- so
política., porque reCurso em Orçamento já havia. em outras oportu- ciais. • 
nidades. para a viabilizaçio dessa hidrovia tio importante para es- E considerável para o plano de estabilidade e de integraçio 
ses Estados aqui mencimados.. ___ global da economia nacional pensar antes um plano de integrwrlo 

Portanto. a decisio política do ~sidente Fernando Henri- do desenvolvimento brasileiro, numa medida que as düerenças se
que, perfeitamente expressada pela vontade do seu Ministto Oda- jam diminuidas em favor das aptidões local.iz.adas. : 
<:ir Klein. vem trazer um novo aleuto àquela regiio. que _IX)ssui O novo projeto precisa considerar a vantagem competitiva 
enorme poteDcial e que pode se transformar oum dos principais da diversidade regional do Brasil. explorando as suas _IX)tencialida
celeiros de grios deste Pais. contribuindo. de forma decisiva, para des específicas para maximizá-las em prol do País como um todo. 
o combate à fome, ao desemprego e a organização da economia Por outro lado, a implementação de políticas uniformes 
desses Estados. para tratar de realidades distintas. como tem ocon:ido com fre-

Deixo aqui -o registro dos nossos aplausos e cumprimentos qüência no Pais. não é adequada ao caso brasileiro. As prioridades 
ao Presidente Fernando Henrique pelo acerto da decisão. sio distintas. implicando a necessidade de uma articulaçio mais 

Era o que tinha a dizer. estreita entre as diversas ações governamentais, para harmonizar 
Muito obrigado. os propósitos políticos em tomo de uma estra~gia global de inte-
0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- CoDCodo a palavra gração nacionaL Esta reflexão é. por extensão. aplicável à politica 

ao Senador Jonas Pinheiro. (PàuSL) de ciência e tecnologia. 
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. (P.wsa.) Em que pesem os inegáveis aspectos positivos. a evolução 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. t Pausa.) sócio-econômica do País revela contradições multidimensionais 
Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Luna. que afetam sevetamente as regiões menos desenvolvidas. Entre es-
0 SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB·PB. Pronun· sas. destacam·se: a alta concentração de renda: a degradaçio do 

cia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, o meio ambiente; os desequilíbrios sócio-econômicos e as disparida
Brasil vivenciou, neste skulo. um processo conlÚlllo de aprofun- des de capacitação técnico-cientifica, implicando também as con
damento dos desequilíbrios entre as suas regiões e segmentos so- dições potenciais adversas para a retomada do desenvolvimento. E 
ciaís. Concentra-se agora na retomada do crescimento. preocupado a econonúa brasileira apresenta acentuada concentração espacial e 
com a sua estabilidade econ8mica. Nesse sentido. nio pode cuidar gritantes desequilíbrios regionais. 
apenas das ações de curto prazo sem discutir um projCt(f de futuro, Para que se possa avaliar os resultados de um desenvolvi
coosíderando o seu modelo de desenvolvimento e o tlpo de organi- mento integrado. chame ao exemplo o caso americano -como po-
zaçio social e espa~al que pretende construir. As atividades de deria ser outro pais com dimensões OOntinentais: 6 poss{vel enoon
ciência e tecnologia têm a desempenhar um imp:n1allte papel neste trar pólos industriais. aglicolas ou de serviços, distribuídos de for
p.ovo desenho, no sentido de conlribuir para um desenvolvimento ma eqUânime em tcxlo o território americano. De fonna que fica
susle-Iltável com melhoria da qualidade de vida e com eqUidade so- ram assegutadas a autonomia e a soberania do Estado-nação. 
cial e regionaL A"s disparidades apuecem ainda com maior visibilidade 

A preocupação com a estabilidade econômica, que deverá quando se compara a participação do Pm com as respectivas po-
flX.ar para o Brasil um novo peradigma para o desenvolvimento. pu lações. evidenciando as diferenças de renda per capita.. As de
somente cooseguirá meios de implementação através de planos fasagens regionais quanto à capacitação técnico~ientífica. contri
g)obais de desenvolvimento. Parece que eslamos na expectativa de buem para dificultar a desconcentração econômica. 
experimentar um modelO de ecooomia que traduzirá os anseios da Segundo dados do IBGE. em menos de 30 anos (de 1960 a 
população. Entrelanto. é bom lembrar que a saída da crise econô- 1989). a taxa de urbanização saltou de 44,6% para 74,3%, em 
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grande porte concentrada nos núcleos metropolitanos, sendo que 
mais de 60% da populaçl(o urbana vivem em apenas 9 áreas (São 
Paulo, Rio de JODeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, CUritiba. Sal
vador, Recife, Fortaleza e Bel&n). 

Essa situação tem provocado dois tipos de problen:uo.s am
bienlais~ ambOs comprometedores em ~laçlo ao projeto de desen
volvimento sustentivel e que dependem do desenvolvimento t6c
~científico para equacionamento: a poluição urbana, decorren
te da alta coocentraçio espacial das atividades industriaÍJI e dos dé
ficits sanitários; e os desmatamentos, com a degradação dos recur
sos naturais tenováveis e bióticos. A diversidade de ecossistemas, 
antes de tomar-se uma vantagem comparativa, vem sofrendo os 
efeitos de um processo intenso de desorganização do espaço cx:u
pado, mediante emprego de formas de produção homog.!neas e 
inadequadas U diversidades ambientais. 

. Delllre as indicações mais graves dos desequilibrios -mgio. · 
oais e do modelo de descnvolvimeDlo adctado, destacam-se as se
guintts: o Índice de Desenvolvimento Humano, apontando o Nor
deste como a tegilo mais comprometida, com 72% da mbiia na
cionst e o Índice do Nivcl de Vida, que inclui dados de atcndi
meDlo às necessidades básicas de infm-estrublra social - mostra 
uma situaçio ainda mais cdtica pam o Nordeste; uma relação da 
otdem de 60% do indico aproscntado pelo Sudeste. 

Parcc:e claro que. eom tais disparidades sócio.oconômicu, 
as estrat6gias da ci&lcia e tecnologia para. as diferentes regiões 
tamMm precisam ser distintas. Entretanto, as politicas de desen
volvimento regional tem assumido, impUcita ou explicitamente, 
um carátcr menunenr:e compensatório. 

Nio tem havido, de fato, uma estrat6gia -de integração das 
regiões a um projeto de desenvolvimento nacional. 

Com rclaçl(o à disposiçio de gaslos do Orçamento da União 
e dos dispêndios das estatais, veriftea-se grande concentração no 
Sudeste (mais de SO%), enquanto o Nordeste c o Norte participam 
com menos de 109'ó. 

Em alguns programas de ciência c tecnologia (e&n como: 
Programa de Recursos Humanos para Capocilaçio Tecnológica 
(RHAE) e Programa de Apoio ao Desenvolvimenlo Cientifico e 
Tecnológico (PADCI), por exemplo. a desproporç.io ainda 6 
maior. 

Na participaçio do Nordeste em relação ao instrumento de 
renúncia fiscal a mesma proporção é mantida. 

Os fmanciamentos públicos, através do BNDES e do Banco 
do Brasil. também se concentram no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

A Constituição de 1988 n:alizau uma profunda desccnlrllli
zação dos xccursos públicos da Uniio para os Estadoo c Munici
pios. sem. no entanto, redefinir as responsabilidades e competên
cw. Disto decom: uma gr.mde duplicidade de ações públicas, au. 
mentando o desperdício e comprometendo a eficácia governamen
tal na implementação de projetos. A mesma indefmiçio oc.one em 
relação às atividades de C&T. 

Nessa área, há dois efeitos negativos: a tentativa de estabe
lecer políticas uniformes. que somente produum resultados nos 
centros mais avançados e a duplicação de instrumentos de fomen
tos entre os sistemas federal e estaduais. 

De forma a assegurar a descentralização adm:inistn.tiva e as 
ações do governo, a Carta Magna disciplinoo no art.. 43 - embora 
ainda pendente de legislação regulamentar - a articulação admi
nistrativa. de forma que o desenvolvimento seja levado a efeito, 
reduzindo as desigualdades regionais. 

O Sr. Lúcio Alcântara- Permite-me V. &•um aparte. no
bre SCDador Ronaldo Cunha Lima? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com muita honra. 
nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúcio Ak:intara - Senador Ronaldo CUnha Lima, 
com toda propriedade., V. Ex• aborda esse assunto maia: uma vez. 
Não 6 demais "'pisi-lo, ati porque os oovidoo llio pouco sensivcÍJI 
a essas argumentações. a essas reivindicações. No Pais hi graves· 
desigualdades regionais, u quais s6 serio solucionadas mediante a 
im.plementaçio de uma política nacional. Evidentemente, ~ muito 
dificil ter ma pais próspero, um pais com fulmO, um pais equili
brado e justo se nele houver as desigualdades que afetam sobn!:tu
do a nossa Região- V. Ex• conbece tio bem. uma vez que gover
noo o valoroso Estado da Paraíba com muita con.gem e ~
cia - e a Regiio Norte. O que nos inquieta e nos preocu~ ~ o fato 
de existirem instrumentos legais que procumm dimiiruir-essu dis
torções~ A própria Constituição, como V. Ex• mostrou, acode esse 
problema. uma vez que determina a regionalizaçio dos gastos das 
empresas estatais e fóderais. Todavia. ainda nlo logramos nem se
quer o cumprimento desses manda~tos coostiblciooais. Agora 
mesmo, a exemplo do que flZei'IUD alguns companheiros que me 
antecederam, !llliildci emendas à Lei de Diretrizes Orçamenúrias
LOO - que dispõem sobre a ~siooaljzação dos gastos. Vamos 
''malhar em ferro trio". mas o f~os Com a t:ranqdilidade da nos
sa consciência. O argumcmo que muitas vezes querem desqualifi
car 6 o doo que querem um pais justo, um pais próspero. ma pais 
generoso. Isso ni.o se obt6m a nio ser com um equillbrio regional 
que permita um futuro melhor para a população do Norte e Nor
deste. A união. a unidade naciOilB.l - dizem que tiramos _tantas 
prerrogativas da Coosti.b.liçio de 1988- é a maior, a mais impor
tante conquista da nossa Carta. Nio se trata só da unidade e inte
gridade do tenilório, mas a unidade proveniente de um tratamento 
cqüitativo para todos os filhos. de todas as tegiõcs do BrasiL Soli
darizo.. me oom V. ex• em relaçio ao tema de qu.e trala em seu 
pronunciameniO. Na realidade. virioS discursos. nesta Casa. t&n 
alxm:lado esse assunto, t.&n insistido nessa tecla. Vamos aguudar 
que o Presidente Fernando Henrique. que 6 um homem sensível a 
esses problemas ati por sua f01ID8çllo intelectual- Sua Excelência 
vái visitar a SUDENE, em Recife -. cumpra defmitivamcute o 
compromisso feito desde a campanha. de dar tratamento justo e 
adequado ao Nordeste e ao Norte. regiões que requerem instru
mentos ágeis para promoção do desenvolvimento. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Senador Lúcio AI· 
cintam, agradeço a V. Ex• o iluslre aparte ao meu pronunciamen
to. Em verdade. as intervenções ~m sido seqüenciais, ~m sido im
perativas, repetitivas e constantes por porte dos IeprCSCntantes do 
Nordeste nesta Casa em relação aos desequilíbrios inter-regionais. 

Destaco de forma especifica a necessidade de uma integra
ção e de um projeto global cm re111çio à ciéncia c tecnologia pam 
que se cumpra apenas o que disciplina a Carta Magna e pam que 
se atendam exigências sociais, econômicas e principalmente cien
tificas. 

No instante em que estamos defendendo essa integraçio, 
essa interaçã.o, essa junçi.o, essa unidade de pontos de vista,. o fa~ 
zemos com a consciencia acin:ia de tudo patri(:(ica. buscando 
exemplos ex temos para mosiiar que, neste fmal do Skulo XX, hi 
necessidade de um projeto global pam o Pais, principahnenlc com 
base na ciência e na tecnologiL 

A legislação regulamentar no nível de lei complementar de
verá dispor. en.tie outras matérias, so~ as condições das regiões 
em desenvolvimento, sem olvidar a rea~peração das terras áridas e 
a cooperação dos pequenos e médios proprietários rurais. 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da CiênCÍJI-8BPC = prega em editorial de sua publicação oficial: "A política de C&t 
e ensinO superiOl" encontra, tam~m, claros limites na indefmiçio 
das direttizes de desenvolvimento industrial e agrícola. bem como 
na ausência de políticas públicas consistentes". 



370 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

No govemo da Paraíba fizemos um esforço considerável 
par& organizar a estruro.ra instituciooal de educação superior. ~ên. 
cia e tecnologia. 

Forun criados a Fundaçio de Apoio à Pesquisa (F APESQ), 
a Fundaçio Centro de Tecnologia Industrial (FUNCE11), e o Fun
do Estadual de C&T, conforme estabelecido na Constituição do 
Eswlo, além de medidas e ootras ações. 

Buscamos taml>!m a integraçio das atividades de C&7 do 
Eswlo à politica nacional. mediante a criaçio de progmmas do 
tipo: Prognoma Pamibano de Qualidade e Produtividade; Prognoma 
de Tecnologias Apropriadas; Prognoma Paraibonci de Deslgn, e 
SOFTEX-2000, entie outras ações. Foram investidos da CINEP
Companhia de Industrialiuçl<i do Eswlo da Pamiba. mediante 
utiliuçio do FAIN, em atividades de tecnologia industrial. Coos
ttufmos o Centro de Jncuboçlo de Empresas de Base Teeool6gi
cas. F..nttetaDto. esse esforço nlo tem sido conespondido na. mes
ma proporçio pelas agbcias federais. apesar dos indicadores fa
voráveis em termos de co.t:npedncia instalada na regiio, que tem 
sido atestada pelos levantameotos reAlizados 

No imbito estratégico das atividadu de C&.T, as conexões 
entre o sistema foderal e os estaduais se desenvolvem mediante a 
implementaçio de prognomas. A participoçio das regiões .nesses 
instrumentos de fomento revela tanto a aus&lcia de politicas regio
nais. quanto as diferenças de capacidade de resposta. Nesse senti
do, cabe examinar a i:rllu&cia desses programas nos EstaâOs e te
giões, pam demonstrar as afiiDJllções anteriores. 

''Não bá etnais erJCaZeS de cooperação c integraçio entre os 
institutos f~ e estaduais". avalia ainda o editorial da SBPC 
em sua publicação ofiCial. 

O Prognoma de Recursos Humanos pam Capocitaçio Te<:
nol6gica (RHA.E) 6 um dos instrumeotos federais mais importao-· 
tes pam promover a apropriação econômica de coohccimentos t6:
Jlico.cient!ficos pelos sctores de produção industria~ agdcola e de 
serviços, envolvendo a mobilizaçio de empre~ institutos de pes
quisa, desenvolvimento e engenh~ universidades e outras insti
tuições de C&T. 

O nlvel de participaçio iegional nesse prognoma pode ser 
altamente revelado na dinâmica de funciooameoto dos sistemas 
estaduais e da a.çlo. espacialmente concentmdoras dos instrumen
tos federais. 

Além disso, a distril:uiçio de bolsas de pesquisa. por área 
de CODheeimento, pode servir como indicação de existência das 
competências locais e do gnou de compatibilidade entre a demanda 
das empresas e a capacidade de resposta dos centros locais de ge
raçio de conhecimento técni<XH::ienaTtcO (unlven:idadcs e institu
tos)-

Os dados de entidades oficiais e extra--oficiais que:apresen.
tam demonstrativo de participaçio dos Estados na distril:uição de 
bolsas desse prognoma. por segmento c por área de CODhecimento, 
bem como a distribuição de projctos por prognomas pam todas as 
regiões, cursos de mestrados e dootorados, e pesquisadores sio, 
por assim dizer, alam:tantes. 

O esforço de capaciiAção tknico-<:icnt!faca dos Estados e 
regiões, mediante formaçio de recursos humanos e inserção de 
pessoal qualifiCado na produção, viabilizados pelo RHAE, pode 
ser complementado pela anilise de distril:uição dos projetos de 
pesquisa e desenvolvimento em andamento, financiados pelo Pro
grama de Apoio ao Desenvolvimento Científico e· Tecnológico 
(PADCI), que conta com =rsos de empréstimos tomados junto 
ao Banco MundiaL 

Como se pode verificar pela anilise dos programas de C&T 
de amplitude nacional, a estiatégia politica clominante 'tem sido es
pacialmente coocentradora. 

Por ootro lado, os progmmas federais de aientaçio regio
nal. além de terem sido desativados na plática, revelaxam-se mera
meDie compensat6rios e, no Nordeste, limitadoo l questio agriria 
ou de RICUISOS hídricos. sem promover efetivamente uni desenvol
vimento técnico-cientffico voltado para a apropriaçio CCO:JlÔmica e 
social dos resultados das atividades técnico-cientificas-

Com as limitações orçamentárias atuais que tendem a per
manecer restritas, o papel dos investimenlos públicos federais scri. 
muito reduzido. sendo vital a formaçio de parceria com os &IA
doS-

Mantidas essas condições, a contril:uiçio do setor de C&T 
para o desenvolvimento sustentável nas regiões ser;\ pouco sigaifi
cativa. 

Entretanto. confonne mostrado, o contiugeDie de pessoal 
qualificado e a capacidade de fozmaçio de pessoal de n!vel supe
rior não sio desJRzlveis. condi.çõcs que poderiam ser melhor 
aproveitadas para a fcxmação do desenvolvimento regional. 

No Nordeste, que apresenta ID.dices de desenvolvimento hu
mano dos mais baixos do mundo, a infm.-estmbln. de C&T e o 
cootingeol.e de pessoal qualificado dispontvel deveria ser mobili
zado DO desenvolvimento de projetas governamentais de melhoria 
de ser<'iços piblicos nas áreas de saúde piblica. ecbcaçio, sanea
mento básico, proteçio ambiental, atividades produtivas comunit.t
rias. etc. bem como para. o desenvolvimento de compet!ncia t6cni
co-científJCa em áreas relacionadas com as vantagens competitivas 
loc:ais e com a prepamçilo d& populaçio para conviver com os 
longos periodos da seea. 

Cite-se. uma vez mais e para conc:bJ.ir, a revista Ciência 
Hoje: 

"Cultura. educação e e&T sio hoje instrumentos 
indispensáveis pàra se enfrentar com ~xito a viol8ncia. a 
fome, as doenças. a busca de trabo.Iho e dignidade, que 
angustiam a nação. Por isso. a l'CICllpeiaçio e o eficiente 
funcionamento das instituições de todas estas áreas sio a 
primeira de todas as metas a serem alcançadas!' 

Muito obrigado-

DuronJe o discurso do Sr. Ronaldo Cunlra Uma. 
o Sr. Júlio Campos, 2°Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que i ocupada pelo Sr. Teotónio Vilekl 
Füho,l"Vice-Pre.sidenu. 

O SR- PRESIDENTE (TeotDnio Vilela Filho)- Couccdo a 
palavm ao nobre Senador Júlio Campoc, que tem a palavra per 20 
minutos. 

O SR- ,JÚLIO CAMPOS (PFL-MT- Prommcia o seguinte 
disCUI'O. Sem revisão do orador-) - Sr_ Presidente, SI"s e SIS. Se
nadare~ assomo novamente l tril:uoa do Senado Fedeiala fim de 
expor dois problemas reta.iooados com a área agdcola do meu &
iado.~Mato Grosso. 

Na dkada de 70. quando o Governo Federal resolveu in
centivar a ocupo.çio do Centro-Oeste e da. Amazônia. milhares de 
sulistas - do Rio Gtande do" Sul, de Santa Catarina e do l'arulá -, 
paulistas, mineiros e tambmn nossos irm!os nordestinos resolve
ram ocupar as tems f6rteis do Estodo de Mato Grosso para iniciar 
um gr.mde prognoma de produçio. O que realmente valeu A pena. 
Hoje o nosso Estodo já 6 o lett:eiro maior produtoc de grios do 
País.. 

Nesta safm de 1994195, estamos colhendo cerca de 7 milhõ
es de toneladas de grãos, das quais 4 milhões e 500 mil toneladas 
sio de soja. O que estA oos JXOI'OfClonando uma produçio reeade 
em termos de soja em nosso Estado. 
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Mas. com toda essa produção, :Mato Grosso vive til6i:JiCD.tos 
dil'iceis. como todo o Bmsil. com relaçio ao problema agrlco!a. 
Um dos assuntos que tem afligido os nossos produtores nos últi
mos dias 6. malfadada 1R ~bre os rmanciam.enfos agrícolas. so
bre o I'INAMI! rural e sobre o Fundo Constitucioual do Centro
Oeste- FCO. bem como oulns linhas de financiamento ligadas a 
essa ma. 

Sr. Pnmdente, um dos Municípios que mais se destacou no 
gm!do "'"""" da produçio agrlcola mato-grossense foi o de Pri
mavera do Leste, oodc 99.9% dos agricultores são sulistas. que 
aaodil.uam na ocupoçio da Amaz&.ia e do Cenlro-Oeste. Ho
mens que venderam a sua pequena propriedade. lá no Parani, no 
Rio Gnnde e em Santa c.ariDa para adquirirem áreas de plantio 
em Mato Grosso. Lamentavelmente. o Município de Primavera do 
Leatc, desde o dia 8 de maio. estÁ em esWio de emerg&!cia. Passo 
a ler para V Ex's o Decreto n• 400 

"VILCEU FRANCISCO MARCHETI. PRE
FEITO MUNICIPAL DE PRIMA VERA DO LESTE. 
ESTADO DO MATO GROSSO, usando das atnbuições 
que llie llio conferidas pela Lei Oxginica do Municipio. 
e confOI'lDC o quts dispõe o § 3° do art. 3° do Decreto n° 
89S/93,e ' 

CONSIDERANDO as medidas econ6nticas ado
tadas pelo Govemo Fedenl para o selo!" agrlcola que. 
cem o fechamento do flllADCiamento de rusteio, comer
ci•li71çJo investimento, passa à marginalidade diante do 
meiCido flDIDCeiro; 

CONSIDERANDO os baixos pr<ÇOS obtidos na 
comen:ializaçio dos produtos agrlcolas. como: soja. mi
lho, lll'OZ e fcijlo, nlo coodizenf.es aos custo:s_-reais de 
produçlo. provocando incalcuJiveis pn:jdzos aos peo
dutores; 

CONSIDERANDO a persist&lcia do Governo 
Federal. atiav~ de seus órgãos fmanceiros, em manter. 
a qualquer custo, a lR sobre os fmanciamenlriS FINA
:ME, FCO e os outros investimentos com jUros distintos 
e insuportiveis, levando os agricultores, em Primavera 
do Leste.l inovàável faiEncia; 

CONSIDERANDO os altos custos do frete, em fun
çio do t>5lado precário das rodoVias de """""'CDIO das s&· 

fras, que reàmm snbotancialmcllle o p<eço dos gtim; 
CONSIDERANDO que a mio-de-obra do campo 

passa 1 ociosidade, vindo a fazer porte da periferia do 
nosso Mmidpio. criando sério problema social; e 

CONSIDERANDO que ~ta Região possUi voca
çio agrlcola. cooseqilentemente a economia de Primave
ra do Leatc depende. din:ta e in~tamentc da agriculbJ
ra, e a fm de sensibilizar os á.gios govetnamenta.is 
competentes o a popnlaçio em gornl para essa absurda 
realidade que. se prossesuir. a CUl1D prazo. provocará 
enonnco dificuldades com acenblada 1'0duçio de produ
çio de gxios no Munidpio, Estado de Mato Grosso e 
Pais. poilla proxima safra. proporcionando uma reduçio 
ainda maior na onocadaçio de !CM. que, no momento, 
está em tomo de 30%, inferior a m~ da llll'OC&<iaçio 
docxerclciode 1994. 

DECRETA 

Artlsu t• - Fica decretado 'ESI'ADO DE 
EMERGtNCIA" no Municlpio de Primavem do Leatc
Mf, em virtude das enOIDJ.es dificuldades vivcnciadas 
pelos agricultores e popnlaçio desta regiãO no presenle 
momcn10 e CDqUanto perdurar essa situação." 

Sr. Presidente. é lamentável a situação por que possa o Ml
nicípio de Primavera do Leste. Aat:dito tam.bSm que outros Muni
cipios do Mato Grosso, de MaiO Grosso do Su~ de Rond6nia. do 
Parll!l.t, de Santa Calaiina. do Rio Gnnde do Su~ de Minas Gerais. 
de Sio Paulo, enfnn. de todo o Brasil também enfrentam essas di
ficuldades. Vejam onde chegou o Prefeito daquele Munidpio que. 
sentindo na pele a terrível situação que está •tingindo toda a PJPU
la.çio, está dec::retmdo estado de emerg8ncia e, acredito que em se
suida. decrelart estado de calamidade pública. 

Parece-me que uma luz. eld. surgindo no fundo b.'inel, den-
tro dessa tecnocracia burocritica de BIUllia. 

A Sr'.J6ala Marlse- V.Ex"me permite um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS-Ouço V. Ex' comprazer. 
A Sr' J6n!a Marloe- Senador Júlio Campos, ao ver V. Ex' 

IIllÇAr as dificuldades dos Mmicfpios de seu Estado. Mato Grosso, 
hoje governado por um grande compenheiro nosso. o Governador 
Dante de Oliveira, flCaDlOI com a seguinte indagaçio: para onde 
estio indo os recursos que o Govemo tem prometido para resgatar 
a dívida social do nosso Plis? Certamente as palavras de V. Ex• 
nio ~tmtam com fidelidade a realidade. vivida pelos seus conter
râneos. Mas, todas essas dificuldades enfrentadas pelo seu Estado 
fazem com que V. Ex• fale em nome deles. solicitando apoio c so
luçio. Desejo "'e V. Ex'leDba sucesso. no sentido de possibilitar 
soluções Jlll1l os problemas "'e afligem os Municlpios do seu Es
tado e tam.b&n para aquela gente sofrida, junlamcnte com os seus 
prefeitos. possam. fmalmCDte, implementar os prosnnw que 

- atendam efctivamente as PJPUlaçõcs de baixa renda. Tive a opor
bJnidade de demonstrar aqui as dificuldades do meu EstadO. Mihas 
Gerais, principalmeiKo das regiões pobres. Este é o clamor. e V. 
Ex' é o clamor do Pals, é o clamor do Mato Grossq, é o clamor de 
toda a Naçio nesses momcnl:os dificeis por que passam boje as po
pulações carentes, sofridas e, certameo.le, marginalizadas do nos-
so País. . 

O SR. JÚLIO CAMPOS -Realmente. nobre Senadors Jú
ma Marise. • situação do nosso Estado é tio dificil que o próprio 
Governado< de Mato Grosso, recém-empossado. Dr. Dante de Oli
veira, está plSS3Ildo momentos dif':aálimos pam cumprir os com
promissos do seu plano de metas como. também. os compromissos 
fmanceiros. Hoje, no meu Estado, estio em greve a políci:t civil. a 
área da educação. área de saúde, pmque o Governo não tem con' 
seguido cun::qrir o pagamento das folhas de salários. que estio três 
meses attasadas. 

Hoje, o Secretúio de Fazenda comunicou-me que talvez 
encemtSSC O pagamento do m,& de fevereiro,. já devendo março, 
abril o que significa que a receila dos Estados dependeQlc:S da 
agricultnm caiu por completo, causando. assint. dificuldades mui
tos grandes aos Govemadon::s da nossa região. 

-O Sr. Ramez Tebct- V. ex• me permite um aparte. nobre 
Senador Júlio~? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço com atcnçio o Senador 
RamezTebd. 

O Sr. Ramez Tchet - Senador Júlio Campos, em Mato 
Grosso do Sul. no Muuiclpio de Cbapa.dlo - que tem esse nome 
porque taJnb6m foi desbesvado, colonizJldo pela habilidade, pela 
técnica e pelo trabolho dos nossos iimios do sul- LI também está 
ocorrendo. ou j. ocxncu. a mesma coisa que nesse município do 
Estado do Mato Grosso a que V. Ex' fazrefer!ncia. Em Chapadão 
do sul o prefeito também decretou estado de emergt!incia. tamanha 
a crise que assola aquele municipio. Enlão. a gravidade da situa
çio do homem do campo. da agricultura é de tal ordem. que tenho 
plena convicçio - ouvi alguns comentários e esaou torcendo para 
isso- de que o Seohor Presidente Fernando Henrique avocará para 
si a decisio desse processo. para que haja uma urgente medida que 
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possa solucionar esse gmve P"l\blema que estA· afligírido jâ ok> 
digo a agricultura brasileiro, mas a economia, porque a situação 
está realmente insusteotável. 

O SR. JÚLIO CAMPOS --Muito obrigado. Senador Ra· 
mez Tebet. Incorporo com muita homa o aparte de V. Ex .. ao meu 
pronunciamento. 

OSr.OsmarDias-Permite-me V. &•um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS -Ouço comatenção o aparte do 

Senador Osmar Dias. -
O Sr. Osmar Dias- Senador Júlio Campos, eu acompa

nho com atenção nãO apehas esse pronunciamento de V. Ex•. 
mas os outros que fez, também defendendo a agricultura. E isso 
é realmente muito importante nesse momento que -vive a ·agn
cultum, onde a tcceita bruta deste ano deve ser cerca de 24% 
ou 25% inferior A receita bruta do ano passado, quando a safra 
foi ce~ca de 7% ou 8% meuor do que a atual. Fiquei espantado. 
diria mesmo chocado. quando li na im.pn:nsa, ontem. Uma en
trevista coletiva do Ministro da Agricultura, José Andrade 
Vieira, em que a prinCipal afu:maçlo de S. Ex .. foi a de que não 
está preocupado com a reduçio da área em que ocorrerá, com tt 
situação em que vive o campo bbje_ Porque S. Ex• entende que 
a redução de átea é até boa, é até bem-vfnda. já que S. E,..• quer 
trabalhar pelo aumento da produtividade. Uma frase pronuncia
da com absoluto desconhecimento da realidade nacional. O 
Pafs precisa ampliar a sua área em 30 Jllilhões de hectares. O 
Mato Grosso, o seu EStado. é uma fronteira-nOVa;- jü"lifãJ:DeDte 
com o Paraná. o Rio Grande do Sul, é o terceiro Estado que 
mais produz grãos neste País. E se tivesse, num passado recen
te, esta visão de que as fronteiras não poderiam mais crescer. o 
seu Estado com certeza não estaria danc\o a ·contribuição impor
tante que dá hoje à produção nacional. Uma preocupação que 
trago a esta Casa é a de que esta nio pede ser a visão do Gover
no, tem que ser - e quero me confortar em pensar - apenas 
uma visão isolada de um Ministro que deinOnstrã. tOtã.l ignorân
cia sobre a Pasta que dirige, infelizmente. Agradeço o aparte. 

A Sr" Emilia Fernandes- Permite-me V. Ex• um aparte. 
nobre Senador Júlio Campos? . _ 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço o aparte da uobre Sena
dora Emília Femaudes. 

A Sr' Emilla Fernandes- Neste aparte. Sr. Senador, gos
taria de manifestar a minha solidariedade ao que V. E;~~;• está ex
pondo. Isso demonstta claramente a preocupação desta Casa com 
a questão da produção de alimentos neste País. TeinOS" observado 
váriOs Prom~ociamentõs dos Srs. Senadores, alguns com algumas 
conotações que não coocordamos, porque entendemos que o pro
blema hoje se apresenta muito mais sob a responsabilidade de uma 
pessoa isolada do que de um setor econôinico e de liri:ii equipe 
econômica que precisariam. no meu entendimento, com todo o 
respeito que tenho, de um pouco mais de sensibilidade na avalia
ção do problema. Gostaria de acrescenW' ao pronunciamento de 
V. Ex• o testemunho do que também está ocorrendo no Rio Gran
de do Sul, onde tem havido manifestos nas ruas, onde produtores 
têm manifestado a sua preocupação. Inclus1ve? já temOs oo Rio 
Grande do Sul mais de cem Municípios que precisafafrf<leclarar 
estado de emergência diante da sihlação que vivem não apenas os 
agricultores ou os produtores mas a economia como um todo, em 
função do que está vh·-endo a produção neste País. ê o mAis grave: 
já no Rio Grande começa. como medida para tentar garantir os 
meios de ttabalho dos produtores, a ser decretada pelos prefeitos a 
utilidade pública de mã.quinas e equipamentos agrícolas, como for
ma de garantir o dia de ttabalho de cada produtor. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Para evitar que o Banco do 
Brasil tome dos agricultores. 

A- Sr" Emília Fernandes- É exatamente onde eu gostaria 
de cbegar. Além da sensibilidade que é solicitada do Minist&io da 
Agricultura. é [ambém solicitada a sensibilidade da equipe econô
mica como um todo e do próprio Banco do Brasil, que tem presta
do um trabalho ao nosso País, mas que, nesses. últimos anos, e 
principalmeote oeste Governo, tem demostrado que precisa redefi
nir os seus objetivos: ou ele se equipara e se iguala às outras enti
dades que visam especificamente ci lucro, ou se mantém cano lí
der maior para direcionar e permitir a salvação da produção agd-
cola e agropecuãria deste País. Muito obrigada. · 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Sr. Presidente. SI's e Srs. Sena
dores. afora essas preocupações com o crédito agQ:cola minguado 
e ilispendiõso. com o conseqUente endividamento que sufoca o 
nosso agricultor. com os preços mínimos abaixo do mfnimo pm
visto, mais um fator de lntranqtlilida.de está atingindo agora o agri
cultor brasileiro e em especial do meu Estado:· trata-se. do cadastro 
nrral. 

Decorridos mais de dois anos do recadastramento rum!. os 
problemas dele decorrentes começam a aparecer. Muitos proprie
tários de terras, ao receber o aviso da tàxa de cadastro ou do Im
posto Territorial Rural (ITR) de 1994, foram surPreendidos com a 
classlficação de sua propriedade como "improçiutiva", muito em
bora a gleba. sejacultivada e preencha todos os requisitos fiXados 
pela Coostituíção Federal e pela Lei ri0'8.629, de 1993, para ser 
coosiderada produtiva. · · 

Os motivos para inquietação são evidenteS poi parte dos 
proprietários, em função dessa rotulação errônea: mantida a classi
ficação, além de estar sujeila a propriedade à i:obrança do iniposto 
calculado pela aliquota máxima. pode ela ser objeto da apropria
ção para fins de reforma agrária. 
· · O clima de apreensão aumentou ainda mais a partir do mo-

, mento em que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), com base nos dados cadastrais que resultaram 
~ classificação da terra como improdutiVa. passou a fazer intem
pestivas vistorias nessas propriedades, objetivando constatar se 
elas de fato o são. Nesse momento, o temor dos produ10res em re
lação ao aspecto físico-tributário ficou até relegado a segundo pla
no, diante da ameaça de perda da terra da qual firam seu sustento. 

Os órgãos governamentais responsáveis, Tespectivamente, 
pelas questões tributária e fundiária- Secn:ltaria da Receita Fede
ral e INÇRA - atribuem tod_o o problema ao preenchimento irre
gular dos formulários do cadastro rural. Contudo, manifestações 
recentes do presidente da Confederação Naciooal da Agrirulblra 
(CNA), Dr. Antônio dt'" Salvo, têm apontado a origem primeira da 
confusão. Ela residiria na exigência de que o produtor preencha 
formo lários destinados a dois cadastros distintos: o da Receita Fe
de~ e o do INCRA. Por que - tem indagado o Dr. Antônio de 
Sa_lv"- obngar o pmd.mor .--ter dois trabalhos e- a realizar duas
Jes_p.:!sas? Por que f'"5a duplicidade de documentos que deveriam 
ser tdênticos, pro"ocando. inúmeras vezes. discrepâncias entre 
eles?~ v_e-t:dade que os objetivos de cada um dos órgãos, ao solici
tar as informações. são diferentes. A Receita avaliará. os dados. a 
fun de estabelecer as alíquotas e fazer _a c;obrança do TIR. O IN
CRA servir-se-á deles para classificar as propriedades. conforme a 
legislação em vigor. para fms de reforma agrária. Entretanto, as in
formaçõe.<> solicitadas pelos dois _6rgãos são exatam.ente as mes
mas. Logo, não há qualquer motivo para que o cadastro não seja 
único, servindo aos dois propósitos. Com isso, p:rupar-se-ia traba
lho e despesa ao produtor e. o mais importante. evitar-se· ia a e:\:is
tência de dados discrepantes nos arqtJivos de dois órgãos do Go
verno Federal. 

O fato. Sr. Presidente. sr-s e Srs. Senadores, é que a confu
são é tão grande, tantas são as propnedades que tiveram classifica-
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çio i=al, em decorr6ncia alé mesmo de erros de digitaçio - OOD· 

forme admitmn fll próprias autoridades da Receita Fedem! e do 
INCRA-, que ambos os áBioo receberam eoonnc qullllidadc de 
podidos de mvisio. 56 na capilal do' Estado de Sio Paulo, o IN
CRA recebeu ceroa de quatroceniOs pedidos diários de -isão du
......, o m& de janeiro! A Federaçio da Agricultura daquele Esta
do estima em Uczentoc mil o número de proprietários rurais que 
pedido revisão de seu cadastro! 

Ainda nesta ...,.,., uma comissio de Parlamentams do 
Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul esteve em a~ncia espe
cial oom o Sr. Diiota- da Receita Federal, Evermlo MacieL 
, . Na oportunidade, liderados pelo Senador Lódio Coelho. fo

mos mostiar a S. Ex• o Diietor da Receita Fedem! a siiUaçio dos 
proprietirioo do PantanaL úea tida como de defesa ecológica. DOS· 
te Pala. AlllUÚio ecológico do BrasiL em que, no entanto. o preço 

, do iznposlo cobrado pelo INCRA é maior do que o valor mal da 
terra! 

. fU f8zeodeiros DO Pantanal que durante duzentos anos con
. servamm aquele teirit6rio brasileiro nas froo&eiras com a Bolívia. 
cem o Panguai, e estio dispostos a dar a sua propriedade em pa
gamento~ como daçio. ponJU.e o preço que o INCRA está cobran
do pelo ITR 61111ior do que o valor v ena! da terra. 

Em,vúiu regiões do Pa!s 00 pxoços de teml aumentaram, 
val<Xizando-se, praticamente. em todo o Brasil: at6 no nosso sofri
do Notdeote o preço da tara ji chegou a um patamar n:speitivel. 

No Pantanal. entretanto, o JRÇO da terra cootinua, ridicula
mente, a RSSO.OO, R$80,00 ou R$100,00 o hectare. Por falta de 
eslrlda&, de irifra-esttuiUra, pelas longas dist.incias, e por ser uma 
úea coostimcionalmente declarada como património naciooal. 
como úea ecológica, o preço da terra nio chega a valer quase 
nada. No entanro. os iznposlos cobrados dessas propriedades são , 
muito maiores do que o ~ real! Existem fazendeiros que se 
venderem a propriedade nio terio como pagar o INCRA. 

Meu Deus do Céu! SeiÍ. <p.~e tudo de ruim. neste País. cai 
em cima do produto< rum!? Será que tudo de ruim que aoonlcce DO 

Brasil cai em cima de Mato Grosso? 
Há poucos dias, Senadom Júnia Marise, um correligiooúio 

de V. Ex•. Deputado Fedem! ,do meu Estado pelo PDT. AniOOio 
Joaquim. nmna audiSncia que teve com o Ministro José Serra, le
vando a S. Ex• os problemas do DOSSO Estado. as dificuldades ~ 
transporte. de desenvolvimento, obteve a seguinte resposta: "E 
preferlvel fechar MaiO Grosso, porque é um Estado inviávet tudo 
o que lá se produz nio tem valor para nós. no BrasiL" S. Ex•, o 
Deputado. ficou profundamente chocado enio ~u nada. Se 
fosse eu, Senador Júlio Campos. ex-Govcmador do Estado. ex
Depltado Federal, teria dito a S. Ex&; "Entio, Sr. Ministro, quere
mos emancipar Mato Grosso do Brasil anransformá-lo num de.. 
partamen.to da Bolívia." A Bolívia é nosso vizinho, está se desen
volvendo muito e valoriza a JrOdução dos seus agricultores. No 
Brasil. um Estado altamente viável. que recebeu brasileiros do SuL 
de Minas Gerais, do Nordeste. de Sio Paulo. de todo o Pais. boje é 
tido como inviável pelo Sr. Ministro do Plancjamento. É essa 
.mentalidade que precisa acabar neste Pais, meu Deus do Céu! 

Hoje, estamos vendo o Brasil sob dois prismas: um, o do 
Brasil viáveL-

O Sr. Lúdio Coelho- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS- Com muita honra. Senador Lá

dio Coelho. 
O Sr. Lúdlo Coelho- Senador- Júlio Calçpos, estou ouvin

do com muita atenção o seu pronunciamento. É importinle tam
bém ~velar aos Srs. Senadores aqui presentes que no PantaDal de 
Mato Grosso não ter:oos a presença do Governo; niolemos esco
las. estradas, pontes. At6 estou esperando o momento em que eles 

pedirem recursos para O metrô de Bra:sllia, para ver se deixam um 
JX'UCO desses recursos para fazermos poo.tcs naqueb nossos cori
xos e vauntes. Também gostaria de dar ci&1cia A Naçio brasileira 
que enorme quantidade de agricultoles do """"' Estado estio se 
transferindo para o Paraguai. para a Bollvia. para • Bahia. Na Bo
lívia existe uma re,giio em que h6 uma grande conoer:Daçio de 
agriculroms matogrossenses. Existem empn:sU do nooao Estado 
JCJC.IIizadas na Bolívia vendendo equiplmenl:os, pxque a nossa 
agricultura atualmenle esti msrginalizoda. Penso, Senador Jálio 
Campos. que o oscw.cimenro que V. Ex• esti prestando é muito 
útil ao nosso Govemo. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. Senador Ló
dio Coelho. 

Na penúltima ediçio da mvista Veja foi apn:sentada uma 
IqX>rtagem sol>:e a presença dos brasileiros na Bolfvia; s6 DO !)e. 

partameniO de Santa Cruz de Ia Sieml, próxiroo b fronteins de 
Mato Grooao e de Mato Grosso do SuL ji se oJIOODimm aproxima
damente trezentas fanúlias de p;oWI.oPoa rurais que saltam do DOS· 

so Estado. que estilo Ii colaborando e plantando cerca de 300 mil 
hectaMs. Se a BoHvia continuar dando incentivo para levar nossos 
produ-s. sem. em pouco tempo. o maior competidor do Brasil 
em tettnos de produçio de 'grios, pois em nooso Pais existe hoje 
um gillllde deseslfmulo para os nossos agriculto!= 

Além disso, os á:gJos que deveriam estimular estio punin
do. Essa IegislaçAo do INCRA. fazendo com que o valoc do ITR 
seja maior que o valor venal da ,terra, 6 o maior absurdo de que se 
tem notíci.ll. neste País. 

A Iegislaçlo do soror- Lei n• 8.629193, também conhecida 
como Lei Agrária, e lnstmçio Noonativa do INCRA n• 8193 - es
tabeleceu dois crilérios fundamenlais para a classifu:aç!o das pro
priedades rurais, classificaçlo essa com implicaçio tanto no aspec-
to tnõutário quanto no fund.Wio. - -

Por isso, Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores. faço um ape
lo para que o Sr. Ministro da Agricultura. Dr. José EWardo An
drade Vieira, te.oba sensibilidade, assim como 01 dirigentes do IN
CRA, o Sr. Mmistro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, e o Sorn:tário 
da Receita Federal, Dr. Evenudo Macicl. e, juntos, encootiem uma 
salda para que os valoms do ITR lançados em 94 sob<e os proprie
tários rurais do Centro-Oeste. em especial os do Pantanal. sejam 
revisros, pcKqUC não é justo o cidadão ter que vender a terra para 
pagar o imposto. 

Q_ pior exemplo que se tem é de que o preço da lena, em 
determinados municípios do Pantanal Msrogrossense. da Região 
Amazónica do Mato Grosso, é mais caro, perante o INCRA e a 
Receita Fede:ral. do que terras de Campinas, teiTas de Rio Preto. 
lemlS de Uberlând.ia. Isso é um cr.ro, mas eles nio querem admitir 
c dizem que foi preenchimento de formulários. 

Por isso, nesta oporiUnidade, da lribuna do Senado Federal. 
faço um apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso - ho
mem que ajudei a eleger, a que cop.(iei.o meu voto e em favor do 
qual empreendi um pouco dos meus· Csforçós pua a sua vit6ria em 
primeiro blmo, no pleito de 3 de oublbro último - oo sentido de 
que Sua ExcelE:ncia tenha a sensibilidade de resolver o problema 
da Agriçultura brasileira. fazendo um programa agricola para os 
próximos 10 ou 15 anos em nosso Pais. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presideole. 

DOCIJMENTO A QUE SE REFERE O SENA· 
DORJÚUO CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Importa salientar, porém. que o problema nio se resolverá 
pela simples revisão cadastral. Urge. ootrossim., alterar os próprios 
critérioo de classificação das propriedades. 
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A legislação do seiO<- Lei n• 8.629/93. tamb6m conhecida 
como Lei Agriria. e lnslluçio Nonnativa do Incra n• 8193 - esta
beleceu dois .cri~rios funllamentais para a classiftcaÇio das pro
priedades rurais, classificaçio essa com iDplicações tanto no u
pccto tributária quaDto fundiário. O primeiro critério rcfexc-se i 
utilização da úea, que 6 medida poc um indico denominado Grau 
de Utilizaçio da Temo (GUI). Quanto & esse &Spedo. para que a 
propriedade seja oonsidemda produtiva. o GUT nlo pode ficar 
aquém de oitenta por cento. Ou seja, oitenta por cento da úea 
a]roveitável da propriedade - que caresponde à úea total menos 
a área de pmscrvaçio ambiental e evenb.uús áreas imprestáveis -
deve estar sendo utilizada. O segundo índice procura aferir a pro
dutividade da terra c denomina-se Grau de Efici&lcia na Explon.- -
çio (GEE). Aqui. & exigência para que a propriedade escape à 
classifu:açio de improdutiva situa-se cm cem poc cento. Quer di
zer: no caso da agricukura. a produçio, medida cm toneladas por 
hectaie, deve ser pelo menos aquela p<eVista na tabela do Incra vi
gente· desde 1979; DO caso da pecuária, similarm.- as pastagens 
devem estar povoadas por animais em quantidade que tampouco 
pode ser inferior à p<eVista naquela tabela. Ressalte-se que os dois 
critérios são cu~~mlat.ivo<: paiiquc "jXopu<diil!e seja classificada 
como produtiva. deve ter GUT i~ ou superior a oitcuta por cen
to e ta.D]b&n ter GEE igual ou superior a cem por cento. 

E soln, esses dois índices. em especial sobre o segundo de
les, que t&n recaldo as principais crlticas das lidennças do seiO< 
agrícolL Argumentam elas, com evidente acerto, que a ]:XOdutivi
dadc de uma cultura nio pode ser medida pelos mesiDOS índices 
indefinidamente. Tome-se, para e><emplificar, o caso do plantio de 
cacau na Babia. As previsões oftciais indicam quebras de safms de 
até noventa por cemo em seis anos. Coaespooderia a algum crité
rio de justiça ooerar esses planla.dores cxm maicr carga tributúia 
ou puni-los com a perda de suas propriedades por nio te=n oon
seguido atingir, por fatores completamente alheios ao seu controle, 
um !ndice de produtividade pn:ftxado1 A agrirultma é uma ativi
dade econômica influenciada por fatcres muito diversos. Apesar 
dos progressos científicos e tecnológicos. ela ainda peiiilaDCICe 
condicionada, fundamentalmente, pelas forças da natureza. Exigir 
índices ftxos de produtividade é forçar a nan.ueza. E forçar a natu
reza não é inteligente. 

Também no que concerne à. pecuária, o crilério atua.Imente 
adotado pelo Incra para aferir o GEE 6 objeto de severas criticas 
por parte das entidades representativas do setor ruralistA. Ocorre 
que o critério de avaliação da lolação das pastagens foi recente
mente modificado. O cálculo que era feito com base em cabeças 
por hectare passw a levar em oonsideraçio unidades/animal por 
hectare. E a diferença é significativa: -

O rebanho de uma determinada fazimda jamais i composto 
uniformemente por imimais de mesma idade e esp6cie.- O normal é 
que haja bezerros, novilhas, vacas, touros. animais de traçio e de 
serviço. quando não ovitws. caprinm ou Wfalinos. Para. efeitos de 
lotação de pastagens, critérios de zootccnia estabelecem uma cor
respondência entre cabeça e unidade/animal. Um bezetro, por 
exemplo, vale cinco por cento de uma cabeça. Um IXífalo, por ou
tro lado. vale cento e vinte e cinco por cento de uma cabeça. 

Pata as lidennças ruralistas. a lnstruçio Nonnativa do In
cra. ao alterar a base de cálculo de cabeças para unidadc&'anhnal. 
inconeu tanto cm defeitos técnicos quauto em pecados jurldicos. 
Se não, vejamos. 

Sob o ]risma jurldico. os produtore3 ressaltam que a loi 
condiciona qualquer tipo de alteraçio nos critirios de lotaçio por 
hectaie - quando se tmta de pastagens - oo de produção por hecta
re- quando se lia ta de lavoums - à prévia audi&tcia ·do Conselho 
Nacional de Politica Agifcola (CNPA). Essa ]rUVidência- exigida 

pelo legislado< exa!JuDente para coibir abusos, poill impedir a aJte... 
raçio discricionária dessas normas ao talante da autoridade even
tualmente ocupando • direçio ~do Incra - foi omitida. Nio se co
lheu am&nifestaçio do CNPA. 

Quanto ao UpedO t6cnico, a akcnçio de aMrioo oporuJa 
não contou com o apoio cientff"100 das univenidadca e doi: ceatro1 
de pesquisa bnsiloiroo. lm!meros trabalhos fomm apn:_.odoo ao 
Incm pelos produto<es demonsb:!mdo que a lotaçio cm unida
closlanhnal. tecnicamente falando. nio deveria =aquela eslabelo
cida na lnslluçio NonnativL Nesse sentido, hoove evidente Jli"Oi· 
pitaçio do Incra. que. antes de ]>"OmOVer qualquer modifieaçio 
nas nomw:, deveria ler obtido pesquisas e estudos t&:oicos (I cien
tífl.COS que demonstrassem a c:oaeta lotaçio per hectare em cada 
miCl'OlTegiio. . ' 

A motivaçio por trú do &ÇOdamento do Incra era a impc»
sibilidadc de realizar qualquer desapropriaçio sem que o aMrio 
fosse altendo, pois enquaado nio se adotaase o novo crit6rio>, do 
nnidades/animal por hect=, nio se poderia clusifar uma pro
priedade como produtiva ou nio. Premido por essa cimm•«ncia, 
o Incra acabou por fazer a modiftcaçio ao &m>pio da lei. O erro, 
cootudo, há de ser urgentemente conigido. poill que se do!. fiel 
cumprimento ao (RCCito legal sem subtrur ao Incra o instnmlen
to de que ele necesaita pua pomover as desapropriaçõe&. 

Senh0< l'losidcnte, Senhores Senadoroa: 
Quase no ocaso do Governo llamlr Fnmco, os dirigeztlml da 

Confedemçio Nacional da Agriculwra estiveram com o entlo Mi
nistro da Pasta da Agricukura. Abastecitueoto e RefOIDIIl Asriria. 
Synva! Gnazulli. e><pondo sua posição e reivindicando aa neces
sárias mudanças DOS -os do classifiC&Çio adolados no cadas
tramcnto roral. Talvez pela cimm,dncia de estlrmQS enlio anpe
riodo de fmal de sovemo nio tenha hav.ido tempo hábü porL 10<

marem-se as puvidencias oecessárias. 
Posteriormente, jA no fmal do ano possado. t6aúcoo do In

cra de todo o Brasil, mmidos em mn COIJ8I<SSO em Recife. decla
raram que a legislação fundiária devení ser revista DO govemo de 
Fernando Hemique Cmloso, com akcnçio dos cri- de cllai
ftcaçio. Atenta a essa ~ a diretoria da CNA .i' ccmtituiu 
uma comissão para acompanhar essas mnd'JIÇ'S. 

Pela n::levincia do assunto e em nome do respeito e da aten-
çio devidos ao produto< rural. cumpn: também ao Congresso Na
cional mamer-se atento. Se mais o Governo nio pudesse fazer. o 
m1nituo que se lhe poderia cobrar seria que garantisse tmoqililida
de poua o homem do esmpo tmhalhar. Os ~rios de classificaçio 
awalmente vigentes no cadastramcnto rural - pela sua ngidcz. 
pela sua inooerSncia, pela sua faka de suporte !&:nico - repre
sentam venladeira espada de Dllmocles sempn: pendette lOba: a 
caboça do produtor nmd, ameaçamlo·o constanlemeDle de coofts
co, via tributo ou vi& desapropriaçlo. ModifiCU esses critérios, 
adequando-os à realidade da atividade rural, é taiefa itupostergi
vel! 

A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente. peço a po1avta. 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Coocedo a 
palavra à nobre Seoadcn Júnia Marise, por cinco minutol. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lld«. Sem 
revisão da oradom.) - Sr. Presidente, SRA.s e Sn. Senadores, o 
Governo enviou para o Coogresso Nacional a MeWda ProviJ6ria 
n° 434194, que instituiu a URV e deu wtru provid&lcias. 

Essa Medida foi tnmsfonnada no Projeto de Lei de Coaver
Sllo n• 11/94, aprovado pelo Coagresso e enviado para o Executivo 
para ser sancionado. O l'losidente da Repo!blica vetou poreialmcn
te o Projeto e o devolveu ao Congresso poua &]>"CCiaçio do "" 
veto parcial No dia S de abril, o Congn:sso Nacional rejeitou o 
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veto pm;idencial aposto ao§ 2° do art. 16. que se refere ã iR co
brada sobre os fmanciamentos agrícolas. 

Rejeitado o veto, o projeto foi para a promulgação do PresiM 
dente da República no dia 28 de abril. De acordo com o art. 66. § 
'JO, da Constituição Fedent.l, o Presidente da República teria o pm
zo de 48 bons para promulgar o dispositivo anterioririeo.te vetado 
e derrubado pelo Congresso NaciOD&l. Nio o fazendo, a promulga
çio cabe ao Presidenle do Congresso Nacional no mesmo prazo. 
Se o Presidente do Congresso Nacional o.lo o proorulgar, caberá. 
então, ao Vice-Presidente do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, indago de V. Ex• que providências e iniciati
vas a Mesa do Coogresso Nacional já está tomando no sentido da 
proorulgação desse Projeto, de acordo com a Consti1uiç1o Fede
ral? 

O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho)- Seoadont 
Júoia Marise, a Mesa já pediu informações a n:speito da consulta 
formulada por V. Ex• e em seguida lhe dará uma resposta. 

·v. Ex• ainda. está denlm do tempo regimental e. portanto, 
continua coma~-

A SRA. .JúNIA MARISE- Sr. Presidente, gostaria de re
gisttar, também. meu pronunciamento a n:speito de um manifesto 
divulgado pela Magistramm do nosso Pals, na chamada "Corta de 
Porto Alegre", fruto de uma reunião de todos os Pn::sidentes de 
Tnõunais de Justiça do País. com a fmalidade de fazer um exame 
detalhado da reforma da Previdência, no tocante a vários pontos 
que envolvem. pre}ldicam. penalizam. também. todo o Poder Ju
diciário do nosso País. 

A proposta de reforma da Previdência Social deve ser am
plamente debatida com a sociedade e com o Coogresso Nacional. 
porque as modificações têm reflexos sobre a vida e o futuro das 
pessoas. Elas têm gerado insegomnça e ansiedade diante dos ris
cos que poderio advir para os segurados e seus dependentes. To
mada de natuml inquietação e temerosos de que o novo sistema 
lhes traga prejuízos. servidores pllblicos de todo Brasil apressam 
seus pedidos de aposentadoria, com graves riscos de desestabiliza
ção do Serviço Público. Os jornais vêm ncticiando a imin&lcia de 
inusitado êxcxlo no Serviço Público, com registro& de que, cm al
guns setores. inúmeros integrantes da aureira do magistério já re
quereram suas aposentadorias, afastando-se imediatamente do ser
viço, como lhes assegura a legislaçlo vigente. 

Essa siwação toma-se mais preocupante quando atinge 
membros de um dos Poderes da República. e, por extensão, todo 
Ministério Público. federal e estawal. bem assim Ministros e Con
selheiros de Tribunais de Contas. 

RefliO-me. em especial. à Magiruatura nacional, da Unilo 
ou dos Estados, cujos membros. pela n:sponsabilidade da funçio. 
são elevados à categoria de agentes políticos. 

Reunidos recentemente em Porto Alegre, os Presidentes de 
Tril::unais de Justiça do todo o Brasil manifestaram i Nação sua 
surpresa e justa preocupação por não terem sido ouvidos quando 
da elaboração do projeto remetido ao Congresso Nacional E. ape
sar da serenidade na discussão da matéria, proclamaram a respon
sabilidade histórica dos autores do projeto, diante das graves con
seqüências que dele poderio advir para a Magistrawra nacional 

Essa proclamação à Nação Brasileira, feita em linguagem 
sóbria e afumativa,. há de memcer o respeito desta Casa, mercê da 
reconhecida seriedade de seus signatários - todos os Presidentes 
de Tribunais de Justiça do Brasil. responsáveis por mais de 70% 
(setenta por cento) da prestação jurisdicional do País. Por isso~ 
faço-a integrante deste pronunciamento, para que possa ser trans
crita nos Anais do Senado Federal. 

A Proposta de Emenda à Constillliçiio remetida à Climai1l 
dos Deputados em 17 de março. e posteriormente retificada, por 

cooter equivocas e enganos. foi desdobrada, por decisão da Co
missão de Constituição e Justiça em quatro outras, de n° 30 a 33. 

Objero da peocupaçio da Magistnlura beasileira E a Pro
posta o0 33, que conrim Iodas as disposições, no que toca ao siste
ma de previdência social que se quer implantar no Pais. 

O texto certamente exige uma ampla e refletida discussão. a 
começar pela sua oportunidade diante da cazp de contradições e 
perplexidades que com6m. estabelecendo, para seus destinatmos, 
um clima de medo e indignaçio. 

Pela proposta do Executivo, servidores civis e militares se 
submeterilo ao regime geral de previd!ncia sociaL 

Os autores da proposta nio se deram conta de que, e11tre 
aqueles. existem os ocupantes de carreiras especiais {}lízes, pro
motores, militares, diplomatas, entre outros), pela natureza de suas 
funçõe.s e atividades. 

As instituições, públicas ou não, tt!m fa1has, pelo que, todas 
elas, devem roscar seu permanente crescimento e apetfeiçoamen
to. Mas devem ser preseJVadas, porque. quando públicas, são 
coostrutoras do bem comum. 

A J:l'OilOSl& de alteração do art. 40, com n:flexos no art. 42. am
bos da alUai Constiluição, E cruel e desrespeitosa aoo apc=t•dos e 
pensionistas. No fm da vida. oo na aus&lcia do chefe da familia. eles 
devem merocec o respeito do Estado. que não poded- como se pro
põe na Emeoda - deixar de carigir-lbes o provento oo pensão, sob 
pena de se lhes antecipar a morte e as bnmjJhações que experimc:cta
Iio com a progn:ssiva redoção de seus n:ndilueotos. A proposta tem 

coragem de di2Jer que aos '!"'"""""' e pensionistas não se aplicarão 
as regras de n:visiio oo aomento dos vencimen!os, inadmitindo, ares
peito, invocação de din:ito adquirido. 

Entre os direitos e garantias individuais - sabidamente cláu
sula pétrea no nosso Ordenamento constitucimal- está o respeito 
ao direito adquirido (inciso XXXVI), que a Proposta de Emenda 
Constitucional teima em desrespeitar. jnadmjrjrvlo coneção de 
,proventos e pensões pelos crit6rlos de correção dos vencimentos 
dé quem esti•1er na atividade. 

Outra grave fonte de preocupação palll todos, mas princi
palmente palll magistrados. membros do Ministério Público e dos 
Tnôunais de Comas. é deixar para a Lei Complementar dispor so
bre critérios e regime de previdência. Tal perspectiva aumenta a 
insegurança de todos. na medida em que se poderá aprovar, via lei 
complementar, o que não conseguiria através de Emenda ConstibJ-
cionaL .. 

A nonna de transição constante do arL 9". se aprovada a 
Emenda, tranl profundas modificações palll as categorias mencio
nadas: a) possibilidade de aposentadoria por invalidez e aos seten
ta anos. com provenlOs proporcionais, golpeando, na doença ou na 
velhice. aqueles que em hom densa men:cem proteção do Estado; 
b) lintitação de pensão por DlO<le a feto fiXado em lei; c) •JX>senta
doria voluntária ou por idade, com proventos proporcionais. 

O respeito ao direilo adquirido e à chamada expoctativa de 
direito. tio anunciado. nio está consagrado na proposta do Gover
no. &ti no art. 12 a garanili! de que os atuais aposentados e pen
sionistas. bem assim aqueles que tenham cumprido os requisitos 
para obt r os benefícios, não seriam atingidos pela reforma. Ledo 
engano: todos. alUais e fuiUros, sem qualquer distinção, teriio um 
teto de remuneraçio fiXado em lei; ademais, a nenhum se estende
rio as vantagens ou beneficias posteriormente concedidos aos ser
vid<m:s em atividade (art.. 12). Não é verdade, pois, a retórica afir
mação, de que não haverá prejuízo para aposentados e pensionis
tas, de boje oo de amanhL 

Essa pequena análise da proposta do Poder Executivo reve
Ja sua inconveni&lcia e injustiça. Outras ainda farei, aprofundando 
o tema, para mostrar quão prejudicial é para todos o sistema de 
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pmvidência social proposto, que tem recebido o repúdio-de todos 
os segmentos da sociedade. 

Essa não é a reforma da Previdência desejada pelos traba~ 
Ihadores, servidores. professores, do Poder JudiciáriO, dos milita
res, enfim. de toda uma Nação que não defende privilégíos, mas 
quer ser respeitada em seus direitoS. ~ 

Em. o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (footonio Vilela Filho)- Senadora 

Iúnia Marise, com relação à consulta fomDJlada por V. Ex•, a 
Mesa comunica que. no dia 28 de abril, o Presideote do Congresso 
Nacional, Senackr José Samey, enviou a i:nensa:gem ao Excelentfs
simo Senhor Presidente da República. aoompanhada dos devidos 
autógrafcs. E até a presente data. ainda Dilo recebeu a comuniCação 
ca=pondente do Palácio do Planaho. A Presidêlicia do Congres
so continua aguardando a manifestação do Palácio do Planalto. 

. O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente. poço a pala
vra como Uder. 

-O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a 
palavra ao oolm: Líder Roberto Freire, por cinco minUtos~ 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Como Hder. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente:, sr-s e Srs. Senadores. meu 
pronunciamento é uma continuidade do que acabamos de ouvir 
por pmte do Senador Júlio Campos e sobre a coosulta.a respeito da 
TR, levantada pela Senadora Júnia Marise. Trata-se de tema acer
ca. da Agricultum brasilein., mas com outra direção e sob outro en
foque. 

Hoje, tivemos conhecimento. porque se tomou explícito 
para a opinião públi~ de uma crise no Instituto Nacional de Co
lonização e RefOIDlll Agrária em xelaçio à provável substibliçio 
do amai presidente. Trata-se de cargo de confiança e cabe ao Go
verno. evidentemente. exercitar sua competência. 

Entretanlo, alguns dados que infonnam essa crise são preo
cupantes e não devem preocupar apenas o Presidente da Repúbli
ca. Algumas mudanças ocorridas naquele 6rglo já prenunciavam 
essa crise. Houve a tentativa de indicação de um procurador-geral 
do órgão sem audiência coril o Presidente. Sabemos que a Procu
radoria de um órgão como o Instituto Nacio~ de Colonização e 
Refmma Agrária 6 algo que exige um tmbalho de reciproca oon
fJaDÇ&.: eu diria maís. pelos problemas que envolvem a questão 
agrária brasileira. de estrita confumça. 

O Presidente do INCRA reagiu contia essa atitude. e fez 
muito bem. até porque o que se preuunciavajá começa. de falo, a 
()(X)Imr. O INCRA. por conta de sua legislação, pennite que absur
dos estejam ocorrendo nas questões de desapropriação, quando. 
por força das C'01"'eÇÕCS monetárias, dos juros compensa•órios, de 
todo um processo de amalização das desapropriações qUe São fei
tas. haja, ao fmal de um processo, com sentença dcfmitiva. algu
mas tetraS com valores muitas vezes superiores a 1 O vezes o valor 
da teria no mercado. 

Alguns fatos ocorreram no INCRA na gestão do presi
dente anterior, inclusive com a perspectiva da prisão do próprio 
Presidente desse órgão, que se negou a pagar indeniiação desse 
porte, tais como terras que iriam ser indenizadas com valores 
superiores a 15 vezes a terra mais valorizada deste País, que é 
exatamente Ribeirão Preto, em Sio Paulo. Esses absurdos cria
ram. dentro do INCRA, problemas sérios de relacionamento 
com aqueles que foram desapropriados. Esses processos foram 
paralisados. Pressões existiram para que houvesse a continuida
de do pagamento. Claro que os desapropriados teriam direito, 
até porque perderam seu bem, mas não podia o Tesouro Nacio
nal admitir que tivesse continuidade esse tipo de prática, fruto 
não de desonestidade, mas de uma legislação que precisava ser 
enfrentada e modificada. 

Parece que. na mudança que se prenuncia. h.i uma despreo
cupação quanto à mudança da legislaçlo oo. pelo menos. com a 
criação de mecanismos para que essa pdt.ica nio tenha continuida
de. Isso, ao que parece, está permeando as mudanças que se pre
nunciatp para o INCRA. 
- - E grave, até porque tentaram, para não dar lr'~Ilspedncia a 

essa intenção, denegrir inclusive a ética, a honestidade e a probi
dade do atual Presidente do INCRA. Ainda bem que isso foi para
lisado, porque a opiniio pública tomou coobecimemo dos reais 
motivos- e é isto que quero trazer ao Senado: os reais motivos. 

É importante que o Presidente da República saiba que o IN
CRA sempre tev~ em seu passado, problemas graves: na questlo 
das desapropriações e das licitações. seodo inclusive um dos 6rgl
os mais investigados por quem queria ética na política pós-Gover
no Fernando Collor. 

De mi.Dha parte, apresentei ao Senado um projeto de revisão 
judicial dessas desapropriações para fms de xeforma agriria. para. 
dessa fonna, criar mecanismos legais que possibilitassem ao pró
prio Judiciário acabar com a iri.dústria das indeniz•çl'íes via 
TOA 's. Esse Projeto encontra-se em tmmitaçio. Todo um movi· 
mento em tomo do saneamento do INCRA, para criar Condições 
para que ele fosse instrumento efetivo. Esse Governo, devemos sa
lientar, iniciou uma aç!o. talvez a ánica promissora. na qucstlo so
cial no Pais. que foi a desapropriaçio de um milhão de boctmes. É 
p!Uiso um écgão capaz de fazer isso. E o que estamos vendo hoje 
é que talvez esse órgão volte a ser o que era, deixando de ser viá
vel como instmmemo para a implanlaçio de reestrutu~s fun
diárias. 

É.esse alerta que tmgo, essa 6 a minha pr=:upoçio. Espero 
que o Sensdo e o Presidente da República talbam CÇI!lbecimento do . 
que pode estar por tris de todas essas IWdanças. Nio 6 defesa de no
nhum. admi.nistrador: é defesa de uma adrninjsrmçio tnmsporeole e 
ética que me traz aqui. nesta bera., como Uder de um Partido. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO PIV A- Sr. Presidente. peço a palavra para 
uma comunicação inadiável 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Piva, para uma comnnicaçlo ina
diável. conforme o art. 14 do Regimento Intemo. 

O SR. PEDRO PIV A (PSDB-SP. Para uma oomnniCAÇio 
inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. SI's Senadoms 
e Srs. Senadores, de acordo com o disposto no art. 218 do Regi
mento Interno da Casa. requeiro a inseiçio em ata de um voto de 
pesar pelo falecimento do ex-Senador Orlando Zancaner. 

Sr. Presidente. comunico o falecimento. ocorrido nessa ma
drugada. de um homem que honroo esta Casa e digniflCOU o Esta
do de São Paulo C0010 seu representante. o Se!llldqr Orlando Zan
caner. 

Por mais de ttes dkadas de vida póblica. Orlando Gabriel 
Zancaner foi Vereador e Vice-Prefeito da cidade paulista de Ca· 
tanduva. Deputado Estadual por tr!s mandatos, Presidente da As· 
sembléia Legislativa, Senador da República. Sectetirio Estadual 
de Turismo e Secretário Estadual de Coltura e Esportes. Por últi
mo. exerceu o cargo de Conselheiro do Tnõunal de Contas doEs· 
tado de Sio Paulo, do cp1alla!nb6m foi Presidente. 

Nascido em 18 de ourço de 1923, Orlando Zancaner foi 
uma vocação de home.n públioo que se melou j6 na Faculdade do 
Largo de São Francisco, onde se foonou em Direito. 

Com a morte de Orlando Zancaner. o Senado perde um 
dos seus mais ilustres membros; e Sio Paulo perde um politico 
cujas marcas foram a capacidade de trabalho, a coragem e a de· 
terminação. 
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Na coodição de represenlallte de São Paulo, e em nome dos 

meus colegas Edwudo Suplicy e Raneu Tuma, nio poderia deixar 
passar este dia sem que se egistrasse nos Anais do Senado a ex
pressão de pesar pela morte de OrlaDrlo Zancaner. Pesar que, cer
'tamente. é compartilhado por todo o povo do nosso Estado e t.am-
l>!m pur esta Casa. . . 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para informar a V. 
Exa e ao Plenário que estru encamiohando i Mesa n:querimento 
para a inserçio em Ata de voto de pesar pelo falecimento de Dr
laudo Zancaner, nos teimos do art. 218 do Regimento Interno do 
Senado Federal. Mlito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Senador 
Pedro Piva. a Mesa associa-se ao voto de pesar de V. Ex• pela 
morte do ex-senador Orlaodo Zancaner e aguarda o seu requeri
mento pom sulmell!-lo ao Plcumo. (Pausa.) 

. Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre
tário em exerccio, Sr. Nabor Jó.nior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 711, DE 1995 
Senhor Presidente, 
De a<ordo com o dispooto no artigo 218 do Regimanto ln

temo desta Casa, J:lX!Ueiro a insetção em:ata de voto de pesar pelo 
falecimento do ex-SenadOr Orlando Zancmer. 

Sala das Sessões, 10 de, maio.de 1995. - Senador Pedro 
Plva. 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho) - esse re
querimento depende de volaçio em cujo encaminhamento poderio 
fazer uso da palavra osSn. Senadores que o desejarem. 

Emvotaçio. 
Os Srs. Senadmes que o aprovam queiram peDIJa.DeCel' sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será cumprida a determinação do Plenúio. 
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a pala

vm para uma questio de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (TeoloDio Vilela F!lho)- Concedo a 

palavra, para uma que:stio de ordem, ao nobre Senador Jader Bar
balbo. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para uma ques
tão de ordem, Sem revisão do cndor.)- Sr. Presidente, Sr's Sena
doms c Srs. Senadores. antes da leitura da questio de ordem. faa:i 
um breve histórico dos motivos, mesmo porque a matéria. objeto 
desta questão de ordem. está a partir de boje em pau la para receber 
emendas. 

Diz respeito a ·suõSt"itulivo~ oriundo da Comissão de Consti~ 
tuição, Justiça e Cidadania, desta Casa, <jlle tratA daa Diretrizes e 
Bases para a Educação Bmsileim. 

A minha questio de ordem, Sr. Presidente, que tem como 
base legal o art. 403 do Regimento Interno. está baseada nos se
guintes ten:ilos: em 8 de março deste ano, fOI apuvado. neste ple
nário, o Requerimento n• 174, do Senador Beni Vera.s, que. além 
do despacho inicial. solicitou uma audiência da Comissão de 
ConstibJição, Justiça e Cidadania para aprec:liÇio do substitutivo 
da Comissio de Educação, de autoria do Senador Cid Sab6ia de 
Carvalho sobre o Projeto de Lei da Câman n• 101, de 1993. 

O art. 101 do Regimento Interno do Senado Federal apre
senta expressameo.te as competências da Comissio âe Constitui~ 
ção, Justiça e Cidadania, e seus parágrafos tratam do parecer que 
opinar pela incoosiÍlllcíonalidade ou inj.ttidicidade de qualquer 
proposição. 

Sr. Presidente, o parecer da Comissio de Justiça, da lavra 
do Senador Darcy Ribeiro, diz o seguinte: 

''Concluindo, expn::ssamos nosso voto pela tejei~ 
ção tJIDto do Projeto de Lei da CAmara n• 101, de 1993, 
quanto do projeto substitutivo do elalor, no que diz res~ 
peito à constitucionalidade e 1 boa tknica legislativa 11

• 

O RegimeDio do Senado Federal estabelece que, quando a 
Comissio de ConsiÍIUiçio e Justiça manifestar-se contrariamente ii 
consiÍlllcionalidade e ~ boa té<:nica legislativa, a matmia seri sim
plesmente arquivada. E o que diz o Regimento Interno, e foi esse o 
parecer da Comissio de ConsiÍllliçio, Justiça e Cidadania. 

Além disso. o fundameDio legal do Requerimento rf' 171 do 
Senadol'Beni V eras foi o art. 2SS, ll. ''c", D0 12,do Regimed:o ln~ 
terno, que traia da deliberaçio do Senado quando solicitada "re
messa a determinada comissio a ma~ria despachada a outm." 

Considerando: 
1. Que o Senado :mcoohcceu existir um substitutivo cxiundo 

da Comissão de Educaçio, que era o que eslava em pauta quando 
- o Senackr Beni Yeras solicitou audi&lcia da Comisslo de Consti
tuição, Justiça c Cidadania. bto é, o projeto oriundo da Clmara 
dos Deputados foi transformado em substitutivo pela Comissio de 
Educaçllo, foi inclufdo na Otdem do Dia, e o Senador Beni Vens 
solicitou audiencia da Comissio de Constituição. Justiça e Cidada
nia; 

2. que julgou neces:Wio ouvir a Comissio de Constitui.çio, 
Justiça e Cidadania sobre o teferido substitutivo - o que a Comis
são, portanto. deveria apreciar seria o substibltivo da Comiss1o de 
Educaçio ao projeto oriundo da Câman: 

3. que a CCJC, ao analisar os aspectos já referidos, conchlill 
pela rejeiçio tanto do PLC D0 101/93 quanto do substitutivo criun
do da Comissio de Educação do Senado; 

4. que o Regimento ln temo do Senado dispÕe expressamen~ 
te, em seu art. 101, § ]0

, sobre os procedimentos cabíveis quando a 
proposição for coosiderada inconstituciooal e injuridica, isto é, o 
arquivamento defmitivo. 
· A manifestaçio, pol1alllo. da Comissão de Constituição, 

Justiça e Ci.dadania implicaria o arquivameDlo definitivo da maté
ria. 

Pergunta~se- e a{ vai a questão de ordem, Sr.Presidente: 
I. qual é a situaçio da Comissão de Educaçllo e seu substi

tutivo. que aguardava manifestaçio do Plenário desde I 2112194? 
2. desaparece a atuaçio da Comissão de mérito - a de Edu

cação- no caso? 
3. estão arquivados defmitivamente, na forma do art. 101, § 

l 0 do Regimento, o PLC n° 101/93 e o substibltivo da Comissão 
de Educaçio? 

4. voltará o substillltivo da CCJC i Comissão_ de Educaçllo. 
para manifestação de ménto, em face de a CCJC usar matéria di
versa, isto é. o PLC o" 45.191. para base do seu_ substitutivo? Isto é. 
Sr. Presidente, a Comissão de Con.Stiblição, Justiça e Cidadania, 
acolhendo o parecer, arquiva o projeto oriundo da Câmara e seu 
substibJtivo aproveita um projeto com m:at&ia diversa a respeito 
de bolsas de estudos para o ensino superior e, a partir da.t remete 
pari. o plenário um novo substitutiVo dessa ('emissão, abandonan
do o substitutivo da Comissão de Educação? 

Sr. Presidente, sio essas as questões que formulo à Mesa, 
considerando que, a partir da data de hoje. temos cinco dias em 
plenário para a apresentação de emendas a um projeto que. no meu 
entendimento, causa dúvida na sua tram.itaçi:> e meteee a manifes
taçio da Presidência do Senado como orientadora do Plenário des
ta Casa. 

O Sr. Roberto Frâre- Sr. Presidente. peço a palaVIll pela 
ordem. Não quero exatamente contraditar, mas, talvez, comple
mentar uma informação,_ até para que a própria questio de CJr'dtoo' 1 
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possa ser resolvida levando-se em conta o que, paw;:e-me, foi de
cidido na Comissi.o de Constib.liçio, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho)- c:o.=do a 
palavn. ao oobn: Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS·PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sr's e Sn. Senadores. o Subs· 
tibltivo do Senador Darcy Ribeiro não foi ao Projeto do Deputado 
F1orestan Fernandes. Essa foi a pri.iDCira versio, foi a primeira in
tetveDÇio na Comissão de Coustituiçio. Justiça o Cidadania. MAS 
me recordo que, inclusive, eu a r.z até do ponto de vistã-pOlítico, 
ou seja. quis saber como iria tramitar uma lei de d~trizes e bases 
cxm uma legislaçio que tratava meramente de bolsas de estudos. 

Depois da disrussio no seio da Comissão. o Substitutivo do 
Sena.c:lot Darcy Ribeiro foi feito nlo ao PLC n°4S/91, se não me 
engano, do Deputado Florestan Femandes, mas. sim, ao Projeto de 
Lei n~ 101. da Câmara doa Deputado&. Essa foi a Jecisão. 

Considero a. questlo de ordem pertinente no que se ~fere 
ao papel que deve ter a Comissio peonanente de m&ito, no caso, 
a de Eà.:lcaçio, uma vez que o substitutivo foi- llpresentado a um 
projeto que tinha recebido um substimtivo, no mérito, naque1a Co-
misslo. . 

Portanto, era impotUDte salientar esse aspecto, are para que 
a questio de CX'dem possa ser melhor equacionada. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente. poço a pola
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho)- Concedo a 
palavra. pela ordem. ao nolxo Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, entendo que o Senador Jader 
Barbalho presta um serviço à Casa ao encaminhar p<r escrito, 
cano está fazendo, uma questio de ordem, apesar de a matéria 
ainda nio estar formalmente tramitando. Mas vai tramitar e. se V. 
Ex• me permite, já tramitOu, pois saiu do Plenário mediante um re
querimento subscrito pelo Senador Beni V eras e outros Senadores, 
para. como disse o Senador ~ader Barbalho, que a Comissão de 
Coostituiçio, Justiça e Cidadania apreciasse os aspectos de consti-
tuciooalidade. . 

Por isso, apesar da questão nio ser, ainda, objeto de uma 
questão de ordem no seu sentido esttita. entendo que a Mesa tem 
que se debruçar sobre o assunto, pcmJUe a matéria não é esttanba 
ao Pleoário,-já foi objelo de decisão da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Além dessas dúvidas já levantadas, Sr. Presidcute, há mais 
duas dúvidas que eu gostaria de ofe~r. O Senador Roberto Frei
re deu um esclarecimento. O Senador Dan::y Ribeiro consertou 
essa parte - por sinal, gravíssima. - do enc'A'mjnbamento que tínba 
sido dado i questão. ou seja. deixou de apresentar um substitutivo 
ao projeto de lei de 31!toria do Deputado AoteStan Femandes, que 
versava sobre bolsa para o ensino supericr, e. pelo menOS. ri:spei
~ a existência do PLC n° 101/93, com a versão aprovada naCo
missão de mérito. a de Educaçio, que vamos chamar aqui de Subs
timtivo Cid Saboia de Carvalho. 

Mas, Sr. Presidente, quero aditar à questio de ordem aqui 
formulada - na espct3llça de que a Mesa a acolha, pela relevância 
do assunto-, o seguinte: primeiro, o Senador Jader Barbalho, no 
item 4 dos seus consideranda, menciona o art. 101, que dispõe 
sobre as alribuições da Comissão de Constituição. Justiça e Cida
dania, e eu gostaria de enfatizar que essa Comissão Dão tem. ex
pressamente. pelo Regimento ~ nem -no seu ·escopo- nem nas res
salvas que são alinhadas no artigo- competência para produzir um 
substin.nivo quanto ao mérito. 

Segundo ponto: o que poderia ser feito- quero aditar o art. 
101. § 2•. pois o Senador Jader Barbalho mencionou o art. 101, § 

1° - t que, se a inconstitucionalidade for pucial- aondo total. ji 
foi. apresentada a questio de ordem -. como, oa verdade, está es
crito no parecer do Senadoc Cui Saboia do Carvalho, cabe a emen
da suprimjndo as incoostitucionalidadea. 

Quero alertar a Casa que 70% das !ais inconstitucionalida
. des -i' voo encerrar. Sr. Presidente. agradecendo pela compreen
são- dizem 10speito ao Conselho Federal de Educação, que o pro
jeto da C!mara objetivava fazer ser sucedido por um Conselho 
Nacional de Educaçio. Se isso era uma iDconstitucionalidade. que
ro dizer aqui. de póblico, que fOi uma bendita incoostitucionalida~ 
de da Chnara dos Deputados. porque o Govemo do Presidente Ita
mar Franco- e agora o do I'IOsidente Fernando Henrique Qudoso 
- acolbeu a diretriz politica do projeto da CJmara. 

Essas sio. Sr. Presidente, sob a forma de aditivo, as questõ
es que gostaria que V. Ex• coosiderasse, pedindo que a Mesa aco
Jhesse como questlo de ordem essa ma~ria. 

O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vuela Filho) - A Presi
d!ncia esclarece ao nobre Senador e Uder Jader Barbalho. e tam
bém aos Uderes Roberto Freire e Esperidilo Amin, que, embora a 
mat6ria Dio seja ttatada nesta ocasilo. o que caracterizaria a ques
tão de ordem. pela relevlncia da mat&ia, a Mesa se debruçará so
bm essa questão e prestad os csciamcimenros devidos às Lidemn
ças opurblnamente. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Sr. Presidente. poço a pa
laVlll. pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vuela !'ilho) - V. Ex' 
tem a palavra, pela ordem. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PfB-DF. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu gostaria, para que o assun
to ficasse bem claro, de ratificar o pedido de inf~s feito e a 
questão de ordem IWito bebi levantada pelo Llder do PMDB. 

P,.sidi a Comissão de Educaçio do Senado Federal e devo 
informar que esse projeto de lei. que veio da amara Federal. foi 
amplamente discutido no âmbito daquela Comissão, que examinw 
O m6rito do projeto. 

O que acooteceu é que alguns Senadores. na nossa COmis
são de Educação. apresentaram oulros substirutivos, wtras emen
das. que. infelizmente. for.un derrotadas. Prevaleceu. portanto. 
ponto por ponlO, o substitutivo do relator do projeto, o Senador 
Cid Saboia de Carvalho. 

De fonna que o projeto veio ao plenário para votaçio defi~ 
uitiva. Ele não tinha. absolutamente, que voltar 1 Comissão de 
Constituiçio. Justiça e Cidadania. porque não cabe àquela Comis
são - concordo com o que disse aqui o eminente Senador Esperi· 
dilo Amin - verificar o mérito da questão, já que ele foi examina
do, discutido, debatido e aprovado pela Comisslo pr6priã. desta 
Casa, que t a Comissão de Educação.. . 

O SR. PRESIDENTE (l'ootonio Vilela Filho) - A Mesa 
agrãdeCe_os_ esclarecimentos e as infonnações de V. Ex .. , nobre Se
nador ValmirCampe!o. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Sr. I'IOsidenre, poço a pula
-- vra pela Ordem. 

O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pel& O!dem. Sem,._ 
visão do orador.)- Sr. Presidcutc, sr-se Srs. Senadores. o que me 
compete, ao aditar o requerimento do Seoa.dor Jader Barbalho, ~ 
trazer um esclaxecimento à Mesa. por:que ~io tempes.tivo e opor
tuno. 

Realmente, a Comissão de Coostiruiçio. Justiça e Ci~a 
não tem por que entrar no exame do mérito da matéria, e sim a Co
missão de Educação. Quanto a isso, creio que estaniôs todos de 
acordo. 
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Há um detalhe, apÓnas, que eu aduziria, agora, às infor- A SR• EMíLIA FERNANDES (PTil-RS. Para uma ques-
mações lrazidas pelo Líder Valmir Campelo: a Comissão de tão de ordem. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidellle, na quali
Coo.stituiçio, Justiça. e Cidadania reuniu-se diversas vezes em dade de Vice-President.e da Comissio de Educaçio? eu gostaria de 
conjunto com a Comissio de Educaçio,. cujos membros a tudo manifestar minha preocupação em R:laçio ao que está sendo coJo.. 
estiveram presentes, inclusive na aprovaçio dessa matéria na cado pelos Srs. Senadores e reafiiDlM o que jt colocamos oeste 
Comissilo de Constituição, Justiça e Cidadania. Repito. fOram Plenário: a Comissão de Educaçio não analisou o mérito dessa 
reuni~s conjuntas. matéria e, no nosso entendimento, a Comissão de Constituição, 

E apenas um esclarecimento que aduzo a tantos outros já Justiça e Cidadania extrapolou suas atribuições, tanto que fi.2'.Cmos 
prestados. pua posterior exame da Mesa: o de que os membros da reurüões em conjmto. mas, na hora de votar, fomos impedidos de 
Comisslo de Educação estiveram presentes, inclusive o seu Presi- partiCipar dessa votação. 
dente, quando isso mdo se decidiu. Portanto, nós. da Comissão de E9ucação, estamos com a 

O SR. PRE:SIDENTE (feotonio Vilela Filho)- A Mesa maior preocupação quanto à lramitaÇio dessa matma, tanlo que 
agradeoe as infttmaÇÕOS de V. Ex•, Seuador Hugo Napoleão. enviamos um requerimelllo pedindo que o substitutivo e o relatb-

0 SR. ARTUR DA TÁ VOLA- Sr. Presidente, peço a pa- rio fossem à Comissão de EducaÇão, mas, por normas regimeotais, 
lavra pua uma questio de ordem. isso não foi possível. 

. O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a Registramos que também llio estamos lranqüilos quanto à 
palavm ao oobre Senador Art"!l" da TávolL tramitação que está-se dando à Lei de Diretri:zes e Bases neste Se-

- O SR. ARTUR DA TA VOLA (PSDB-RJ. Para uma ques- uado. 
tão de otdem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presideute, 6 mais Muito obrigada. 
uma consuha que faço à Mesa, já que a questão de ordem do nobre O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esclareço à Seuado-
Senador Jader Barbalho estruturou, devidamente, a complexidade ra Emília Fernaudes, como já o fiz quando S. Ex• teve oportunjda
dessa matéria. , de de levantar uma questão de ordem sobre o mesmo assunto, que, 

A minha consulta. é bastante simples, porém. altamente prá... sendo oferecidas emendas perante a Mesa no prazo de cinco ses
tica. Eu desejo apresentar emendas ao projeto e gostaria de saber, sões ordinárias, a matéria voltará às Comissões de Educação e de 
primeiro, qual o prazo para apresentação dessas emendas e, seguil- Constim.ição, Justiça e Cidadania, para perecer. 
do, a que projeto apresento emendas. Se não houver emendas, a matéria estará em condiç&s de 

Nio obstante a Mesa ter, sabiamente, se reservado algum ser incluida em Ordem do Dia. Nessa oportunidade, a Senadora 
tempo para responder à pertinente questão de ordem do Senador podem pedir o reexame da mat&ia pela Comissão de Educação, 
Jader Barbalbo, po.reoe-me que, pelos prazos regimentais, teriamos conforme faculta o Regimento. Foi esta a decisão tomada em reu
pouco tempo para apresentação de emendas, e pode ser que ares- nião anterior. 
posta da Mesa cbegoe após esse prazo. Razio pela qual, desejoso O SR. PRilSIDENTE (José Samey)- PreSentes na Casa 
de apresentá-las, pergunto à Mesa qual o prazo e a que projeto de- 73 Srs. Senadores. 
veremos emendar. Solxe a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre--

Agmdeço a V. Ex• a atençio da resposta. ~o em exercício, Senador Levy Dias. 

Dura~ o discurso do Sr. Artur da Távola, o Sr. 
Teotônio Vilela Filho, JOVice-PresidenJe, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES- Sr. Presidente, peço a 
palavm para uma ques!W de Oidem. ~-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Irei responder à 
queslio de ordem do DObre Senador Artur da TAvola e, em segui
da, conoederei a palavta à ilustre Senadora. 

Em primeiro lugar, o prazo para apresentação de emendas 
passa a com:r da sessão de boje e se estende durante cinco sessões, 
na forma do Regimento; portanto, 8.té o dia 16. A matéria a ser 
emendada é o Projeto de Lei da Cimara n° 101, de 1993, que 
CODSia do avulso, pág. 4, dislribuido ao Pleuário, n• 1.258/88 na 
Casa de origem, que ftxa dirouizes e bases da educaçio nacional. 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA -Então, pratiCilmente, a 
questão de ordem está respondida. 

O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey)- A Mesa. alravés do 
Presidente que estava em exen:fcio, Senador Teotonio Vilela Fi
Jho, teve oportunidade de dizer que a queslio levantada pelo Lider 
Jader Barba.lho, como é complexa, será amtlisada e o Plenário terá 
os esclarecimentos necessários.. Quando o projeto entrar em pauta, 
entio o Plenário será soberano para decidir conforme achar que 
deva decidir. 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA- Agradeço a V. Ex•. 
O SR. PRESIDENTE (Jooé Sarney)- Com a palavra, para 

uma questão de ordem. a Senadora Emília Fernandes. 

É lido o seguinte 

REQUERIMilNTO N" 7U, DE199S 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 160 do Regimento Intemo, 

que a Hora do Expediente da Sessão ordini.:ia do dia 11 de Maio 
de 1995 seja destinado às celebrações do Dia Nacional de i:>en:ún
cia Contra o Racismo, comemorado em 13 ( ~ Maio. 

Esta data, que faz parte de calend .io histórico oaci01l81. 
marca a abolição da escravatura no Brasil, oconida em 1888. En
tretanto, oos dias atuais, convencionou-se iegistrá-la como um 
marco da luta dos brasileiros de todas as raças contra a discrimina
ção e o preconceito racial. 

A comemoração, que ora é requerida, significa uma oportu
nidade do Senado Federal. enquanto instituição do Poder Legisla
tivo, representativo da sociedade brasileira, expressar~se, através 
da manifeslação dos nobres: Senadores. sobre o Dia Nacional de 
Denúncia Conrra. o Racismo. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995.- Senadora Benedlta 
da snva- (PT-RJ) - Emília Fernandes- Jellersou Peres- Sér
gio Machado - Romeu Tuma - Roberto Requião - Ronaldo 
Cunha Lima -Carlos Wilson. 

O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey) - De acordo com o 
art.. 398, e, do Regimeoto Interno, a sessão cxdin.ária de amanhi 
será destinada. exclusivamente. à exposição do Sr. MinistrO do 
Planejamento e às ioterpelações dos Srs. Senadores. 

Consulto a nobre Senadora Benedita da Silva se deseja alte
rar a data para outra oportunidade? 
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A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidenle,o obje· 
tivo era rcalizar a sessão o mais proximamente posstvel do dia 13. 
Já que há esse expedienle impedindo a realização dessa sessão, 
curvo-me à decisão regimental e espero que a Casa-ra:ooheça essa 
data e os objetivos pelos quais n6s, com o referendo do Senador 
Tuma. quedamos essa sessão. 

Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - Esclareço à nobre 

Senadora Benedita da Silva que V. Ex• poderá renovar seu ~e-
rimento de realização da sessão para out:m data. a ser Submetido ao 
Plenário. 

A Presidência. assim. deixa de submeter o requeri:Õlento ao 
Plenário. 

Sobre a mesa, requerimentos que seri.o lido$ pelo Sr. 1 o Se
cretMio em exercício, Senador Levy Dias. 

Slo lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 713, DE 1!1!15 

Senhor Presidenle. 
Nos termos do disposto no art. 50,§ 2°, da Constituição Fe-

deral, combinado com os arts. 90, V, 215 e 216 do Regimento ln
temo do Senado Federal, requeiro seja encaminhado ao Exm0 Sr. 
Ministro da Fazenda o seguinte pedido ele infc:onações vinculado 
ao Banco do Brasil S.A.: 

I. quais os motivos, t.écn.ico-Po"utico-CCODôD:lfcos. qu-e leva
ram o Banco do Brasil a anunciar o fecbamento de agências no in
terior do País'? 

2. quais os critérios adotados pelo Banco ila seleção dessas 
agências? 

3. já existe um posicionamento defmido quanlo 1 eXli:Dçio 
de agências no Estado do Maranhio? 

4. sob qual argumentação seiio extintas agências do Banco 
do Brasil no Maranhão? 

S. quais agencias serio extintas e quais não o serão, no Es
tado do Maranhiio? 

Com base no art. 50, § 2' da Constituição Fedem!, e no inci
so I do art. 215 do Regimento !nlerno do Senado Federal, requeiro 
a Vossa Excel&lcia que seja encaminhada ao Excelentíssimo So-
nhoc Ministro de Estado da Pmvidência Social a seguinle questio 
referente a d6bltos do Jomal do BrasD S.A: 

Qual o total dos débilos junto l Previd&lcia Social, discri
minaDdo as parcelas relativas às oontribuiçõeo doa empregados e 
da empresa? 

Justlllcaçio 

Em discurso proferido da Tribuna do Senado Federal, S. 
Ex• o Presidente José Sarney, acusou o Jomal do Brasil de, 
em julho de 1989, possuir uma dlvida deUS$ 18.2 milhões de 
dólares. 

;Trecho do teferido disaJrso: 

''Sr. Presidente, tenho um arquivo de 540 mil do
cumentos: a minha Gestlo na Presi.c:i&lcia dia a dia, por 
data. por assunto e po< pes1100. E não desejo utiliz.t-lo, 
seniio para a bistória. Com outra fliiiL!idade on para de
fender-me, jamais! Se estou fazendo isto aqui hoje, Sr. 
Presidente, apenas nos pontos ~S. é porque estA 
em jogo, sem dúvida, algo nmito pior. que 6 a dignidade 
do ex-Presidenle da República peranle a Nação. 

Vou ter a proposta do Sr. Nascimento Brito, que nio pude 
alender. S. Sa me coosidera IOSpo!ISável pela dificil situaçio do 
Jornal do BrasD. 

'7~ em vista a dm.mática situaçio ímanceira e 
da ei:Dp[CS& e coosiderandoque nossos compromissos fi

-nanceiros junto ao Banco do Brasil IqileseWm hoje 
aproximadamente o valor de Cr$35 milhões'' - mais oo 
menos, i época. cen:a de US$25 milhões o depois IDlilo 
mais - ''vemos como altemativa ánica, pua viabilizar a 

6. se . as agências passíveis de extinção, no Maranhio. sio- --- -
deficitárias. (}ual é esse déficit. por agência? 

empresa, a seguinle composiçio: I) Quitai 17 milhões, 
atmv6s de uma verlla anlecipada de espoço de publicida
de no jornal ou na rádio ou matéria legal para o Banco 
do Bmsil, para a Caixa Ecorulmica Federal ou 0111ro5 ór
giios do govemo, servindo tais cootralos para a quitação 
imediata de-igual importincia do d6bilo vencido; 2) U
berar para venda - as garantias quo ele tinh• dado para 
os empréstimos- os andares situados na Avenida Rio 
Bnmoo- 110, n"s 1001, 1301, 2501, 2601, cujo valor de 
mercado é de 7 milhões, doa quais 3,5 milhões amortiza
riam outm parcela da divida vencida e o saldo seria ulili

-zado para as necessidades emergenciais do capital de 
giro do jomal; 3) Liberar o im6velll01 da Avenida Rio 
Bnmoo - 11 O para que seja negocia® o IAP AS. Pam a 

-quitação do d6bito vencido oom aquela instituição; 4) Os 
14 milhões restantes seriam reescalonados em dez anos 
de Prazo, com um ano de carencia. com o menor índice 
de ooaoçio II10Ddária ofiCial acre3Cido de juros de 6%. 

7. das agências extinguíveis. quanto& fimcionários do de
missíveis, quantos nio o são e quais os crit&ios de seleção dos de-
missíveis. na hipótese de demissão parcial? 

8. qual o impacto fmanceiro esperado (absoluto e percen
tual) da extinçiio de a~acias do Banco do Bmsil no Eslado do 
Malanhão, na redução do défici.~ nos níveis Estadual e Nacional? 

9. sabencicHJue que há agências: def1Citá.rias e agências su
peravitárias, qual o re>iiltado final dos balanços da Superinlendên
cia do Banco do Brasil no Maranhão nos exett:ícios 1992-1993 e 
1994? . 

Justlllcaçio 

O presente requerimento tem por objetivo a obtençlo de in
formações que permitam a avaliaçio precisa do impacto s6cio
econõmico que o anunciado fechamento de ag&cias deflcitárias 
do Banco do Brasil lerá no Estado do Mamnhio. 

Dessa forma. evitar-so-' que o próprio Presidente da insti
tuição seja convocado pua prestar, pessoalmente. as infotmaç:ões 
requeridas, conforme dispõe o art. 50, caput, da Constituição Fe
deral. 

Sala das Sessões, !O de maio de 1995. - Senador Edlsoo 
Lobão. 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N' 714, DE 1!1!15 · 

ExcelentíssimO Senhor Presidente do Senado Federal, 

Na certeza de contar com a urgente atençio de V. 
Ex• a. nossa proposta, subscrevemo-nos, Manoel Fran
cisco de Nascimento Brito." 

Sr. Presidente, se eu tivesse autorizado isso, ev doje nio es
taria nesta tribuna, nio teria tido a coragem de ter ac!ito o apoio e 
as lonvações dos editoriais do jomall custo de um tratamento que, 
cOmO todos sabem. seria impossfvel p1desse ser feito. 

Quero tamb6m alertar os jomalista para dizer que meu con
ceito so~ Imprensa é invuneráveL 

Acredito que a liberdade deve ser totat os excessos serão 
corrigidos pelo tempo e pela verdade. 
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Delejo quo o Coog!aso apun> até o fun, até o último pooto 

quo puder todos os fatos relacionados l Comisslo de Orpunento. 
O Oll·Presidente José Samey estari ao lado pom apoiar todas as 
medidas punitivas. tanto deota Caaa quanto fom dela, sem que= 
saber quem aoja a pessoa envolvida, porque ao alguém - quem 
qu..- que ooja - cometeu qualquer deolizc ou eno, de minha porto 
nlo eDCOO.trari., cm ne:ohum momento, apaio de qualquer natureza. 

cario& Castollo Branoo cita um fato qÜo ropote no dàcuno 
que fiZ quando o recebi na Academia Brasileira de Letru. Um di
rotor de jornal diaso-lhe "Castello, o jomal é uma bancada onde 
tem que ser liquidada uma roputaçlo. Ataque. Castello ataque! E 
p..-guntou: "Quem v<d vai alocar hoje?" Castello, então, respon
deu: ''V~'~ 

11Quero também dizer ao Senado que entrei com 
uma ntticia~crime na poU:cia de Sio Paulo para àveri
guaçio de falsidade do documento. Estou on1nDdo com 
um ~sso-crime e dados civis contra o Jomal do 
Braall. E a mona< coisa quo posso fazer. Quando prosi
dento, D1o o fiZ como disao porque a focça da Pmsido!n
cia imp.u:lb.a uma dimenslo muito maior. Hoje, sou um 
simples cidadio que tenho apouas o rosquardo dos direi
tos individuais que ol osllo domo da Coostituiçi<l e que 
sln difK:eis do cerom uaogundos. -· . 

Quero aJmar o govemo do Pmsidente Itamar 
FrancQ que. segundo nttlcia circulada mo v mos jornais, 
está om andamento, sob a coadonaçio do Moolgam 
Clull'IJltes Trust Cotporatioo. de uma oullll fiilDA e de 
um cmjmto de boncos uma composiçio de dividas com 
o Jomal do Brull. 

Evidentemente que nessa composiçio de dívidas, 
acredito que quase 80% delas sejam com o Banco do 
Brasil. que eu Dlo quis fazer, coofcxme os senhores tive
ram coob.ecimento. 

o Banco do Bruilost.i impedido mom1. r~
ra e boncuiamente do participor dessa oponlçio. qoe é 
suspeita pcx todos os motivos. 

Nio acxedito que um banco estrangeiro ou 
qualquer banco vá colocar o dinheiro dentro de uma 
empresa com essas dificuldades se esse dinheiro lá. 
fora nio tiver um respe.Ido e, aqui dentro, nio tiver 
outros interesses. 

Manterei, aqui no Senado a minha vigilância. Sei 
Sr. Presidente, o que vai rostar para mim! Sei o que vai 
custar as cahínias, as infimias o atacpJo. mas tenho a de.. 
rennjnaçio de cumpir com a minba dignidade o autori-
dade do ex-presidente.ll . 

Com base nos fatos n&n'Odos p0< S. Ex" o Senhor Prosidelllo 
do Senado da Rop!blica, o sistemática c:ampanba de difamação 
promovida p0< osao jomal coollll o Congresso Nacional e seus 
lllODIIros. temoa que mostar l Naçio quem sln os nossos detmto
ros, qoe utilizam o argumento do ataque ils instituições, se acober
tando de uma Lei de lmjnnsa que nio exig<> rospoosabilidade e 
seriodade dos veiculas do commic:açlo social. que deveriam dar o 
...mplo de lisura e com>çio no pagamento dos seus débitos com 
6rgios govemamentais e, que n6;. congressistas temos o dever de 
exigir o romprimento do que detennin• a lei. pois esse ~bito ~ 
um ~bito com a. sociedade e, esses vakm:ls pertencem ao 1'VlVO 
bruiloiro. r-· 

Sala das Sossõoo, 10 de msio do 1995.- Senado< Ernandcs . 
Amorim, PDT- RO. 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 715, DE 1995 
Senhor Presidente, 
Nos totmos do disposto no ut. 216 do RogimODio lnloroo 

do Senado ~ requeiro a Vossa Excelência. que seja solicita
do ao Excelentíssimo Senhor Ministro dai Minas e Eoorgia infor
mações sobro protesto do ~tor-Goral do Dopal1amento Nacio
nal da Produção Mioorala Ato da Assembléia Legislativa do Esta
do de Roodôllia que OXJrOSsa em maliria jornalística publicada em 
7 de maio de 1995 no Jomal do Bruil, anexa. bem como os do
cumentos probal6rios de sua alegação de co-bo.ndo de 10 mil 
toneladas de cusiterita, e de que tal contrabando, se ocorreu. teria 
reduzido os PI"ÇÇS intemacionais do estanho em SO%, quando este 
mercado 6 de mais de 200 mil too.eladas anuais. 

Justlllcação 

Rop<OSODt.mte do Estado de Rood6oia no Guvomo do Bm
sil. o Roquorolllo entendo da IDAior gravidade a acusação do Diro
tor do DNPM publicada no Jornal dn Brasn de 7 do maio do 
1995 (cúpia &DOllO), que intervém em docislo sobotana de exclusi
va co~ncia da Assembléia Legislativa daquele Estado. 

SoBUD<lo a acusaçio. a decisio da Assembléia Legislativa 
ao regular o uso de Notas Fiscaia: Avulsas para o cumprimento de 
obrigaçlo tn'bu:tária acessória relativa a operações com minérios. 
viria facilitar a açio de CODI..ÓLbmdistas responsâveis pelo 'desvio 
de 10 mil toneladas do cassitorita na última década, dn que o valor 
do esta;Jbo no mercado internacional teria sido reduzido em SO%. 

E corto que a infamaçio é deoconOll&, pois o documento 
f!SCal, além de ensejar o recolhimento do lnÕUto devido ao Estado 
ideotifica a destinaç.io e a origem da mercadoria a .que se referir. 
não havendo porque supor que sua implementaç.lo 'venha facilitar 
"~bando". Ao contrúio, enseja. operaçio regular de comércio, 
ov1tando sustoutaçio l clandestinidade pela impossibilidade do 
procedimento legaL 

· Poi: .outro lado,~ incom.pn:ensível que o conb:abando de 10 
mil toneladas em 10 anos, se efetivam.ente OC(J['['eU, seja o respon~ 
sável pela reduçio do ptoÇO do estanho em 50%, cojo mercado no 
pos!odn foi do mais de 2 milhões de toneladas, com:spondondo a 
quantidade supostamente contrabandeada que seria tesponsável 
pola redução do valor do produto a metade, a O.S (meio) pa<cento 
da quatnidade COIJICicializac 

Ademais, é do pteno cochocimonto público que a redução 
dos preços intornacionois do estanho se deve a redução dos esto
ques ostmtégicos dos Estados Unidos da América, e dissoluçio da 
URSS.quo saturuam o m=ado com o produto. 

Assim, toma-se necessma uam. explicação plausível a esta 
manifestaçio do Dirotor do DNPM. que imputa ao Poder Legisla
tivo do Estado de Rondônia coniv&cia com ilícito, sem prova-la, 
ou piUVá-lo. 

Tal dirigente do 6rgio da admioistraçio já foi acusado for
malmente em a.ções judiciais de comportamento "extra legis" em 
relaçio a questio mineral cm Rondônia.. quando oficiou ao Secn:
tário de Meio Ambiente em 1990 exigindo que o mesmo nio ~ 
cedesse a liconciamoniO ambiental em garimpos. condiçio pata a 
I<gularizaçio dos mesmos. alegando que fossem irregular. 

Este colllpol1amento, na época. foi identificado pata o bene
ficio da ElllpiCsa Puanapmcma.. que agora.. segundo a mesma no
ticia de jO<nal, teria sido prejudicada com a decisln da Assembléia 
Legislativa atacada pelo Dimor do DNPM. P"" não mais poder 
abrigar os garimpeiros ampamdos judicialmente ao desenvolvi
mento de suas atividades em garimpo. a venderem a propria pro
duçio ilqoola Empo-<oa o sou associadas allllvés de expedientes 
administrativos, como vinha pmcodendo. 
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Emerge ainda no Estado deoúDCia que o Direto< do ~ • tancialmentc nos últimoa anos sua porticipaçlo DO mcn:ado ser
teria também pressionado o Gov<:p10 Es!Aduala inlcldiç!o do Ga- nacional ''Espero que .o Governador Valdir Raupp tenha o bom 
rimpo Bom Futuro cm 1991, suspcndeodo o liocnoiamento am- seoso de vetar esse projero. danoso para a mincraçio de R.ood&Da 
bicntal dos garimpeiros, para ensejar fosse cassada modida liminar c do Paia", poodcm Salomio. 

que lhe proibia proceder concessio ae lavra. a Empresa cuja calS~ -··----···-··----····--·-·-·---··-·----·····--·-·····-··· 
tituiçio foi por si inspirada, em f011llaÇio de cartel, no Garimpo 
Bom Futuro, em Ariquemes, Rondôaia. 

É inadmisslvel que o Sr. Elmer Pmla Salomlo, guindado a 
Ditetoria do DNPM no inlcio·do Govemo Collor, ali pemumeça 
at6 hoje a serviço de grupo de mincraçio em delrimeniO da legali
dade, e na pritica. de advocacia adminislll.tiva 

Espera-se portaniO que o Sr. Ministro da Infti EstruiUra te
Dha infoonaçiles plauslveis para justificar o aiO cuja inf011llaÇio 6 
requerida. p:mcipolmento considcnndo-se tramitar propostaa de 
legislaçJo que altlnlll profuodamoutll a exploraçJo do reruraoa 
minemis no Bmsil abrindo-se o segmento, ao capital intemacio
Dal. Nio podendo admitir-se nesla coodiçio qualquer suspeiçio 
quantó alnliiSpOl'&lcia e lisura do 6rgio a quem oompete a admi
nistraçio destes recursos. 

Nestes Tenn.os.. 

(À Mesa para decisiio) 

REQUERIMENTO N" 716, DE 1995 

Exoelenti&Simo Seobor Presideofll do Souado Fodoral, 
· · Com base oo art. SO. § 2' da Constituiçio Federal e no inoi

so I do art. 215 do Regimcnlo lnleroo do Senado Federal. roqueiro 
a Vossa Exce~ocia que sejam encaminhadas ao Excelentinimo 
Seoboc Ministro do Estado da Fazenda. as scguinflls quoatlloa rofo
renflls a d6bitoa do Jornal do Brasil SA •: 

Qual o rotai dos d6biroa juuro ao FGfS? 
Qual o rota! dos d6biroa com o Imposto do Reoda retido de 

seus emp~egados e nio recolhido? 
Quais os d6biroa fmanoeiros com o Banco do Brasil? 

Pode Deferimento. nl? 
Quais os d6bitos fmanoeiros com a Caixa Eoonb:nica Fede-

Saladas Sessões, !O do maio de 1995.-SenadorE11Widea 
Amorim, PDT- RO. 

Domingo. 7 de maio do 1995 
Jornal do BrasD 

RONooNIA PROlEGE 
CONTRABANOO DE MINÉRIO 

Assembl~ia Legislativa instibli a emisslo de 'Ue
tas fiscais avulsas". que dispensam garimpeiros de expli
car origem da produçio. 

Numa dccislo inédita no País, a Assembléia Legislativa de 
Rondônia aprovou projeto de lei instituindo no Estado a emiss.ão 
de "netas fiscais avulsas11 para legal.izar a venda de min&icis de 
origem iguorada. uma vitória do lobby formado por cooperativas 
de garimpeiros, principalmente as que exploram cassiterita no ga
rimpo Bom Fubuu, em Ariquemes., o maior do Pais. onde tem ba
ses eleiknis o Senadcx Emandes Amorim (PDT- RO). 

11Essa decisio legalizou o conb:a.blndo de min&ios em Roo.
dônia". protesloo o geólogo Elmer Salomio, Ditetor-Geral do Do
partamcnro Nacioual da Produçio Mineral (DNPM). autarq.~ia res
ponsável pela gestão da política minenl no Pais. Na avaliaçio de 
Salomão, a decisão adotada pelo Legislativo de Rond&úa vai faci
lilar a ação dos contrabandistas do cassifllrita. responlláveis pelo 
desvio do mais de 10 mil toocladas de min&io na última d6cada, o 
que forçou a queda dos preços do estanho (à casSit.erita 6 o min~rio 
básico para a produção do cslaobo) no mercado infllrnacioual do 
metal de US$15 mil para US$6 milaroueiada. 

Contrabando - A decisão da Assembl~ia Legislativa aJ.in
giu dummente as mineradoms, principalmente a Empresa Brasilei
ra do Eslaobo (EBESA). que fllm a Paranapanema como maior 
aciouista. por permitir que qualquer pessoa possa negociar cassitc
rila. Há n:gistros na Superintllud8DCia da Polic14 Fedem! oro Porro 
Velho e DA SOCietaria do Segurança Pública do Eslado sobre a 
ap<eeDSio de dez=as do caminhões apreendidos transportando 
cassiterita ilegalmente pua outros Estados e at6 mesmo pua. terri
tório boliviano, além de denóncias de que o minério contrabandea
do 6 utilizado na lavagem de dinheiro do narcotráfico. 

Soro ncobum controle porparlll do Governo Federal. grande 
parlll da produçio de cassitcrita de Roodônia vem sendo contra
baudcada para outros países, principalmen\0 para a Bolivia que. 
apesar de não ter descoberto nenhuma nova mina. aumentou subs-

JU51illcação 

Em discurso proferido da tribuna do Souado Federal, S. Ex" 
o Presidente Jos6 Samey. acusou o Jornal do Brull de, em julho 
de 1989. possuir uma dlvda do US$18.2 milhões de dólares. 

Trecho do referido discurso: 

"Sr. Presidente, tenho um arquivo de 540 mil do
cumentos: a minha gestio DA Presid&cia.· dia a dia~ por 
dato. por assunto e por pessoa. E nio desejo utilizi-lo, 
sonio para a história. Com outra fmalidado ou para do
fender-me. jamais! Se csiOU faz=do isto aqui boje. Sr. 
Presidente. apenas nos pontos me:nores, é porque esti 
em jogo sem dúvida algo muito pia<, que é a dignidade 
do ex-presideolll da República poraufll a Nação. 

Vou ter a proposta do Sr. Nascimento Brito. que 
nJlo pudo atender. S. s• mo considera respous4vel pela 
difícil sibJaçio do Jornal do BrasiL • 

'Tendo em vista a dramática situaçlo rmanceira e 
da ei:DprCsa e coosideraudo que nossos compromissos fi
nanceiros junto ao BaDCo do Brasil repreSOillam hoje 
aproxjmmdamcute o valor de Cr$3S milhões" - mais CU 
menoa. à época. cctt:a do US$25 mihões e depois muito 
mais - ''vemos como alternativa única, para viabilizu a 
e__..., a seguinfll oomposiçio: I) Quitar 17 mDhões. 
através de uma verba antecipada de espaço de publici.· 
dado no jornal ou na rtdio ou matéria legal para o Banco 
do Brasil. pan. a Caixa Econ&nica Federal ou outros (Jr. 

gãos do governo. servindo tais cooln.los para a quitaçlo 
ime<liata de igual impor1!Dcia do d6bito vencido; 2) U
berar para venda - as ganmJ.ias que ele tinha dado para 
os em~stimos - os andares situados na Aveuida Rio 
Branco-llO, n"sl00!.130!. 2501,2601. cujo valor do 
moroado é do 7 milhões. dos quaia 3.5 milhões amortiza
riam outra parcela da. divida vencida e o saldo seria utili
zado para as ueoessidades emcrgeuciaia do capilal do 
giro do jonta1: 3) Liberar o im6velll0! da Avenida Rio 
Branco- 110 para que seja negociado o lAPAS. Pata a 
quitaçio do d6biro vencido oom aquela instituiçio: 4) Os 
14 milli.ões restantes seriam reescalonados em dez anos 
de prazo, com um ano de carência, com o menor í:ndice 
de correção monetária oficial ~scido de juros de 6%. 
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Na certeza de contar com a urgente atenção de V. 
Ex• à nossa proposta, subscrevemo-nos, Manoel Fran-
cisco de -Nascimento Brito". -

"Sr. Presidente, se eu tivesse autorizado isso, eu hoje não 
estaria nesta tribuna, não teria a coragem de ter aceito o apoio e as 
louvações dos editais do jornal à custa de um tratamenlO que, 
como todos sabem. seria impossível pudesse ser feito. 

Quero também alertar os jornalistas para dizer que meu 
conceito sobre a Imprensa é invulnerável. - - - -

Acredito que a liberdade deve ser total; os excessos serão 
ccxri8idos pelo tempo e pela verdade. 

Desejo que o Con_gesso apure até o fliD, até o último ponto 
que p1der todos os fatos relacionados à Comissão de Orçamento. 
O ex-Presidente José Sarney estará ao lado para. apOiar todas as 
medidas punitivas. tanlD dentro desta Casa quanlO fora dela, sem 
querei' saber quem seja a pessoa envolvida, porque. se alguém
quem quer que seja - cometeU qualquer deslize tJU eiT(), de minha 
parte oão encontrará, em nenhum momento. apoli' de qualquer na
tureza. 

Carlos Castello Branco cita um fatQ que repete no discurso 
que ftz quando o recebi na Academia Brasileira Je Letras. Um di
retor de jornal disse-lhe "Castello. o jomal é uma banca onde todo 
dia tem que ser liquidada uma reputação. Ataque, Castello. ata
que!" E perguntou: "Quem você vai atacar boje?" Castello. res
pondeu: "Você". 

Quero também dizer ao Senado que entrei com uma notícia
crime na polícia de São Paulo para averiguação de falsidade do 
d<X'Umento. Estou entrando, com um proce~so-crime e danos civis 
contra o Jornal do Brasil. E a menor- coisa que posso faUr. Quan
do presidente, não o fiz, como disse, porque a força da Presidência 
impunha uma dimensão muito maior. Hoje, sou um simples cida
dão que tenho apenas o resguardo dos direitos individuais que aí 
estão dentro da ConstituiÇão e que são tão difíceis de serem asse
gurados. 

Quero alert.ar o governo do Presidente Itamar Franco que, 
segundo notícia circulada em vános jornais, está em andamento, 
sob a coordenação do Mordgam Guarantes Trust Corporation, de 
uma outra fliiDa e de um conj.J .. to de bancos uma compostção de 
dívidas com o Jornal do Brasil. 

Evidentemente que nessa composição de dividas. acredito 
que quase 80% delas sejam Com o Banco do Brasil, que eu não 
quis fazer, conforme os senhores tiveram conhecimento. 

O Banco do Brasil está impedido moral, fmanceira e hanca
riamente de participar dessa operação, que é suspeita por todos os 
motivos. 

Não acredito que um banco eslrangeiro ou qualquer banco 
vá colocar o dinheiro dentro de uma empresa com essas dificulda
des se esse dinheiro lá fota não tiver um respaldo e, aqui dentro, 
não tiver outros interesses. 

Manterei. aqui no Senado, a minha vigilância.. Sei. Sr. Pre
sidente, o que vai custar tsso para mim! Set o que vai custar as ca
lúnias, as infâmias. o ataque. mas tenho a determinação de cumprir 
com a minha dignidade de autoridade de ex-presidente.11 

Com base nos fatos narrados por S. Ex• o Senhor Presidente 
do Senado da República. e a sistemática campanha de difamação 
promovida por esse jornal contra o Congresso Nacional e seus 
membros. temos que mostrar à Nação. quem são os nossos deu-a. 
tores, que utilizam o argumento de araques às instituições, se aco
bertando de uma Lei de hnprensa que não exige responsabilidade 
e seriedade dos veículos de comunicação social, que deveriam dar 
o exemplo de lisura e correçáo no pagamento dos .seus débitos 
com os órgãos governamentais e. que nós. Congressistas, temos o 

dever de exigir o cum.pÍimenlO do que determina a lei, pois esse 
débito, é um débito com a sociedade e. esses valores pertencem ao 
povo brasileiro. 

Sala das Sessões. 10 de maio de 1995.-Senarla Emondes 
Amorim, PDT- RO. 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 717, DE 1995 

Selmor Presidente, 
Com fundamento no art. 50. § 2" da Constituição Federal e 

no art. 216, do Regimento Interno, solicito a V. Ex• seja encami
nhado ao Sr. Ministro das Relações Extericxes. o seguinte pedido 
de informações: 

A Organização das Nações Unidas- ONU. criou em 1983. 
um organismo de Cooperação Internacional sobre Madcíras Tropi~ 
cais e que hoje se coostitui no principal Fórum de deobates no mun
do a respeito do Desenvolvimento Sustentado das Florestas Tropi
cais. 

Implementado através da rrro - Organizaçio Intemacio
nal de Madeiras Tropicais., este acordo reúne SI países produtores 
e con!iUIDidores de madeiras tropicais entre eles o Brasil, que ati a 
presente data, ainda não ratificou a sua participação rio novo i.cor
do, razão pela qual, julgamos necessário contar com os seguintes 
esclarecimentos: 

- Por que o Brasil ainda não ratificou a sua participação no 
novo acordo de Madeiras Tropicais: 

- O Brasil tem intenção de refúicar a sua participação nesse 
acordo; 

- O Brasil integra o acordo abJal. Eslá sendo .interessante ao 
Pais esta participação; 

- O que significa pata o Brasil a meta da ITTO para o ano 
2<XXJ. que, preconiza que toda a madeira tropical no comércio in
ternacional entre os paises que a integram, seja produzida de for
ma sustentável. 

Sala das Sessões. I O de maio de 1995.- Senador Flaviano 
Melo. 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Os requerimen!os fi. 
dos serão despachados à Mesa Diretora para decisão, nos termos 
do inciso lll do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Sccte
tário em exercício, Senador- Levy Dias. 

É ~do? seguinte: 

REQUERIMENTO N" 718, DE 1995 

Requeiro, nos termos do art. 210. itenl2, do Regimento ln
temo do S~nado f~eral. a transcrição. nos Anais da Casa. das se
guintes matérias publicadas no-Jo~ ~o Bntsil: 

Edição de 7 de maio de 1995: 
Titulo- "Justíça é boje poder acima do pais'~ 
Edição de 8 de IlllUO de 1995: 
Título - "Gallotti admite o coolrole do Judiciário 

sob condições'~ 
Edição de 9 de maio de 1995: 
Título - ''Nepotismo domina os tri~nais brasilei

ros"; e 
Edição de !Ode maio de 1995: 
Tíwlo- ''Lazer de juiz é pago por quem recorre à 

Justiça". 
Sala das Sessões. 10 de maio de 1995.- Senlldor 

Antonio Carlos Magalhães. 
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O SR. PRESIDENTE(Jos6 Samey)- De acordo com o art. 
210, § 1°, do Regimento lotcmo;. o requerimento será submetido 
ao exame da 'Comissão· Diretora e, posteriormente.. inclu{do em 
Onlcm do Dia. 

Sobre a mesa. projeiO que seri lido pelo Sr. I' Secretário 
em exercício, Senador l..evy Dias. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'154, DE 1995 

Ac.-la parágrafo único ao art. 65 da Lei 
o' 7.357, de l de ,.lembro de1985, que 'dispõe sobre 
o cheque e dá outras provldêndas". 

O Congresso NacionaldecreU: 
.Arl. 1'0 art. 65 da Lei n'7.357, de 2 de setembro de 1985, 

que "dispõe sobre o cbeque e dá outros providencias", é acrescido 
do seguiole podgrafo ónico: 

''Pan\gmo ónico. A emisslo de cbeque pós-dalado sem 
provisio de fundos, pora garantia de dlvida ou pogamen10 a prazo 
de bem ou seiVÍÇO. nlo coofigara o iHcito de que trata o inciso VI 
do art. 171 do Códi!l" Penal, desde que tenba sido efeblada_de co
mum acordo cem o beneficikio." 

Art. 2°Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam~se as disposições em cootririo. 

Justlllcação 

É p(ibliro e notório a utilizaçio cada v~z mais frcqüente do 
cbeque em substituiçlo i Nora Promiss6ria. E o cbamado cbeque 
pri-datado que facilita e agiliza as transações comerciais e, por 
isso mesmo, ganhou a &impa.tia e adesio de todos. 

Houve, portaniO, um desvirbJameDIO da fuWidade do cbe
que que. de oo:lem de pagamento à vilta, tomou-se mais uma. ga
rantia de dlvida ou promessa de pogameoiO, criando, neste Pais, 
um novo tipo de men:ado a prazo !asttoado por cbeques que, Jlli· 
datados ou nio. condicionam a um acordo verbal a aprcsentaçio 
do cbeque em delemlinado dia. 

Para tais casos, Mais e de fato, a lei, aiUla'Ônica e ultrapas-
sada. não trata comjuste:m o emitente do à:J.eque- que geralmente 
o utiliza não com intenção fraudulenta e sim por absoluta necessi
dade - e o coloca A ~ do recebedor, enquadnuldo éomo ilícito 
criminal a emissão de cbeque pora apre-.çio cm dala futunL 

Ora., se o choque para data futura ~ o instrUmento e o resul
tado de uma espécie de contraiO acordado por ambas as partes, 
porque o emitente, e somente ele, é corisidcmdo estelionatário, po
dendo ser enquadrado no Código Penal? 

A lei não pode fechar os olhos para a realidade e os costu
mes. A televisão veicula propagandas e propagandas de estabeleci
meotos comerciais que ofeteeem 10 coosumidor um prazo pan. a 
apresenlaçlo do cbeque. e este. tendo assim a 6niea possibilidade 
de CODSUDlir, atende ao apelo para comeguir supir suas no:::essidades. 

Já existe faria jurispru~ncia sumllada do Sup=o Tribu· 
naJ Federal que desconfigura como ilicito criminal a insuftci&cia 
de provisão de fundos na emissão do cbeque enquaniO garantia de 
dívida. 

Para o Jurisla Magalhães Noronha. em seu Direito Penal, o 
cheque pós-darado Dio configum crime, ji que a dala posterior 
"desnatura" o cheque cano ordem de pagamem.o i vista, '\mnsfor
mando-o em documeaiO de divida. em letra de c4mbio". 

Também Basileu Garcia. outro Jurista :renomado, assinala 
no livro ''Problemas penais do cbeque", que a pós-dala Dio de
monstm a intenção fnllldulenla do emissor, "não iludiDdo o benefi· 
ciário quanto 1 falta de fundos". 

_ Nio bastasse rodo isso, se 005sa Carta Magna preconiza que 
ninguém pode ser preso por dlvida, cano explicar a possibilidade 
de prisão por apena5 uma promessa de divida. . 

Vke, portanto. o quão inadequada estia Lei do cbequo 110 

que tange ao enquadramenlo na legislaçio criminal dease tipo de 
negociação. 

Não se Jll"fcnde. com esta propooiçio. deJCalW:terizar o 
cheque- até porque isso iri& de eocontro 1 Coovoaçio de Geneln 
- e sim. discrim.inaliza penalmente os emitentes e beneílci.úiol 
dos cbeques enquanto garantia de dividas ou compras. tranapcx. 
!ando-os, no caso de uma violação, pora o Código Civil. Esse pro-

. cedimento certamente evitará as demissões suaWiu e ossuiddios 
que boje. infelilillente, estio tanandcJ:.se tio COIII.lns em noua so
ciedade. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995. - Senador Epltido 
Cafeteira. 

LEGISLAçAO CTT ADA 

LEI N' 7.357, DE 2 DE SEIEMBRO DE 1985 

Dispõeaobre ocbequeedá outras prootdeadas. 

Art. 65. Os efeitos penais da emissão do cbeque sem sufi
ciente provisão de fundos, da frustraçio do pegamento do cbeque, 
da falsidade, da falsificaçio e da alteraçio do cbeque continuam 
regidos pela legislação criminal. 

CÓDIGO PENAL 

Art. 171. Obler, para si ou para outrem. vaolagem illcila, 
em pr:ejufzo alheio. induziodo oo. mantendo algul6m em mro, me
dianle artil!cio, anlil. ou qualquer outro meio fnmdulenlo: 

VI - emite cheque. sem mflcie:nte. povisio de fimdos em 
poder do sacado, ou lhe frustra o pegamento. 

(À Comissão tk Constituição, Justiça e Cidad4-
nia -decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - O projeiO serf pu
blicado e remetido A ccmissão ccmpeteme. 

Sobre • mesa. projeiO que seri. lido pelo Sr. I' SecretArio 
em exerdcio. Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45, DE 1995 

Susta o Decreto n'lA80, de 3 de maio de 1995, 
do Poder Esecutlvo, que dispõe oobre os procedimen· 
tos a serem adotados em casos de parati.sações dos 
serviços púbUoos redenllo. 

O CongrtlSSO Nacional decreta: 
Art. !'Fica suslado o Dea<to 1.480 de 3 de maio de 1995, 

do Poder Esocutivo, que dispõe sobre os proc:edimentoo a semn 
a.dolados em casos de pam!isações dos ser1iços públiooo federaio. 

Art. 2° Este Decmo Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em cootrário. 

Justlllcaçio 

O Secretário da Administração Fedem!. Sr. Luiz Carlos 
Bresser Pereira. jumamellle com o Presidente da Repúblic:a. Sr. 
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Femando Henrique Cardoso, ba.ixaram um Decreto oa semana 
passada (4-5-95) que, al6m do amho autoritirio refletido e dispos
to em seu conteúdo, tem um canitcr eminentemente iDcoostitucio
oal como se pretende demonstrar. 

Inicialmeme, cabe salienrar que o direito de greve 6 uma ga
rantia constituciooal amparada pelo artigo 9° de nossa Carta Mag
na: "É assegurado o direito de greve, competindo aos lrahalhado
res decidir sobre a oportu:nidade de exeteS-lo e sobm os interesses 
que devam por meio dele defender". Ademais, quando se trata de 
~ve do funcionalismo póblico, no capitulo destinado a estes. 6 
novamente garantido tal direito, que será exercido nos tciiDbs e li
mites defmidos em Lei Complementar. 

Desta maneira. faz-se necesshio que. pua ser exercido o 
direito de g~eve em sua plenitude, pot par1e dos servidores públi
cos, uma. Lei Complemeular deve dispor sobre a temática abotda
da. Destarte. a llOIDllltizaçio do direito de g~eve desses lrahalhado
res somente poc1eni ser regulamentada através dessa proposiçi.o le
gislativa. Qualquer outra iniciativa, que uão uma Lei Complemen
tar, peca por evidente inconstin•ciooalidade, estA maculada de vf
cios. Nio se pode tentar regulamentar este dispositivo constitucio
nal mediante uma Lei Otdinúia - hierarquicamente superior a um 
Decreto, ou qualquer outro meio dentro do processo legislativo, a 
cxceção evidentemente, da própria Lei Complementar prevista no 
artigo 37, inciso VII da CF. Diante disso, o Decreto do Exea.ttivo 
que cEspôs sobre oo procedimen105 a serem adotaOOo em CIISOS de po
mlisações de servidores públioos 6 uma ali:oota a oossa Ccmtituiçio. 

O processo legislativoy na grande maioria das vezes é regi
do por Leis Otdiuárias. É este o rito mais conium. Enfretã:iitoy em 
determinados casos, o legislador' constin.Jinte achou por bem res
saltar que detenninadas malmas someole poderiam ser objeto de 
Lei Complementary haja vista sua importJncia e complexidade. A 
difem>ça primordial entre essas duas proposições legislativas diz 
respeito ao quonnn. &quanto a Lei Ordinária pode ser aprovada 
por maioria simples. a Lei Complementar só será aprovada por 
maioria abaoluoa (art. 69 da CF). 

Como se va_ o grau de importiincia das mat&ias legislativas 
está intimamente relacioca.do com o quorum para aprovaçio. No 
caso de Emendas à Constituição. por se tratar do mais relevante 
documento legaly SOttlente será aprovado se contar com o apoio de 
no mínimo três quintos dos perlameDtaies de cada Casa. nos dois 
Olmos ~vistos. 

E de bom alvitre "'lembrar uma iniciativa do próprio Poder 
Legislativo em matéria semelhante e que Dio dlegou a prosperar. 
Curiosamente, ein meio a uma paralisaçio dos servidmes da C4-
lll8Ill dos Deputados. a Mesa daquela Casa. is pressas, elaborou 
um Projeto de Resolução (n' 116'93) onde tentava defmir os servi
ços oo: atividades essenciais para fms do dísposto no artigo~. pa
rágrafos I' e 2' da Constituição Federal (direito de g~eve). Como 
havia necessidade de Lei Oidinária para iegulameiitar Cite disposi
tivo constitucional. e apesar do Relata' da Malma, Dep. Prisco 
Viana, ter dado um voto favorável A propositura. o Dep.~tado Hé
lio Bicudo apresentou um voto em separado pela inconstitucionali
dade e inpridicidade que acabou prevalecendo oo entendimento 
da Comissão de Constituição e Justiça da Cimara dos Deputados. 

Quando a Coustituiçio impõe que determinada mat6ria 
deva ser "'gida de acado com o rito de Lei Ordiniria. niO há que 
se falar em Resolução; da mesma fonna. quando requer lliDli Lei 
Complementar pua regulamentar determinado item constitucio
nal, nio há que se falar em Decreto. 

Portanto. da mesma forma que o Congresso coui.giu uma 
falba própria. remetendo o projeto supramenciooado ao arquivo, 
deve. como flScal do Poder Executivo, evitar que próspm:m seus 
atos cristalinamente inconstitucionaiS. 

Não podemoo. ponanto, noa utilizar de meios legisiativoa 
diversos daqueles que a Constituiçio previu. sob pena de incolrer
mos em afronta a seu texto. e, cooseqilentcmeo.te. descooJidenr
mos as regras mínimas de conviv&lcia democ:tttica exigida dentro 
do estado de direito. 

Ademais. o autoritarismo do Decreto governamental se 
expressa nio somente por afrontar fonnalmente o texto consti
tucional. mas tamMm pelo seu conteúdo iotrfnseco de coibir o 
servidor póblico de exercer seu direito de greve amplamente 
consagrado. O Decreto impõe sanções aos servidorea que se es
tendem desde a denunciaçlo à lide dos gmvistas, para efeito de 
indenizaçio em decorrência de dano a terceiros. at6 a exooera
çio ou dispensa dos servidores ocupantes de cargos em comis~ 
sio ou de funções gratifiCadas. Enfun. impõem-se aos servido
res públicos regras coercitivas ao livre direito de greve. Deseja
se assim o imobilismo e a submisslo daqueles que servem ao 
Estado. 

Com isso, o govemo do Presidente Femando Henrique Car
doso deiOOilS!ra seu cadter autoritirio nlo mm pelo uso da fa.ça 
bmta, como oulron. mas pelo punho in<:omtitucional daquelea 
que assinam tais Decretos desrespeitando direitos doo cidadãos 
brasueuos. 

Incab{vel. portanto. que o Poder Executivo. atrav6s de 
um simples Decreto, venha normalizar sobre greve dOI servi
dores públicos sem deter co~ncia para tanto. Assim"'sendo~ 
houve exorbitância do poder ao regulamentá-lo por parte do 
Presidente da República o de seu Socrotirio da Administraçilo 
Federal, devendo necessariamente tal ato ser suspenso o mais 
breve possivel. Vejamos como a doutrina ex~ seu ponto de 
vista: 

"Sustar quer dizer suspender. O preceito em 
exame confere ao Congresso Nacional com.pet.ancia 
para. por meio de Decreto Legislativo, suspender a 
efictcia de atos normativos do Poder Executivo. Dos 
atos normativos gerais, editados ou como regulamen
to ou em decorr&cia de violaçio dos limites de dele
gação legislativL 

As duas hipóteses menciOnadas configumm casos 
de inconstitucionalidade. Envolvem violaçio da Consti
tuiçio. pois o re,gulamemo deve estar. sempre, sub legcy 
ccmo a Lei Delegada tem. sempre, de ajlstar-se ao con
teúdo e termos da delegação. Assim. o poder de sustaçio 
aqui conferido ao Cc:lng!esso Nacional pressupõe. pai1l 
ser validamente exercido, inconstitucionalidade do aiO 
do Poder Exea~tivo. Ato este que há de ser 'Uonnaúvo". 
ou seja. que estabeleça I10illlaS gemis, suse<tiveis de 
aplicação a uma generalidade de casos ... (Maooel Gon
çalves Fem:im Filho, in Comentirios A Constituição 
Brasileira de 1988.) 

Como se pode notar, o Coug=so Nacional e5lá devida
mente respaldado ao aprovar o Jli'OS<'IIe Projeto de Deaeto Legis
lativo, visando sanear os vicias de inconstituci.ooalidade do Decre
to governamentaL 

É imperioso que este Congresso nio deixe submeter IIDS ca
prichos dos dirigentes do Poder Executivo que pensam poder le
gislar como bem entendem. sustando o ~to em comento. ao 
mesmo tempo em que não deve declinar de sua competência legis
lativa. aprovando o mais breve possível a regulamentaçio do direi
lO de g~eve dos servidores públicos. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995. - Selwlor José 
Eduardo Outra, PT/SE. 
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lEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N" 1.480, DB3 DE! MAIO DE! 1995 

Dilplle .,b<e .. proeodllll<lllao a _., lldota
d .. an .,....deparalsaç6a doo~ púbDc:oo 1'<
deralo, mquanto oio replaclo o dlspooto ao art. 37, 
lacloo vn, da Co.mlluiçio. 

(À Comi.r.Jikuk Onutit1lifilo.lustlfrJ• Cidodmlia) 

O SR. PRESIDENTE (1016 Samoy) - O projok> oed pl· 
blicado e ftiiDdido l OJmisslo de Q:ceitniçln, Julliça e Ci(!pdonia 

O SR. PRESIDENTE (1016 Sunoy)- A Pmid&>cia roce
b<ol, do Bauco do Noldeste do Bruil, o Oficio n• 976195, de 5 do 
.,.,...,..., ..... nrinhmdo, emrumprimoúoaodispo&to DO III. :ZO. § 4', 
da!An'7.827, deZ7 de-de 1989,u Demomtroçõe~Cooli
beil 00 l'lmdo Ccmtimciooa1 de Finonri...-o do Noodcste (FNE!), 
dovillamoiU ondjowloa, na pooiçio de 31 de dezembro de 1994. 

O oxpodionte acri dcapodwlo à Comi.alo de Fi""lização o 
Controlo, pora conhoc:imenk>. (Divenoo n' 73, de 1995.) 

O SR. PRESIDENTE (1016 Sunoy) - Sobro a mesa. ,.. 
querimonk> que oedlido poJo Sr. J • SectotúW em exe!clcio. Sena
do< Levy Diu. 

É lido ·o aoguinle 

REQUERIMENTO N" 719, DE 1995 

Senhor f'Iaidonte, 
Roqu=mcs urg&lcia, noa tezmoo do art. 336, allnca b, do 

Regimenk> Intemo do Senado Fodctal. pora o Oficio n• S-14'95 
(n' UJOS/95, na oàgem) -!!atado do Rio Grande do SuL 

Sala das Souõos, 10 de maio de 1995.- Jader Barblllbo
PMDB, Valmlr Camp<lo - PfB, Beruardo Cabnl - PP. Ro
meu Tuma - PL, Eplt6<:1o Cafeteira - PPR; Júnla Marbe -
PDT, Hugo Nopoleio -PFL. 

O SR. PRESIDENTE (1016 Samoy)- E!m votaçio o ro
querimenk> de urgencia pora o oficio que petDiiU ao Estado do 
Rio Grande do Sul rolar sua divida IIIObiJüria DO primeiro semos
tre de 1995. 

Os Srs. Senado<es que o aprovam queiram Jl01DlOllO<Cl" sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A mat&ia <Xli!St.ml da Ordem do Dia da JllÓXÍID& oexta-feirL 
Sole a mosa, tequetimenk> que sert lido pelo Sr. 1' Secre-

tário em oxm:lcio, SenadO< Lovy Diu. 

É lido o aeguinte 

REQUERIMENTO N' 720, DE Í995 

Senhor f'Iaidenre, 
RoqueiOmoo urg&lcia, noa tezmoo do art. 336, allnca b, do 

Regimellk> Inremo do Senado Fodctal. pora o Oficio n• S-1&'95 
(n'1.004195, na oàgeln)-Eitido do Rio Grande do SuL 

Sala das Sessiles, 10 de maio de 1995. Jader Barbalho -
PMDB, V almlr Camp<lo - PfB, Bemardo Cabnl - PP, Ro
meu Tuma - PL, Epllado Cafeteira - PPR, Júnla Marbe -
PDT, Hugo Nopoleio- PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Jooé Somoy) - E!m votaçio o re
querimenk> em que o Estado do Rio Grande do Sul pode a aprova
ção do Senado pora a omissio de l.elru Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do SuL rujos rocunoa aorio destinados 
ao giro da divida mobiliária do Estado, vonclvol no· seguado sc
moatrede1995. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiiDADCCCI' sen-
tadoo.(Pausa) 

Aprovado. 
A matma <Xli!St.ml da O!dcm do Dia da JllÓXÍID& IIOXta-feirL 
O SR. PRESIDENTE (1016 Somoy)- Comunico ao PlenA

rio que olo há mat6ria na Ordem do Dia de bojo porque Dlo b4 
projok>l na s.a.taria da Mooa. uma vez que ooosos ttabalhoo ea
Jio k>Jabuenle om dia. 

O SR. ADEMJR ANDRADE - Sr. Pm!idonre, poço a pa
lavm para uma comminçJo de Lidenmça. 

O SR. PRESIDENTE (Jooé Somoy)- Conoodo a palavra 
ao Senador Ade:mir Andrade. para uma comuoicaçio de Lideran
ça. por cinco minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB·PA. Para uma comuoi
caçio de Liderança. Sem IOvisio do omdor.) -Sr. PIOsidcute, Sn 
Senadoru,Sra. S....OO...,k>doaealm!OS na oapoctalivadeque V • 
Ex ... como Presidente do Cougresso Nacional. proiDllgue o veto à 
IAAgócola. 

Isso .,.. tnz enorme proocupaçilo, Sr. f'Iaidonre. Essa 
pmocupaçlo toma conta do Brasil inteiro. 111&1 aflige, essencial
- nossa Regilo Norte. Per ter finado indcfii!Ída essa quoslio 
da aprovaçio do veiO- duranle quuo um mh -, o Bonco da Ama· 
zOoia suspendeu IOdaa as suas operações. O próprio Banco do Bm· 
sil c outros que fmailciam a agicultura em nosso Pais também o 
frzeram. POileriamleote.. o Govemo tomou a dccisio de manter o 
critério meriar, ou seja, a ~ doa empréstimos àgncolas 
pela TR, baseado em parecer do sek>r jundico da Proruradoàa do 
Ministério da Fa=da. Os bancos voltaram a fazer o ~: 
todavia, -=. fui infomwlo que, baseado na promulgaçlo de,.. 
ato, novamente os cftdi1os sedo Rlspensos. . 

No """ listado, Sr. f'Iaidente, os poquoooa agriculto= es
Jio sendo, atualmonte, finonciadoa pelo FNO, pelo Bauco da Ama
zOoia. Sio mais de dez mil agricuk01'<3 que eotio com projetas em 
andamento oo banco e ~ma expectativa de que esses realiSO$ se
jim liberados para que possam desenvolver oc trabalhos nas suas 
temos. 

Ontem, fui infmmado. pela Dimçio do Banco, de que, no 
momento da promulgaçlo desse veto,. o Banco, mais uma vez, sus
pcuderi as suas operações, porque o Govemo nio quer :respeitar a 
lei do Cong<esso Nacional. E! elo tem pode= paxa isso, porque os 
Bancos da Amazônia, do Nordeste e o Banco do Brasil silo insti
tuições que estio sob o aeu comando e que libomm dinheiro no 
momento em que o Governo assim detetminar. 

De foana que faço um apelo, nesla Casa, ao Presidente da 
República dcale Pais, no SOlllido de quo onc<>!!IR uma defutiçio 
para essa quostio, pois ji faz mais de 30 dias quo o veiO foi IOjoi· 
lado por esre Congroaao; o, apesar de IOdaa aJ negociações, ainda 
nlo se chegou a um enteodimento. 

Essa falta de onlendimenk> para uma soluçio que n:solva o 
problema tnz um enomte prejulzo ao País, ospocialmenle ao& pe- . 
quonoa traballJadaea rurais do Estado do Patá, que cooseguiram, 
depois de tank>l anos de luta, a liberaçio do FNO, aem que eles 
sequer tenham o documento de suas tell'IS. Através da luta dessea 
lill.ballladoiOs, da formação de associações. de oooporativas e do 
trabalho da E!MA TER conseguiram o benol!cio. E! toda essa inde
fmiçio. al!m de causar um"""""" prejulzo aoo poqueooo agric:ulloiOa 
do listado do l'lri, ditiwlta o dcsenvolvimeuk> da nossa rogiio. 

PortaniO. quetemos que V. Ex• f:;ç.a o que tem. de fazer, 
cumprindo com o seu dever COD.Stiblcional de promulgar esse veto. 
Mas. por ou!IO lado, desejamos que o PIOsidenle da República en· 
conlre uma defmiçlo, negociada com a bancada rurali.sta e com to-
doa os que estio envolvidos nesta questio, para que a Naçio Dlo 
soja ainda mais prejudicada. 
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É o apelo que faço a V. Ex• e ao Presidente da República. ' Não, não aceito! Na minha concepção, o petróleo continua 
Eu gosWia de ouvir de V. Ex" a~ll1D!Çio de que a promulga· estratégico. E se não o tivermos, ainda 00100 politica _estraligica na 
çio desse veto sed feita ainda nessa data. economia brasileira, o País vai parar de funcionar. E s6 refletir: a 

Muno obrigado, Sr. Presidente. energia, na sua maioria, tem origem nas hidroelétticas e no pettó-
En. o que tinha a dizer. - leo. Há. eletricidade nas regiões mais remotas com a queima de pe-
0 SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- A Presidência infor- tr61oo-combustivel nas usinas. Temos tambSm o transporte, que 

ma ao nobn!: Senador' Ademir Andmde que. através do Oficio D0 entrará em colapso se não tivetm05 essa garantia; temos a malha 
224, de 28 de abril de 1995, remeteu ao Senhor Presidente daRe- rodoviária brasileira, aeronaves e emborcações. 
pública, pora promulgação, o veto "'jeiWlo pelo Plenário e aguar· Será que isso é apenas uma questio ideológica ou é também 
da que os autógrafos sejam devolvidos e, desde que nio seja pro- um desejo e um compromisso que temos com a economia deste 
mulgado, esta Presid&.cia o fani no prazo de 48 horas. País, com as nossas reservas? 

A noticia que temos é a de que boje chegarii à Sec...taria- O Sr. Josaphat Marinho -Permite-me V. Ex" um aparte1 
Gentl da Mesa, vinda da Presi~cia da Repúbli01, a devolução A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço o aparte do no-
dos autópfoa. bre Senador Josapbat Marinho. 

Volta-se à lista de oradores. O Sr. Josaphat Marinho- Além de tudo o que V. Ex" está 
.Concedo a pala""' a nobre Senadora Benodita da SilvL salientando. com tanta propriedade. nobre Senadora Benedito da 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT·RJ. Pronll!lCÍII o se- Silva. lembra-se de que a PETROBRÁS garante a distribuiçio dos 

guinte discuno.)- Sr. Presidente, S'fs c Srs. Senadores. existe en- derivados de petróleo ao longo de todo o Pais. E mais, dentro do 
tre repn::sentaçio politica e defesa dos interesses nacionais uma via grande desenvolvimento a que chegou, di absoluta prioridade aos 
de mio dupla. O que alimenta, o que eD1p"'Sta cor. vida e 100tiva- produtos nacionais. Somente compra produto fora do Brasil quan
çio ao mmdato pulamentar é saber-nos portadores de DIIUl vonta- do a indústria brasileira não lhe pode fornecer o necessário. Isso 
de coletiva. Tal vontade nos orienta no sentido de colocarmo-nos precisa. ser lembrado no momento em que tudo se quer entregar ao 
sempre ao lado das soluções e das alternativas que, em nossa opi- capital privado, inçlusive intemilcional 
niio. irio beneftciar a maioria da sociedade e imo redundar em A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agmdeço o aparte. 
melhores perspectivas de futuro para o Brasil. ilustre Senador Josaphat Marinho, porque faz com que cu emenda 

Da mesma fonna, .coosiste a repreSentação politica em um que mais uma voz neste Senado tem orgulho dessa empresa. V. 
dos instrumentos mais eficazes, empJnhado pelo povo para defen- Ex•, certamente, me acompanha no apoio que cmpreslO a ela e na 
der a si mesmo e pora atingir aquele complexo de objetivos dire- defesa que faço da manutenção do !OODopólico estatal. Comproen· 
ciooados a um destino coletivo comum. cbi:JDBdos interesses na- demos que, no mínimo, é um desvio querer entregar essa empresa, 
cionais. que é o orgulho da empo:esa estatal brasileira. pa1)l participar de 

No presente momento, Sr. Presidente. queremos tratar de uma dispula desnecessária. cotripet1r-dcsnecessariam.ente. -
um assunto que é da máxima importância para o desenvolvimenlo O Sr. Edisoo Lobão- V. Ex' me concede um aparte? 
do Brasil, uma questão polémica que há muito tem sido debatida; A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o aparte ao 
que envolve muito poder, muito dinheiro c que, por isso" mesmo, nobre Senador Edison Lobão. 
tem sido foco de disputas acim.das entto vmos inle=scs antagG- · O Sr. Edlson Lobão - Nobre Senadora, congratulo-me 
nicos. Refiro-me ao monopólio estatal do petróleo. com V. Ex' pelo avanço que percebo nas suas concepções de na tu-

Penso que esse assunto deve ser analisado com muita sere- reza política quanto às questões ligadas às empresas estatais bm.si
nidade, sem dogmas, seja pela Esquerda ou pela Direita, sobre leiras._ Todos temos ale&lia em possuir, em nosso Paí~ uma em
uma estatização exacerbada oo uma privatização sem limites. A presa como a PE1ROBRÁS. Porém. ela. que teve um avanço tec
serenidade faz com que haja a~ de que se trata de uma nológico I<3lmenle muito grande. cujos equipamentos são de pri
questio e~gica pua a economia brasileira. meira ordem. podendo competir no mundo inteiro, na prospecçio 

Precisamos reflelir sobre os monopólios, se sio saudáveis não tem tido grande êxito. V. Ex• menciona o fato de que ela pro
para a economia. Essa 6 a pergunta que temos de fazer a cada mo-- duz boje 750 a 800 mil barris diáriOs. Mas n6s consuniimos um 
meoto, porque todo cuidado é pouco quando se tralar dessa matéria. milhão e 400 mil banis. Ela nio foi capaz sozinha de: nos tomar 

auto-suficientes. Hoje. a PETROBRÁS prospocta petróleo em ou
tros países. Ora, se ela deseja estender seus tenticulos a outtos pai
ses. como não pode admitir que outras empresas venham também 
nos aJUdar na prospecção de petróleo? A quebra do monopólio é 
da mats alta importância para a economia e para os intemsses na
ctonais, sem, com tsso. mjrijmjzar ·a participação que tem tido a
PElROBRÁS na econoiJl13. brasileira. 

Já vimos govemos que quiseram tomar essa medida, mas 
não conseguiram, porque hoove manifestação contrária da popula
ção brasileira, que, de certa fonna, encontrou IeSpaldo no Con
gresso Nacional. 

Há. os que sio contra e os que são a favor; há um diagnósti
co com relação a essa questio. Mas eu, que defendo esse monopó
lio, quero me manifestar. clarameDle, no sentido de que nio tenho 
a id6a de que rudo tem que estar estatizado. Por cutro lado, nlo 
tenho a consciência liberalizada para dizer que a privatizaç:io ~ o 
sucesso tctal e a garantia de tudo. 

Pmto-me no saber que temos a Petrol:ris funcionando bá 
40 anos, produzindo 800 mil buris por dia, sendo !ider mundial na 
tecnologia em águas profundas, com reconhecimento internacio
nal. Por que, então, nós, que SOIIlOS favoráveis, somos considera
dos pelos contra de que temos uma meotalidade nacionalista atra
sada. que puamos nos anos 50, relegados ao mu~? Porque te
mos conhecimento do sucesso de uma empresa que, economica
mente, só tem dado lucro a este Pais? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA,-Agmdeçoa V .Ex" pelo 
aparte. mas voo discordar. A PETROBRAS investe mais de US$ 2 
bilhões de dólares por ano. Desde 1974, não há nenhuma transfe
n!ncia de =ursos da União para a PETROBRÁS. É imposslvel 
manter essa política tarifária- V. Ex' deve refletir sobre a questio 
- tendo de concorrer com as mukinacionais. As grandes multina
cionais não concorrem entre si, elas se dividem em áreas de in
fluência- esta é outra questão. O mercado de prospecção e de pro
dução de petróleo. como V. Ex" coloca, é oligopólio, cartelizado e 
não há concorn!ncia. 

Abrir o mercado brasileiro para qu4!? Para a RD-SHFLL, 
para a EXXON. a BP. a MOBIL. a CHEVRON, a ARCO e a TE-
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XACO? É isso que queremos pam o nosso País? É esSa a concep
çio que temos? 

O ftm do menopôlio não trará melbmes preços ao consumi
dor brasileiro. Contamos com a eflciBocia dessa empresa. Não po
demos de fOIDill alguma desprezo\-!&. já que fez com que a PE
TROBRÁS recebesse um prEmio, no Texas. em 1992. por ser con
siderada a de melhor tecnologia nessa área. Colocaram-na como 
H der"" indústria inlemaeional de !'d!Óleo. 

Por que, entio, a PEI'ROBRAS rem que estar aberta para 
participar dessa competição. dessa disputa. que considero totlll
menle desnecessúia? Penso que não há necessidade de proferir
mos~ nenhuma palavra adicional sobte a eficiencia da PETRO
BRAS. O :recoohcc:imeuto e o prestigio internacional da empresa 
calam a boca de qualquer crltico mais renitente. 

Fazemos tamb6m a seguinte indagação: em qual outro setor 
eoonômico de lecllologia sofJStieada o Brasil pode reclamar a fide
Illllça mundial? 

·O Sr.Adcmir Andrade-Permite-me V. Ex.• um aparte? 
ASRA.BENEDITADASILVA-Ouço V F.x'compra=. 
O Sr. Ademir Andrade- Nobre Senadl•ra. antes de mais 

nada, gcx;taria de ressaltar a importância de V. Ex:• ter trazido essa 
questJo ii. discussão no SCII&do Fedem!. A pruneira preocupação 
que temos diz respeito a que t.oda.s essas proposições do Governo 
Federal no que se refere a mudanças na Constituiçio para. abrir as 
CDJIXCS3S eslat.ais. ofeiCCer a exploração das nossas riquezas ao ca
pital iDtemaciooal venham para o Senado sem que tenhamos con
dições de modifiCá-las. Esperamos que não aconteça o que aconte
ceu com a questão do salário mínimo. Trata.se de uma preocupa
ção. aliás, bastante comentada pelo SCII&dor Josaphat Marinho. V. 
Ex& está antecipando o processo de disaJssão. Temos que-trabalhar 
muito para que, quando recebermos o que vier da Câmara, possa
mos discutir e modificar o projeto. Essa é a primeirã qUestão. A 
segunda é com relagio à capacidade, ao crescimento. ao desempe
nho da PEI'ROBRAS.Isso é indiscuúvel. Quero. a JliOP6sito. lem
brar ao Senador Edison Lobão, que falou que não conseguimos 
atingir o nível de proâução necessária. que o Brasil já abriu a ex
ploraçio e a prospeeçio de petróleo a empresas multinacionais em 
ép:>cas passadas. Foram feitos inúmeros contratOS-de ri:;co no Go
verno Geisel. luvestiram milhões de dólares e nio descobriram ab
solutamente nada. Nenhuma de!as conseguiu chegar a alguma coi
sa. ao passo que a PETROBRAS começou de quase nada e hoje 
produz 750 a 800 mil banis de petróleo por dia. E tenho certeza de 
que, a continuar como estA, atiDgiremos um dia nossa autonomia 
sem precisar importar tamanha riqueza. Com relação ao que mais 
se critica na PET'ROBRÁS, Senadora, a situaçio do& seus funcio
náriOs, nada mais j.lsto- do que a vida que vivem. Qual funcionário 
de empresa multinaciooal por este mundo ·arcn não tem o confor
to que rem um funcionário da PEI'ROBRÁS? Qual tnlbalhador, 
operáriO. Cidadão na Europa ou nos Estados Unidos da América 
não tem os direitos l saúde, aos fundos de pensões que têm os fim
cionãrios d3. PE'IROBRÁS, os funcionários daS eStataiS brasilei
ras? Critica-se isso. Critica-se termos conseguido dar a. esse pe
queno segmento da sociedade um nível de vida justo. quando de
o,;trlamos, na verdade. querer isso para toda a sociedade brasileira. 
E inaceitável esse tipo de aitica e esse tipo de violência que a mí
dia nacional-no seu desejo desenfreado de abrir o Brasil mais aín
da ao capital internacional, faz contra o funcionário pd.blico brasi
leiro, em especial, o funcionário das estatais. Essa situação precisa 
ser compreendida. Quero manifestar o meu posicionamento e as 
minhas congxab.Jlações as suas avaliações sobre essa questão, que 
com certeza combinam com o que penso. Muito obrigado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte em 
- que V. Ex• lembra. um assunto sobre o que mais adiante eu estarei 

I 

falando. Refiro-me à relação da PETROBRÁS com seus funcioná
rios. Nem rudo é céu azul. Eu questiono algumas posições com re
lação à PETROBRÁS. mas isso não vai inviabilizar a defesa desse 
monopólio. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permite um aparte? 
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Con=1o a V. Ex• o 

aparte. 
O Sr. Josapbat Marinho- Em primeiro lugar. gostaria de 

frisar um ponto a que v. ex· já se t::eferiu mas que prçcisa ser mui
to bem acentuado. A PETROBRAS não recebe um centavo do 
Governo Federal. não recebe nada dos cofres da União. Pelo con
trário, ela paga inlposto, sofre conseqüéocias da política do Gover
no quanto a incentivos que são dados a outras empn::sas. por impo
sição legal. Se os preços dos deriyados do petróleo não são meno
res, a culpa nio 6 da PETROBRAS, mas dos tributos e dos incen
tivos que sobre eles incidem por determinação do Governo. Quan
to aos contratos de risco a que acaba de se referir o nobre Senador 
Ademir Andrade, ainda é de se lembrar que, naquelas áreas onde 
as empresas eslrallgeiras trabalharam e não tiveram competência 
para nada encontrar, a PETROBRÁS veio e descobriu ou petróleo 
ou gás. 

"A SRA. BENEDITA DA SILVA- V. Ex' sabe perfeita
mente que uma das mais recentes pesquisas- e aqui já citei o tra
balho feito pela empresa - foi exatamente essa realizada, com su
cesso, em águas profundas. 

Recentemente. estive na África do Sul. Lá. pude consta~ 
que o maior interesse em relação ao Brasil. a nível comen::ial, era 
exatamente na questão das águas profundas. onde a PETRÇ)BRÁS 
realiza. um trabalho excelente. Portanto. é motivo de orgulho para 
nós fazermos essa defesa. enquanto brasileiros e Qão com segun
das ou terceiras intenções. Queremos que esse debate seja estabe
lecido, nesta Casa, de forma madura. para que nenhum equívoco 
seja cometido em detrimento do interesse nacional. 

O Sr. Eduardo SupUcy- V. Ex& me concede um aparte? 
A SRA. BENEDITA DA SILVA -Concedo o aparle a V. 

Ex•.senador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Senadora Benedita da Silva, é 

mu~o imp:mante a reflexão que V. Ex& traz aqui sobre a PETRO
BRAS, neste momento _em que o Governo propõe uma flexibiliza
ção no que diz respeito ao controle_ dessa empresa sobre a ex.plom
ção e pesquisado petróleo no Brasil. V. Ex&menciona a relação da 
PEl"ROBRÁS com os seus funcionários. Neste dia em que os fun
cionários pennanecem em greve. é importante que façamos um 
apelo a todos os que estão no Governo- ao Ministro das Minas -e 
Energia.. aos Srs. Senadores. ao Senhor Presjdente da República
no sentido de que compreendam a situação daqueles que traba
lham na PETROBRÁS e nas demais empresas estatais onde hou
ver paralisação. O Governo Itamar Franco. por intennédio do seu 
Ministro das Minas e Energia e de dirigentes de empresas como a 
PETROBRÁS, havia realil.ado um entendimento rom os funcroná
rios dessas empresas. Esse entendirilento ácabou não sendo respet
tado pelo presente Go..-emo. A prOpria Justiça do Trabalho reco
nheceu esse fato. Ainda que tivesse decretado a ilegalidade do mo
vúnento de reivindicação dos trabalhadores. considerou que o en
tendimento que o Governo havia feito com os trabalhadores deve
ria ser respeitado. Penso que seria petfeitamente razoável que o 
Governo desse um sinal no sentido_ de poder esse movimento de 
paralisação ser suspenso, de fonna que levasse ell). conta o bom 
sens:o. que fizesse com que o Governo Fernando Henrique Cardo
so demonstrasse, em diálogo com os trabafuadores, a possibilidade 
desse entendimento. Não interessa ao País a Slb.Jação critica a que 
podemos chegar. caso não h;J.ja, no dia de boje, uma decisão que 
traduza boa vontade e respeito a uma situação que, gradatiVa:ffien-
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te, .., agrava tanlo para os que tmbt.lbam lll. PE'IROBRÁS quanto !&teia- da PE'IROBRÁS ua pesquisa do pelr61oo. S. Ex' vem com 
para 01 que tnho1lwn em oolroo segmemoo das empresu estatais a jóia ~ ugum<Dio, dizi::Ddo que o Brasil tem 6% das -., sedi· 
lxuiloü:u. Note-oe que uio se .... colocmdo que essea tmbt.lba- lllOliWU do muDdo e IIÓ produz I.S% do pelr61oo, como se o falo 
dotes, 10jom 01 da ponta· da produçio. sejam aqueles que olllio em de descobrir peiiÓloo <loc:ouaJe simplesmoote da dàlribuiçio 
llfvel de ~ eslejun com um ganho de oaürio aclm.l! da googri.fi<a das úeu sedimelllares. 0.., po< esso·ugum<Dio, o pols 
-do 'mo:n:ado. Ao ca1tririo, para a msioc porte das fuoções, a msis competellle, msis desenvolvido na tecDologia de peii6Ieo se
mJillll<DÇio dos que trabalham nesses segmentos esli abaixo dos ria o Kuwail, que tem monos de 0,01% das-., sedimentares c 
llfveia de mm:ado. Portanto, seria importante um esforço po< porte tem cen:a de 10% das 10servu de pelr61eo. Na disalssio da eficá
dos divenoa Seuadonos. no sentido de dialogar com o Governo cia da descob«<a de pelr61oo, nio se leva em consideraçio apenas 
pora ao IOIOlver O .... criado nestes dàs. a dislribuiçio geognfica das -., sedimenlares, mas uma sme de 

A SRA. BENEDn' A DA SILVA- Agradeço o aporte, Se- ootms questões de cmrer geológico. Pca- exemplo. po< que o Se-
nador: Eduardo Suplicy. na&Jr uio comporaa produçio de pelr61oo do Brasil o da PE'!R(). 

Neaaa imervençio, V. Ex' antecipou o apelo final que eu • BRAS com a g:ocilçio de pelr6loo da Costa AtiAnlica dos Estados 
iria r .... desta lribuna, pocque compeeeDdo que a silnaçio chegoo Unidos daAmirica? AI, sim, ..wfamoo tratando de úou geologi· 
a tal pcao que a vontade poHiica do PIOsidente deve Jli"Valooer camODte semelhantes e podei!amos falar em lermOs de compet.!n
neste momonlo. cia. de compelilividade. S. Ex' nio diz iaso p<rque sabe que a ~ 

N6o, que COIIhecomoo o PIOsidente, que j6. ca1vivemos com duçio de pelr6loo do Bruil6 S vezes superior l da Cosi& Atlinlica 
Sua Excel&lcia neste Parlamento. sabemos que 6 senslvel l causa dos Esl&dos Unidos da Am6ricL Com 10laçio l coiii(>ditividade, 
do trabolh•d<r. nio se diz. po< exemplo, que os preços da PE'IROBRAS, lalllo do 

É incoaceblvel que essa pvo, que 6 perfeitamente legal. ponto de vista da exlraçio, qumo do rofmo, estio, uaqueles pata· 
tenha m:ebido esse tratamento. Nio estamos vendo nenhum gesto mares colocados pelu diversu instituições e revistas especializa-
em defesa desses trabt.lbad<res. O que podemos fazer 6 OOIIllers&r, das na· indúslria do pelr6leo, em caril« de igualdade com u gran-
desta lribuna, com o PIOsidentl: Fernando Henrique Cardoso e ar. eles CmJli"SU pelrollferu do mulldo. Para C<li1Ciuir, Senadora Be
gumeatar a necessidade da e.tabilidade econômica deste Pafs, que nodita da Silva. a :oossa expectativa é que. quando esse tema vier a 
depeDde tamb6m do esforço e do trabalho de cada um desses fun. debate nesla Casa, nlo ocom. aqu~ po< porte dos Senadores. dos 
ciooirios que, hoje, estio reivindicando uma causa justa. porque é partidos que fOl'IDIDl a base de sustentaçlo do Govemo. o mesmo 
um diiOilo adquirido. Nio podemos, de fca-ma alguma, deixar de comportamento que tiveram os depul&dos de..., mesmos partidos 
abordar OSlO tema destalribuna. que fca-mun a Comissilo. POlqUe. o que acontl:ceu na Comissão 

O Sr. ,JooéEdwlrdoDutra-l'emliW-mo V. Ex' um &porte? Especial de Polr6loo ua Clmara foi- com o perdio da palavra-
ASRA.BENEDD'ADASILVA-Com~D=.ouçoV.Ex'. uma vergooha. Dumnte lodo o ;roceswde dàcussio, esses depu
O Sr, José Eduardo Dutra - Noble Seuadora, conpblJo. lados, com raras e hOIItOS&IcXoeções, nio oomporeciam ls dUcu .. 

me com a oportunidade do proounciamenlo de V. Ex•, quo traz a sões. nlo ouviam os argumemos, nio e~tavam. o deba.te. No 
es1a Casa lema tio impo<l&nte, como a questlo do tnODOpÓlio do dia da votaçlo, fonm U. simplesm<Dte pam passar o rolo c:ompres
pelr6Ioo. Aquijl foi dilo que o Senado Federal, pela própria Coas- r<r em cima da proposta da oposiçio, sem pelo monos participo.
lilniçlo brasileira, esti um pouco alijado dessa dàcussio. Pca- isso, rim de Iodas u disalssõeo o aem, inclusive, eslaiOm abertos pora 
6 importante que a façamos lllé mesmo IUlles das emendas consli. oovir os argumen1o0 enconlrados. Espero que esse upec1o oio 
tuciooais chegaram a esta Casa.. O Governo llC\1S& aqueles que de- ocorra nesta Casa e, principalmente, que, quando chegar a emenda 
fendem o tnODOpÓlio eslatal do pelr6Ioo de ideologizarem a ques- cooslilncional neal& Casa, não vomam com o mesmo ugumenlo 
tio de que somos atrassdos, de que a situaçio no muDdo 6 outm utilizado quando da votaçio do sallrlo minimo, que 6 o OigUm<Dio 
ele. No entanto. quem ideologiza e utilizou-se de fal"=ias ideológi- da pressa. o UBUmeDto de que é m.úto importante aprovar-se logo, 
cu na justificativa das emendas é o próprio Governo. Basta ler- e que nio podemos fazer nenhuma modifica.çio Jm1L que nio volte 
mos ajustifJCaÇio da emenda que 'Tlexibiliza''o monop61ioestalal .l C4mara e attase tudo. Penso que esta Casa vai ter que exercer a 
do pelr6Ioo. Traia-se de um arruoado de duu páginas, em que sua sobmmia, sobiOindo, levar em consideraçio os inteiOsses do 
nio hi nenhum dado ~ sobre, po< exemplo, as povo btasileiro, deboler essa questio sem ideologiuçio e coriside
nccessidades de investimento. a perspectiva de quais seriam as rando o c.adler tknico e econômico de cada uma das emendas 
empresas estrangeiras e quanto cada uma delas investiria caso essa coastitucionais. Muito obrigado, Senadora Benedita da SilvL 
proposta fosse aprovada. Na verdade, existe ali um mero somal6- A SRA. BENEDn' A DA SILVA - Agradeço a V. Ex'. O 
rio de argumentos ideologimdos. ootDO os de que Dia tem mais $Cll apa:rte, sem ddvida, emiqueceu a nossa argumentação. O que 
sentido o monopólio, de que o mundo es!j glol>tlizado ele. O que espero ta~m, Senad<r Jos6 Eduardo Outra. 6 que possamos an· 
temos de registtar 6 que a indúslria do pelr6loo i' era globolizada tecipor os deboles. Nio temos necessariame:lte que espe111r que a 
muilo anlcS dessa palavra eiJbar cm moda, E o que tem que ser co- Cimara dos Deputados IOSOlva para que possamos, eutio, tratar do 
locado ~ que. na verdade, apesar de o Govemo vir. mais uma vez. assUnto. Esta Casa exerce um papel que se diferencia. do meu pon
com a f.U.cia de que flexibilizar o monopólio iria promover a oon- lo de vista. da Cimara dos Depulados. Estamos defendendo e 10p
confncia e. conseqiienlemente, trazer melhca-ias para o conjunto ....ni&Ddo o interesso dos Eslados que consliblem esta Naçio, e 
da sociedade, da populaçio. elo lnta a indúslria petroHfera como temos que gsriUllir aqui o debole, aiOOa que o tema seja CODirário 
se fosse um negócio qualquer, quando sabemos que 6 um serviço ao interesse govemam.eutal. Tetilo visto que os debales. os temas 
naturalmente mooopolizado. E o que aconteceria no Brasil seria _ aqui oolqcados uuoca slo inoportunos. uma. vez que as manifesta
simplesmente a substibliçio do mcnop6lio estalai po< um oligop6- ç11es refem~tes aos apartes e ls argumentações dos SenadoiOs de
lio privado. A IlO$SI. outra pllXlCUpaçio é com a falsidade dos ar~ II10ilstram um teeanhecimento e um novo sentimento com relaçio 
gumenloS sustenl&dos pelo Governo. Tive Opo<lnnidade de ler o a esta Casa. Smpreende-me a sua poslnra, quando enconlramOs 
10lal6rio do Depotado Lima Netto, Relator da Comissio Especial em nossos p.,., a oporiUDidade de fazer, amaduiOcidamente, 
de Pelr6lco,que repete uma falsidade, que vúias veus 6 colocada grandes deboles a<:eiCa dos importantes temas que interessam à 
pelo Deputado Roberto Campos ao tentar demonstrar a incompe· Naçio bmsileira. 
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Por isso, não tenho orgulho apenas em defender a PETRO
BRÁS, em garantir, com a minha posiçio favorável, o monopólio, 
mas orgulho-me também de pertencer a esta Casa e de fazer com 
que a mesma chegue ao debate nacional. Espero que nio haja, de 
nenhuma forma. empecilho pam se oompreeodcr que - se trnl.!l de 
uma questão ideológica. mas sim. pira e simplesmente. estratégica. 

Dois temas têm-me preocupado coostantemente. fazendo 
debruçar-me e recolher-me- at6 pelos meus limites do co.oh~
mento - a um esfOIÇo profundo, junto aos meus Pares, a r.un de 
examinar cada matéria. E duas questões me pan:ccm perfeitamente 
ajustáveis, para serem defendidas por tcdos nós, sem vi.Ss ideoló
gico: a questão dos monopólíos e a questio da patente. Na minha 
avaliação, esse será o momento em que esta Casa poderá fazer um 
enriquecido debate entre tantos outros que irio se dar e, com os 
quais, quero aprender. quero acuomlar conhecimentos, mas quero, 
sobretudo, garantir que o povo brasileiro, que elegeu a cada um de 
nós, e a mim po.rtirula.rmente, tenha em minha pessoa realmente 
um pÕrta-voz em defesa de seus interesses. 

Nlo quero vacilar nas minhas argumentações, pois acredito 
que não são apenas minhas. mas de um segmento expressivo da 
população. 

O Sr. Pedro Simoa - Nobie Senadora Benedila da Silva. 
V. Ex ... me concede um aparte? 

ASRA. BENEDITADASILVA- OuçoV.Ex'com awi
to prazer. 

O Sr. Pedro Simoa - Senadora Benedita da Silva, o po
nunciamento de V. Ex .. 6 de extrema im.portincia. Nio há como 
deixar de reconhecer que a Nação espera. com relaçio a esse deba
te, um dos momentos mais importantes e significativos do Con
gresso Naciooal. A Câmara dos Deputados esti desempecilando o 
seu papel. Justiça seja feita. Está havendo um grande debate. uma 
graDeie discussão, onde as comissões e todos os partidos estio se 
aprofundando nessa mat6riL O pronunciamento de V. Ex• ~ muito 
importante, para que não caiamos naquilo que tememos, ou seja, 
quando o projeto de reforma da Constituiçio chegar a esta Casa, 
que se argumente já ter sido discutido c votado na Ciman. e que 
devemos homologar a mat6ria--coiiio veiO daquela CasL A banca
da do PMDB, por iniciativa- dos seus dois Udcres- na Câmara e 
no Senado -, fez hoje pela manhi uma reunião inuito importante. 
Participaram os ~identes de Comissão e oS relatores que inte
gram a Bancada do PMDB na ctm.arn, e os Senadores. Houve 
uma ampla discussão e uma ainpla expoSiçio para Se saber a posi
ção de cada uma das cinco emendas constitucionais que estio tra
mitando na Câmara dos DepuiJidos. E nóo. Senad<m:s do PMDB. 
recebemos orientação no sentido de que nos aprofundemos no de
bate dessas matérias e nos integremos na questio dessas matérias, 
para que nãó tenhamos que esperar um méS ou dois para, quando a 
matéria chegar ao Senado, tomarmos dela conhecimento. Q pro
nunciamento de V. Ex a temesse objetivo: de que todos nós. osSe
nadmes. independente de Bancada, acompaDhemos o debate que 
está sendo travado na Câmara dos Deputados. Teniós que conbe
c!S-Io. Se for o caso, até intetferir, seja: v. Ex .. no PT, seja eu no 
PMDB. Quem de nós nio tem um companheiro, um Deputado, 
com o qual podemos discutire debater e. se fero caso, já at6 ante
cipar uma emenda que consideremos interesunte para que seja 
apresentada na Câmara dos Deputados. pora que seja já analisada 
antecipadamente naquela CasL Agora. V. Ex a tem m.zio. Temos 
responsabilidade sobre essa matéria que diz- ICSJ)eito aos monopó
lios, sobre as matérias referentes ._empresa nacional, sobre as ma
térias que vão mexer na Constituiçio. E hi a responsabilidade pes
soal de cada um de nós perante a nossa consci&.cia e perante o 
povo brasileiro. Temos que ter a responsabilidade de ·coohccer, de 
debater. de nos aprofundamlos e de termos um posicionamento 

-pessoa~. Há muita ma~ria, nobre Senadora, aJjo posicionamento 
não 6 nem de Partido, nem de Bancada. é um posicionamento de 
coosci~ncia. Há muita mat6ria nnde. conforme disse o L!der do 
PMDB na Câmara, outro dia, que, em termos de monopólio de pe
tróleo. por exemplo. nio vai fechar queolio. porque bá parlamen· 
tares, como o Senador Josa)Dat Marinho, que dizem isSo. Em ter
mos de mooopólio da PETROBRÁS, tenho minha posição e creio 
que meu Partido haverá de respeitá-la. Digo isso no sentido de ver 
como essas questões são importantes, sio necessárias, como ~ bom 
esclarecermos cada uma delas. Felicito V. Ex .. por. m.1ma reunião 
como esta que p:'8licamentc não teve Ordem do Dia. expor com o 
coraçio aberto, com sinceridade, a import.incia de entendermos 
nossa responsabilidade nesses temas. E é uma responsabilidade 
grande, porque a C4mam vai debater. aprofundar-se e votar, mas 
seremos Casa mvisora. O grande debate. a grande discussão, as 
gnmdes teses, os grandes coofrontos travar-se--io na Cimara. virá. 
pam cá o =t~ltado da votação de IA e temnos a =poosabilidade 
de dizer se é aquilo que votaremos ou se o alteraremos para que 
volte para Câmara. Isso ~ uma questão de conscienciL Vejo uma 
pessoa como eu, que sou bem mais velho que V .Ex .. , que era jo
vem na faculdade, fui da campmha ''O Petróleo é Nosso", debati a 
questão da PETROBRÁS, acompanhei a mot1e do Dr. Getúlio e a 
cria~ da_ PETR.OBRÁS e acho que isso boje deve ser debatido. 
Penso, com toda sinceridade, que o mundo mudou, tem de haver 
alterações. Tenho dito isso com a maior tranqüilidade. Tem deha.
ve:r modiftcaÇÕes, a humanidade mudou, o mundo ~ outro, temos 
de nos sentar l mesa para discutir. Enlre sentar i mesa para discu
tir e olo disaltir b6. uma diferença muito gnmdc. Vi uma manchete 
na Folha de SJ'aulo dizendo que se, pma e simplesmell1e, extin
guirmos, como alguns dizem, a V ale do Rio Doce. 50 a privatizar
mos, terá empresa estrangeú:a que entmrá aqui ·com diieito de ex
plorar nossas minas por quase 400 anos, quet dizer, por quase qua
tro séculos, porque, na verdade, são as maioms :reservas existentes 
n~ mundo. Temos que debater sem paixões. sem posições pnde
tetmi"ad", raciona}jzando, pois há um novo mundo. mas tamb6m 
temOs qUe-analisar a .. nossa história, a nossa biografm, pois o que 
temos - PETROBRAS. V ale do Rio Doce, etc - é patrimônio de 
50 anos de lutas. Temos que mudar? Não há dúvida de que sim. 
mas quero que me expliquem tomo mudar, para que possa votar 
com tranqUilidade. Meus cumprimentos pela importância do pro
mmciamento de V. Ex". 

A SRA. BENEDIT A DA SILVA - Muito obrigada. Sena
dor Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Poctella)- Senadom Beoe
dita da Silva. gostaria de comunicar a V. Ex .. que o seu tempo já 
está esgotado. · 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Já nio cabem mais 
apartes, pois meu tempo já se esgotou. 

- Vou cooclUir; ~to. Sr. Presidente, Sn. e Srs. Senado-
res, dizendo que este 6 um assunto muito sério e que podemos 
comprometer todo um projeto de desenvolvimento ao julgarmos 
mal as variáveis que ele encerra. Por esse mctivo, gostaria de oon
tar com os meus pares nesta Casa pam dar contimlidade a este de
bate e a outros temas que consideramos importantes para a Nação 
bmsileira. 

Muito obrigada. 

Duron« o discurso do Sr. Benedita da Silva, o Sr. 
José Sarney, PresidenJe, deíxa a ccukira da presidincia, 
que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, J• &cret6rio. 

Duron« o discurso do Sr. Benedita da Silva, o Sr. 
Ltvy Dias, 3" Secretário, deixa a cadeira da presidên· 
cia, que é ocupada pelo Sr. Lucidio Porklla. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Antes de conce
der a palavra ao próximo orador, há requerimeolO sobre a mesa. 
que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Senador José 
Eduardo Dutra.. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N' 721, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos t.etmos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, re

queiro seja cOnsiderado como de licença os dias 2, 3, 4 e 5 do cor
rente mês, periodo em que estive ausente dos trabalhos da Casa, 
confonne atestado m6dico. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995. - Senador José 
Eduardo Dutra, (PT- SE). 

REQUERIMENTO N' 722, DE 199S 

Senhor Presidente, 
Nos termos. do art. 43, § I 0 , do Regimento Interno do Sena

do FederaL ~e iro a V. Ex• seja considerado licença autorizada o 
dia 8 do corrente. pa13 tralar de assuntoo do partido que presido 
(PI'L). em Minas Gemis. 

Sala das Ses:;ões, 10 de maio de !995.- Senado< Fr8Dcdi· 
oo Pereira.. 

Tudo isso está ameaçaC:: \ o que não é uma novidade no 
caso do Rio Grande do SuL Como Senadores da República, eu, o 
companheiro Fogaça e a nobre Senadora do Rio Grande do Sul, 
nesta Casa. temos procu~ _orientar a nossa atenção para os gmn
des temas nacionais. trazendo à_ disc_us_são questões mais institucio
nais, deixando de lado um pouco os problemas regionais, onde os 
mais desavisados pudessem ver até algum sentido fisiológico. 

Hoje, porém. estou mudando o foco do meu discurso. V cu 
falar especificamente sobre uma questão que está comovendo o 
meu Estado. Os gaúchos têm por tradição não se queixarem das 
suas dificuldades. "Aguentar no osso do peito", como se diz lá oo 
Rio Grande do Sul. Disseram nos que era pro::iso aumentar o su
perávit da nossa balança comercial e o Rio Grande do Sul tomou
se o maior produtor de soja do país. garantindo milhões de dólares 
com a sua exportação. 

Disseram que havia uma brecha nos mercados norte-ameri
cano e europeu para os nossos calçados e nós mobilizamos cidades 
inteiras para produzir, com qualidade e tecnologia de ponta, sapa
tos e tênis. 

Afmnaram que o brasileiro não bebia vinho como os fran
ceses. italianos e até argentinos. porque o nosso produto era de 
baixa· qualidade. O que fu:emos? Desenvolvemos ao máximo a 
nosso vinicultura na Região de BenlO Gonçalves, Gan"baldi. Far
rwpilha. Caxias e passamos a produzir vinhos com padrão inter-
nacional de qualidade. . 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Aprovados os O que aoon1eceu então? A soja é exportada, deixando pou-
requerímentos, ficam coocedidas as licenças solicitadas. cos impos~ no Estado, e a União não nos dá nenhuma compensa-

Concedo a polavn ao Senador Pedro Simon. V. Ex" dispõe çW por isso. As estradas, oode pesados caminhões transportam a 
de 20 minutos. safra para o porto de Rio Grande. estão esbumcadas, e a Uoião não 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinle faz nada Jllii3 rocupenl-las. Ou faz muito pouco. Petguntem ao Mi
discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, trago mais uma nistro dos Transportes, o nosso conterrâneo Odacir Klein, qual é a 
vez ao debate um problema do meu Estado, o Rio Gtande do Sul. situação viária do Rio Grande do Sul e de que verbas ele dispõe 

Os jornais desta semana estio informando que o BNDES ü- para os reparos necessários. 
berou uma linha de cruiito especial destinada a SOCOITer as inchís- . O vinho vive outra siwação crítica DO Rio Grande. No ano 
trias de calçado. Fez muito bem. mas, sinceramente, é pouco. pass:"do, i~ dois milhões de caixas de vinho, algumas de 

Outra notícia diz que o Mmistro da Fazenda vai aproveitar a qualidade duvtdosa, que entram em nosso mercado subsidiadas em 
visita que fará ao Rio Grande do Sul na próxima semana para co:------seus pafses de origem. para coocorrer com o nosso produto. Para 
nhecer mais profundamente os problema$ da indústria calçadista se ter uma idéia de como é predallxia essa conca:rência, esse vinho 
do Vale dos Sinos, no Rio-Grande do Sul, o que é iDlportante. Faz entra no Brasil a um preço médio iiúerioraum d6larpor ganafa. 
bem o Dr. Pedro Malan. mas tam~ é muito pouco. O que vamos fazer, então, com os produtores nacionais que 

O setor coureiro~calçadista brasileiro, e em especial o do investiram na qualidade do seu produto e que, boje, estão colocan
Rio Gtande do Sul, vive uma crise sem precedentes na sua história do no mercado cerca de cinco milhões de caixas por ano? Jogar na 
e precisa ser socorrido com medidas urgentes e fortes. Falar em sarjeta esse vinho? Fechar as cantinas? Muitas delas são geridas 
crise setorial no Brasil não comove, mas as pessoas concordam por cooperativas de produtores. uma forma avançada de socialila
que ~preciso ser feita alguma coisa; nom.ei3.----=-Se uma comissão para ção dos resultados, que se transformaram em verdadeiros motores 
esrudar o assunto; sugere-se um grupo ~ trabalho, e acima de para o progresso de toda uma região~ 
tudo, gastam-se muitas horas em discussões sem fun. Enquanto 
isso o doente vai piorando. 

Mais do que permitir o desmonte de um importante seg
mento produtivo no Rio Grande do Sul e_ na ind6.stria brasileira, o 
debate da indústria calçadis[a gaúcha estará decretando o fliD de 
uma exitosa experiência de trabalho~ 

Quem conhece as regiões do Vale dos Sinos, do Vale do 
Paranhama, no Rio Grande do SuL é testemunha do progresso que 
a indústria dos calçados provocou no Estado. Lá se fez um traba
lho diferente daouele que levou o General Médici a falar, na época 
da ditadura. que a economia ia bem, mas o povo ia mal. Nessas re
giões, o capital exerceu realmente uma função sociaL Cidades 
como Novo Hamburgo, Sapiranga, Dois Irmãos, Taquua, Igreji
nha., Parobé, Campo Bom, Gramado. Canela são exemplos vivos 
de que é possível distrito ir renda, construir cidades mais htnnanas, 
cidades limpas, algumas até com rosas nos canteiros ·na via públi
ca, com mais segurança para todos. 

O que pretendem esses_ produ~? S~lesmente que o 
Governo aumente a alíquota de importação do vinho de 20% para 
70%, como fez no caso dos automóveis, benefiCiando as grandes 
montadoras internacionais que ab.lam. no Brasil. 

O Governo pro1Xlde- estudar ó asstinto. Enquãnto isso, as 
prateleiras de nossos supermettados estão cheias de vinhos chile
nos. franceses e de milbares daquelas garrafmhas azuis com o tal 
vinho alemão que s6 os incautos vão ~ber. 

Depois de agiientar calados. por muito tempo, essas e outras 
situações, os gaúchos começam a reclamar. Nossos Deputados, in
dependentemente de partidos. estão unidos na defesa dos interes
ses espoliados do Rio Grande. Cano Senador hoje, como Gover
nador ontem. eu também não poderia deixar de uazer para esta 
Casa o grito de revolta dos gaúchos~ E o faço na certeza de que es
tou honmndo o mandato que me foi outorgado pela gente do Rio 
Grande do Sul. 
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Nu pr6ximils semanu. os Seribores me ouvimo falar muito 
sobro questões que dizem respeito basi<:amente ao Rio Gmnde do 
Sul. mu que. evidcorcmcnte, taD:Ibá!l imeressama todo o Pafs. na 
medida cm que situações semelhantes devem estar oc:oaendo em 
ou1roo Estados. Vou deixar, tempcnriamente, de c:oncenll'llr mi· 
nhas atenções sobn> u Jlilllldea questões, pora focar aquelas que 
afetam mais diree.amente o Rio Grande do SuL 

Hoje, quero falar mais especif"""""'te sobro a questio da 
indúllria ~çadista. O que está llCOIItecendo com essa in· 
dúllria? Em 1992, o Btuiloxportou calçados, principolmente pora 
o metCido nate-americano,. no valor de um bilhlo qualrocentos e 
- c cinco milhões de dólares. Nesse aDO, !"rim. comoçou a 
forte c:a>Ca'1'Encia do produto chin&, com o fomccimenlo de um 
tipo de sapato de baixo Jm'ÇO. que os am.eriCIDOI chamam de 
''huarachis''. cem a cotaçlo de quatro d6Iarea por par • 

. O que foz o .uoao setor calçadista? .A canodou-se com a 
nova situaçlo? Entregou-se ao ooacorzente que usa um sistema 
quase csaavo de mio-de-obra c por iuo pode olercaor preços im
bolfvcis no mercado inlcmacioaal de sapatoo? Nada disso. O sctor 
reagiu, melhmmdo a qualidade do procmto o passaudo a disputar 
no merea.do dos Estados Unidos o espaço antes ocupado pela Es
panha c pela ll!lia. Resullado: em 1993, as expol1aÇiles sallmam pom. 
um bilhio novcccdOI c quare<11a c cinco mihõos de dóW..- quase 
quillhcDo< mihões de d6w.. a mais cm Rllaçio ao 11110-.,._ 

Em 1994, começaram os problemas do selo< c as exportaçõ
es cafram pua um bilhio seiscentos e vinte e quatro milhões de 
dóJarel. Pam este ano, a previsio 6 de que as exportações caiam 
para um bilhJo duzeniOS milhões de délares. 

Por que essa queda? Porque houve uma ooojlgaçlo perver
sa de flk'RI extemas e fata:"es intemo&. desestabilizando a DOS$& 

produçio. A desvalorizaçio da liia italiaDa c da peseta espanhola 
fez cem que a Itália e a Espanha aumentassem o seu grau de com
petitividade na disputa do mercado europeu de calçados. abslmdo 
as posições conquistadas pelo Btuil. Euquanto essas moedas enm 
desvalorizadas cm "'laçio ao dólar, a nossa moeda, a partir de ju· 
lho, em supexvalorizada. 

Como o calçado 6 um p«>Wto de valo< agregado muito bai
xo, toma-se muito dillcilter nele ganhos de produtividaóe. Com 
isso, o deságio cambial e a inflaçlo tEm um efeito muito maior do 
que em p«>Wtos quando a margem de lucro 6 maior. O calçado 
tem um preço m6dio intemacional cm terno de 10 dólares, crian· 
do-se com isso um limite pora a qualiíiCIÇio do produto, para a ra
c]onalizaç§o de custos e pua a melhoria dos indices de produtivi
dade que possam compensar as perdas DO cimbio. Vamos ver, na 
ponta do lápis, quais sio ..... pen:las. 

Antes do Plano Real, o setor já. acumulava uma defasagem 
cambial da ottlem de 8%. So!DC>-sc a issO o des!gio do clmbio, 
hoje estipolado em cerca de 10%, e a inflação pós-Real medida 
pelo IPCr, de 25%. T=mos. no minimo, 35% de petdas desde a 
introdução do Real no selo< calçadista do nosso Pa!s. 

Mas, tem mais. Os chineses estio entmndo com força total 
no m=ado. Em 1994, as autorizações para importação de sapatos 
de baixo rosto da C!ina, priDcipa1mente ~nis, cheganm a 258 mi· 
lhões de dóhues. Para este ano, a p<evisio ~ de 550 milhões de dó
lares. Os nossos Jrodutores nio vio mistir a essa ava.lanche. O 
preço vil que a C!ina coln pelos seus produtos 6 fruto de uma 
c<li1COO'&lcia desleal, i' unplamente denunciada As nossas autori· 
dades, porque resulta de pnlticas subsidiodas e sob-remuneradas 
dos mais variBdo< r.,, de produção. 

O Sr.Edlson Lobão- V.Ex'me pennite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Ex', Seúador Edi<OO 
Lobio. 

. O Sr. Edimn Lobão- Quero dilm' a V. Ex' que, no meu 
pomo de vista. não podemos abandonar a indústria calçadi•• do 
Rio Gmnde do Su~ de São Paulo, do Btuil onfiDI, urim como a 
nossa indUslria de vinhos; seria o mesmo que •bmdonv o próprio 
BrasiL A todo instaute, o exterior estabeleoa batTeiru pora 01 ..,._ 
soo produtos, inclusive os nossos calçados. Por que nio podemco 
fazer o mesmo em "'J.çio ao calçado chin&? O calçado fabricado 
no Rio Grande do Sul - todos sabemos - 6 um doo melhoros do 
muudo; temos de nos orgulhar deasa indúllria faJI!áliea que IG
mos. Abandon4-la agora significoria desorgauizi-la, com gmvcs 
p<ejufzoo para o Rio Grande do Su~ este Estado do qual o Bruil c 
todos n6o noo orgnb!l!T!O! Tem V. Ex' a minha l<llal solidaricdado. 

O SR. PEDRO SIMON - Agndcço o sigmfiCalivo pro
nunciamento de V. Ex', que bem demonstn O conbecimeato de 
problemas cano oa do selar calçadista, da indúllria vinkola c de 
OUirOs produtos tio necessários na história DO :oosso País. 

Com as dificuldades da venda DO c.xterior, esti haveDdo um 
expressivo refluxo de imbístrias exportadoma pan. o meteado in
temo, ampliando, ainda mais, a competiçlo """"' segmento. Re
sultado: sem aumentar o tamanho e o consumo do mercado iiXemo 
de calçados. onde nlo chegou a haver o mesmo aquocimcnf:o m
gistrado no sctcres de alim.eDtos, automotivoa, clctro-eletrOok:ol e 
eletrodomésticos, há mais produ"""• disputando o moamo mm:&· 
do de calçados. 

Existem. ainda. outros fatmes ~s deu& aise no setor 
calçadista gaócho. Ao contrário da maioria dos países oxpollado
res. o Bruil trihua ainda excessivamente os DOUOI produtos pll'l. 
o mercado extcmo. Só DOS dois primeiros elos da cadeia produtiva 
do sapato, deixando de lado os eocargos sociais, os tn'butos sio 
responsáveis por mais de 10% do valo< da venda. Esse 6 um falar. 
Outro 6 a nossa relação com a Argentina dentro do MERCOSUL. 
Jncluido na lista argentina de adequaçi<>-ox~. o sapato bnsi· 
loiro paga 27% de imposto de impor'açllo naquele pais. enquanto 
o sapato aigentioo, aqu~ tem allquo<a =da. É diflcil entender 
isso, não? 

Mas, tem mais: liberamos a venda do nosso cwro semi-aca· 
bado, o chamado wct blue, a tal ponto que, cm 1994, vendemos 
mais este malerial do que do couro acabodo. A Argentina nio pe<· 
mite a exportação do couro semi-acabado. protegendo sua mat6-
ria-prima. Qual a conseqQSncia disso bldo? Ve~: o setor oou
~ta é teSpousável por mais de um milhão de emp<ego1 
em Iode o País. São 43 mil empresas envolvidas nessa cadeia pro
dutiva que vai desde o tratamento do couro até a venda fmal do 
produto nas lojas. 

Responsável por um terço da produção ca?dista nacioual, 
o Rio Gmnde do Sul Rlsponde por 80, 85% de toda a exportaçio 
de calçados. Em janeiro de 1994 s6 o setor de mio-de-obra indus
trial detinha 153 mil empregos din:tos. Hoje esse mímero ficou m
duzido para III mil. Há quarenta e dois mil desempregados na r&

gião calçadista no Rio Grande do Sul nesta crise dos últimos m.,. 
ses. E fácil imaginar. a região cooSiderada a mais próspera, a mais 
rica, a de mais tmnqüilidadc social de repente sofre uma explodo, 
com 4Z mil ~gados. fruto da crise que está vivendo a regiio. 

" Tem mais. Só no Rio Grande do Sul já ocorreram 69 pedi
dos de fal&lcia e conconfata de empresas calçadistas. No Pais, 
.mais de cem eii1Jl"'sas do setor já oexrarun suas portas. Em Est!n
cia Velha. chamada de "Capital Brasileira do Couro". onde se Jo.. 
caliza um grande paiqUe de indústria de curtumes e empresas aca
badoms de couro, já há mais de cinco mil dese_..gados. A pro
dução está diminuindo dis a dia nu fábricas que ainda estio fim
cionando. A ociosidade nas linhas de procmçio 6 de 30 a SO%. A 
crise econOmica já levou 16 p~efeitos ga~chos a decrelamn estado 
de emergência em suas cidades. 
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E o que está sendo feito para se enfrentar essa criSe monu
mental? O Governador Antônio Britto tem feito tudo o que é p:>S
sível dentro das limita._Ç3es institucionais do Governo do Estado. 
Além de uma forte atuaçio política juDLo is autoridades fode:mis 
em favor dos calçadistas. o Governada' adotou medidas COIJ.Cietu, 
como a libernção de cr6ditos de ICMS dos estoques para uso em 
outros setores das empxesas. A solução dos problemas, pon!m. de
pende muito mais da ação do Govemo Federal. 

O que querem os prodUtores de calçados? Querem ctidito 
acessível a juros compatíveis? querem que se palha um freio às 
importações descontroladas. com uma forte taxação dos concor
rentes, principalmente daqueles que agem dcslealmcnte: querem 
fmalmente a eliminação dos tributos i.olemos nas exportações. 

O que o Govemo Fcdc:ra.l está oferecendo? Pouco. muito 
pouco. O BNDES erü ofeieCelldo uma espécie de crédito casado: 
para cada real de investimento fiXo. o banco estA disposto a fman
ciar oolro real para o capital de giro das empresas. O que essas 
eiiiprOSaS precisam é de capital de giro puro. A maioria delas são 
pequenas e médias e, diftcilmente. conseguiriam vencer OS Criúa
ves burocráticos e sua própria inexperi!ncia nessa área para ekbo
rar os projetas solicilados pelo BNDES. Além diss.,, não é o m,o. 

mento de se pensar em investimentos em busca de maior p:oduti
vidade, quando existe uma ooiosidade evideote em todas as plan
tas industriais. O mais adequado seriam en:tpr6stimas via Banco do 
Bil!Sil. o qual est.i. presen1e em todas as cidades produraas de calça
dos. com gerentes locais que coohecem as empresas e os empesários. 

Os produtores n:clamam da c~cia desleal dos chine
ses. e o Governo acena com a possibilidade de um processo de an· 
tidumping, do Brasil contra os sapatos da Olina. Trata-se. ~m. 
de um processo complicado e extn:mamente lento, principalmellle 
se levarmos em conta o tipo de ecooomia fechada que se pratica 
na China e o fato de esse pais nio pertcucer à Organização Mun
dial de Comércio, fómm para se discutir essas questões. 

O que se precisa é de um mocauismo de salvaguardas, com 
a criação imediata e unilateral de uma taxa de importação. prote
gendo a indústria brasileira. 

Mais adiante, deveremos discutir também. dentro da prome
tida reforma tributária. a questão dos tributos existentes na expor
tação. Agora, pon!m. é preciso agir com rapidez e decisão. 

O Governo do Rio Grande do Sul. por intermédio do seu 
Governador AntôDio Britto e dos seus Sccrerários da Fazenda, 
Trabalho e Ação Social e do Desenvolvimento e Assuntos Interna
cionais, está apoiando as reivindicações dos calçadistas e já solict· 
tou ao Governo federal algumas medidas de ordem prática para 
amenízar a situação das empresas e dos t.tab&Ihadores, enr:re as 
quais a liberação de verbas do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
para o Programa de Geração de Empregos e Renda; a J<dução de 
45 dias para 15 no prazo de libemção do o:guro-desemprego para os 
demitidos; aumento no mlmero de parcelas pugas do seguro-desem
prego; criação de uma unidade espocialdoSINE no Vale dos Sinos. 

Agora. é preciso que o Governo Federal faça a. sua parte. 
Não vaJe a desculpa de que s6 as leis de mercado devem ser obe
decidas. Os produtores de calçados. quase que como regra genl, 
seguixam os ditames do bom empresário: qualificaram fornecedo
res e p['Qdutos, enxugaram custos, aumentaram os índices de pro
dutividade e reinvestiram ·seus ganhos nas próprias atividades em
presariais. Apesar de tudo isso, estão agora vivendo em meio a 
imensas difiruldades e levando junto de roldão seus empregados, 
muitos com anos e anos de trabalho. 

O Estado pode e deve intervir. As grandes economias do 
mundo sempre fizeram isso.- sUbsidiando sua produção primária. 
colocando barreiras às importações, defendendo seu ·mercado de 
trabalho. O Mereado Comum Europeu faz isso, o Japão faz isso, 

os Estados Unidos coosttui.olm seu imeuso poder fazendo iaso. Por 
que o Bmsil nio pode fazer isso tam.Mm? Por que temos que con
t:Uuar gerando novos empregoa na China e na Argentina e Dio 
aqui? Silo nossos pallicios que precisam agono de opoio. O Gov..-
no nio pode negar um gesto de solidariedade para oom eles. Slo 
milhaieo de etnpregoo quo eslio deslpcoc:endo numa du "'8ÍÕO" 
mais ricas do Rio Grande do SuL Nio vamoo aaai>tir calodoo a 
esse extcrmlnio. 

Vamos usar esta Tn"buna para cobtv de um Governo que 
aj.:ldamos a eleger e que apoiamos cem nossos votai no Parlamen
to. pum quo adote medidu forte& o urgentes na defesa deuo im
portante setor da economia bruileim, principalmenlo agono. quan
do as autoridades econômicas voltam a desfraldar a bmdeiia do 
superávit na balança com=ial. 

A indústria calçadista i' foi responsável pela entrada no 
Palo de quase dois bilhõos de d6laros anuais em exportações e 
pode voltar a atingir esse número e a~ ultrapassA-lo, se tiver o 
apoio do Governo Fedeml. 

Amanhi, o Pn:sidente Femando Henrique Catdolo mmir
se-á com os Governadores Ant&io Britto e Múio Covas. com li
deres empresariais e polllicos do Rio Grande do SuL do São Pmlo 
e de ouuu Regiões. Espero que, nessa reuniio, o Pmsideme da 
República, que eslá preocupado com essa matma, juntamente com 
os Ministros Pedro Malan o José Semo enc:onlrem a grande solu
ção que o Rio Gnmde do Sul e o Brasil espemm. 

Em o que tinba a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucldio P011eDa)- Coocedo a pala

vm ao nobre Senador Coutinho Jorge. 
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Pronuncia o se

guiou: discurso. Sem revillo do andor.)- Sr. Prçsidento, SI"s o 
Srs. Senadores, gootaria de trazec a este Senado Foden.l uma ad
v~ocia, pois, na próxima semana, esta Casa deveri. receber a 
primeira emenda à Constituiçio aprovada pela Cimm:a dos Depu
tados: a que lii.ta do gás çpnaljzpdo, 
· Hoje o PMDB reuniu sua Bancada da Cimara e do Senado, 

por i.olennédio dos presidentes e relatores das cinco Comissões te
máticas. e discutiu o COilteúdo, a complexidade dessas modificaçõ
es A nossa Constibliçio. 

Acredito que o Senado oio está atinando para o processo, a 
tramitaçlo dessas emendas coo.stituciOili.Ís do Senado Federal. Sa
bemos que o processo legislalivo se faz em duas gnmdeo "- nas 
oomi.WCS lécniCas e no plenirio, quer da Cânwa quer do Senado. 

As comissões t6cnicas, todos sabem, tém o papel impodan
te de discutir o conteódo dos projetos. das propostas, de forma 
aprofundada. analisando os aspectos t6cnicoo e politicos, p-epa
rando ou instruindo o processo para ser discutido numa visio mais 
global. mais política, no plenúio do Senado w da Câmua. 

Na discussão sobrt:: a Constituiçio, utilizaram-se comissões 
temáticas como instrumento metodológico fundamental para anali
sar questões diferenciadas que comporiam a Conslituiçio de 1988: 
assuntos jlridicos. da ordem ecooômica. social. e assim sucessiva
meme. A lógica impõe a nCCessidadê de:trabalharmos com comis
sões temáticas, quando se trata, sobremdo. de Constituição. 

O que esll. ocorrendo oom a Cimm:a dos Deputados? As 
cinco propostas do Governo Federal foram encamjnhadas para lá, 
e a sua tramitação se faz em tres momentos. Primeiro, há a aucliBn
cia na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. que dis
cute a admissibilidade, 06 aspectos jnidicos do tema,. sem se apo
fundar nos aspectos temáticos da questão. 

Posteriormente, aprovada e admitida, a emenda ~ encami
nhada 1 Comissão Especial, quando dela participam os vários Par
tidos, permitindo uma ampla discussio com a sociedade. conside
rando que as comissões permanentes oo comissões temáticas das 
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duas Casal pemút= audléiocia póblica com a sociedade, proco
dCDdo-sc assim uma disculsio aprofundada dos temas cm an6lise. 
Aprovada pela ComiMio Temática. a emenda 6 eo::aminbada ao 
plenúio. 

Isso esti 0011'010 t6coica. lósica o metodologicament<> na 
Cimara dos DepUtados. mã, lamentavelmente. olo vai ocoaer no 
Senado Foderal. Nosso Regimento foi altetado em 1992. quando. 
naquela altura, llnhamos previsto, DO Regimeoto do Senado, a au
di&>cia da ComiMio de Coostiluiçio,Justiça e Cidadania pora ta
lar doo upectoo jnidicoo e a audi&!cia de uma comisdo especial 
pora so aprofundar DOO aspectoo temAtiroo da queslio. 

Esse Regimelllo foi altetado. v""""' "'lemlnr o que diz o 
Regimento aluai do Senado em rolaçlo i pl'O!IOIIa de emenda à 
Coostimiçio: 

- Art. 356. A proposta S<ri despocbada i Comissio de 
Coostibliçio,Justiça e Cidadania. que teti pazo de 30 dias. amta
do da data do deopocbo da P..,sido!ocia, pora emitir Jllll"'CCr. 

-Art. 357. Cinco dias apóia publicaçio do porecer no Diário 
do Coograoo Nocional e sua dislriboiçio em avul1100, a matéria 
pode1á- inclulda em Ordem do Dia. 

O RogimeDio do Soaado pte>6 apenas a discussiio dos as
pectoo jnfdicoo das emendaa, coosidenndo a competaocia Iegi· 
ll10IIIIIl da Comissio de eoo.timiçio,Justiça e Cidadania. que diz 
o seguinte: .. 

Art. 101. A Comissio de Coostib.liçio. Justiça e Cidadania 
compete: 

I - opinar sobte a oonstitucimalidade, juridicidade o R>gi
,...,!idade das matérias que lhe forem submetidas po< dehõem
çio do Pleoúio, po< despo<:bo da Pxosid&lcia.." 

A compe!!ncia claD. dessa Comissio 6 discutir os upectoo 
jurldicos. Por ~a pim.eira emenda QODSI.ituciooal que vem ao 
Senado tem muito a ver com o aspecto CCODÕmico e diz respeito 
ao problema do gú cpnplizado,lsso quer dizer que vamos disaltir 
o aprovar os aspectoo jurldicxl&, na Comissio de Comlituiçio, Jus
tiça o Cldad.mia, e lrlliSferir o oooteúdo du emendas pora o gran
de Plenúio do Senado, sem passar po< uma comissio especial ou 
por uma comisslo téa1ica pemllllCDte ligada ao assunto. 

Há. uma total incoe:r&cia no proce5SO legislativo. Estou 
aqui, exatamente, para levantar a qucstl.o e pua alertar os Lkleres 
do Senado, pois jã sinlo que há um de!ICOiltentamento em várias 
COOlissões t6cnicas pe!l!WICDtes. Lembro, ainda, que o Regimento 
impede • audi&lcia o votaçio dessas COOlissões quanto àa emendas 
constibJ.ciooais q.~e irio ser ent•minbacJas. a partir da póxima se
mana, no Soaado FederaL 

Esse é o nosso alerta no senlido de que temos que altenn' o 
nosso Regimento lnlemo. Existem resoluções tramitando e que 
poderiam ter um caráter de urg&lcia pan. senm. aprovadas na p:ó
xima semana. Temos trSs alternativas em termos de análise deste 
processo: usar a Comissio de Constituição. Justiça e Cidadania em 
todos os casos para. a admissibilidade ,jlridica; segundo, ouvir uma 
Comissão TécJJici. Pennanente. Temos seis comissões técnicas 
perDI!Ulo!lles. al6m. eviden~meote da Comisdo de Coostiluiçio, 
Justiça e CidadaniL Assuntos ligadoll Da econômica seriam en
caminhados à Comissio de Economia, que faria o papel da comis
são temática da amam c1oo Dopu!adoo. 

Portanto, Dio seria pmciso criar ocnhuma com.issio espe
cial. Utiliza:óamos nossas comissões técnicas. que sio oomissõc:s 
temáticas. e envolvem. portanto, assullOI pertinentes às virias 
emendas constitucionais que o Govemo eslá encaminhando à con
sideroçio do Congresso Nacional. 

A meu ver, o Senado está dormindo. não está alertado para 
essa realidade. SinlO que teremos graves problemas ·regimentais. 
Queremos talvez aprovar essas emendas a toque de caixa, sem 

uma análise profunda du comissões t6cnicas e temálicas desta 
Casa. que poderio "' aprofundar som tomas importantes como 
g.ú canaHzado, pctióleo. empresa nacioo.al e outros que não são 
assuntos e~ificos da Comissio de Coostituiçio. Justiça e Cida
dania desta Casa. Esta tem a obripçio Iegimental de analisar os 
aspectos )lrídicos do t~ e não o conteúdo temático mais profun
do que ccothm essas emendas. 

Apresentamos em março uma resoluçio que tentava sanar 
este impasao. pemútindo que possam tramitar na Comissão de 
Constimiçlo. Justiça e Cidadania ou na comissio temática as 
emendas constilucionais respectivas. Esse seria um caminho ur
gente e regimental pua conscguimlos. atrav~ do mgime de ur
g&cia, aprovar a mudança do art. 356 do Regimento do Senado 
Fodeml, pem:ütindo, ~ da Comissão de eoo.ti!Uiçio, Justiça e 
Çidadania. uma !=OJDisslo especial. que. no caso. seriam as pró
prias comissões perinanontes, que teriam as·condiçéles de analisar 
o oooteúdo temático du emendas. 

Não tem por que o Senado aprovar, de forma sumária, em 
30 dias. numa dnica comissio específica, assuntos relevantes que 
vlo mudar a História do Brasil. Não aceitamos, 6 inadmissível 
isso. Já conversei com os Líderes do PMDB e do PFL. e rodos es
tio sensiveis a essa mudança. Temos que alterar isso. JXXt1UC a 
partir da chegada da primeint emenda. que trata do gás canalizado, 
temos o seu oooteúdo maior, como fez a ComiMio Especial da 
Cimara. que discutiu profundamente os aspectos oc<mômicóó dos
.. medida. suas CO!ISO(j1lências pant o Brasil E onde vai se discutir 
esse assunto? Na Comissão de Constimiçio,Justiça e Cidadania? 
Regimeotaltnente, ela nio tala desse assunto, nio é oompet&cia 
sua. Seria. dentro da lógica. na Comissão de Ecawmia do Senado 
Foderal. 

Portanto, apelo aos Líderes desta Casa para que se possa. 
ainda em tempo, aproveitar a minha resoluçio e outras que aí es
tio, pant que, na proxima SO!II!!IIIl, optando po< um "'gime de ur
gência pnssam alteru esse artigo do Regimento pora pemútir a 
análise correta, técnica e metodológica das emendas constitucio
nais qne poderio altemr a vida deste Pais. 

Ii fiz esse alerta anteriormente. No entanto, insisto no mes
mo. solm:tudo depois da reuniio que tivemos hoje com os Relato
,.. e Pxosidentes das Comissões Temáticas ou Especiais da Câma
ra doa Deputados. onde os temas foram amplame!lle discutidos. 
Há diferenÇa entie discutir em uma comissio técnica e discutir no 
plenário. Comissio T6cnica é o local onde se discute tecnicamen
te: coosegue-se. por meio de audiência pública. convocar a Nação, 
pedir vista do processo; oo plenário. nio se pode utilizar domes
mo instrumento. 

O plenúio do Senado jã deve =bor as propostas de modi
ficaçio. devidamente instruidas quanto ao seu aspecto jurídico e 
ao seu conteúdo tknico. especifico de cabimento. 

Insisto na proposta que faço. para. mostrar que a solução é 
rápida e fácil. Desde IDaiÇO, tramitam no Senado Federal duas re
soluções que tmtam desse assumo. Apelo aos Líderes e levo à 
Mesa tal problema. a fun de evitannos smas e graves discussões 
intcDiliDáveis. regimentais. Muitas veus. ocupamos quase toda 
uma se$Sio do plenário com discussões sobre questões regimen
tais, de p..x:esso, pennan.ecendo sem discussio o coo.teúdo e a 
análise doa proje- Esses equivocas tem que ser ootrigidoa. 

O Plenmio des:ígnou uma Canissão Temporária para anali
sar a mudança do Regim.enro desta Casa. Há que se mudar muita 
coisa: eu mesmo encaminhei uma série de modificações. Faço par
te da Comissio que irá discutir os problemaa · gen.is de funciona
mento legislativo do Senado Federal. O seu trabalho é amplo. 
Evidentemente, isso demanda tempo. mas há uma urgência em se 
alterar o dispositivo qJe lra.ta da tramitação das emendas constibJ-
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ciocais no Senado. para que, a partir da ptóxima se-mana, Dão per
camos tempo com discussões e querelas n::gimentais des:necessirias.. 

Portanto, há tempo para se corrigir esse equívoco, o qual foi 
implantado no Regimento num momento contutbado, 1 época do 
lmpn~cbmcut do ex-Presidente Fernando Collor. Esta Casa estava 
cmvulsioo.ada com uma série de mudanças a que o Brasil assistia 
naquela altura. 

Com isso, insisto novamente nesse ponto e peço a atençio. 
du Lideranças dos vários Partidos políticos para essa advert&.cia, 
que 6 rwito impcxtanle para o Senado Federu. Se se fiZ«, confor
me esti sendo propos!D aqu~ algumas modificações, poderi. haver 
a tiamitaçio das emendas coostituciooaís encaminhadas pelo Se
Dhot' Presidell10 da República dentro de um clima de hllr!IICilia, 
equilibrio e lógica no processo legislativo. 

Esse 6 o apelo que, mais uma vez. fica registrado nesta 
Casa.· 

Muito obrigado. 
. O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Coocedo a pala-

vra ao nobre Senador Edison Lobão. (Pausa) 
O:o::edo a polavm ao nobre Senador Jonas Pinheiro. (Pausa) 
O:o::edo a polavm ao nobre Senador Gilvan Borges. (Pausa) 
Conoedo a palaiiTll ao uobre Seuador Eduaroo Suplicy. 

(Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella)- Concedo a pala

vra ao :DIJbp, Senador Romeu Tu ma. 
O SR. ROMEU TUMA (PL.SP. l'rolluncia o seguiillc dis

curso.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, dia 8 do oom:nte 
111&. tive a hO!IIll de hoDlOtlllgear, em nome do Senado Federal. os 
nossos heróis que combateram na II Guem. Mundial, assim como 
todos aqueles que lutaram oo tomb&ram ante o teiiOr uazifascista, 
em defesa da liberdade e da paz entre os povos. Nosso Plenário 
engallluou-se com a presença de Ministros de Estado, eniie os 
quais se enconllllVom o General Bcncdi!D Onofre Bezerra Leonel. 
dignfssimo Minisuo-Olefe do Estado Maia- daa Forças Armadas; 
o Professor Francisco Ccxrea Weffort. ilustrissimo Ministro da 
CUhura. os Dls. Clóvis de Barros CarvaJho e Eduardo Jorge Cal
daa Pereira. mui diguos Chefe da Casa Civil e Secretmo-Geral da 
Presid&lcia da República. 

Aqui COIDJlOI'OC"ram. iguaimen!e, os embo.ixadmes de naçõ
es atingidas por aquele conflito, bem como oficiais, suboficiais e 
praças de nossas Forças Aimadas e ex-combolcntes da gloriosa 
fEB. encabeçados pelo General Darcy Uzaro. diguíssimo Presi
dente da Associação doo Ex-combalentes do Brasil. Quero agradc
ccr-Jbes de público por terem acorrido ao Senado Fodeml e, assim, 
pt<Siigiado esta Câmara Alta. Felicito e agruloço, ainda, nosso 
Presidente, o ilustre Senador Jos6 Sarncy, por sua din>ç1io fume e 
suas palavms, que sintetizamm os scntimêntos dos que aqui esta
vam e garantiram o hito da solenidade. 

Realiz4vamos., entiO, a sessão especial comemorativa do 
50" aniversário do Dia da Vi16ria. 

A empolgaçio fJCOU visivol nos apartes doo nobres Senado
,.. Jos6 Roher!D Amlda e Bernanlo Cabml. da mesma forma que 
na fala do ilustre Senador IrU Rezende e foi tanta que, no dia se
guinte. atn.v& de amável carta. Sua Exceieucia o Senhor Alexan
doo Vayenás, dignfssimo Embaixador da Gt6cia no Brasil. voltou 
ao assunto para destacar menx::idameote o decisivo desempenho 
da resistSncia do seu pois na denocada do m Reich. 

Faço minhas as palavras de Sua Excel6ocia, quando, refe
rindo-se aos rigores do invemo tusso como fator importante na 
derrota daa tropas de Hitler em solo da antiga União Soviética. es
creveu literalmente. 

"Isso aconteceu realmente, do mesmo modo qúe aconteceu 
na época de Napoleão. Os alemães foram obrigados a repetir o 

etro de Nap:tleio, retardando a operaçlo ''Barblrossa11
, por causa 

da resisl2ncia da Gt6cia, principalmente na Ilha de cm.. A gueaa 
contra a Gt6cia durou 7 meaes. Ilulante S meses (de outubro de 
1940a abril de 1941), Mussolinisofriaumadenotana Albbia, oa 
gn:gos chegando a ocupar 1/3 desse pala. Hitler, entio, foi obriga
do a interVir, invadindo a fuguslávia e a Gr6cia. Com a ajlda dos 
ingleses, os gn:gos resiltinm 100 alemiea até junho de 1941, 
quando foi ocupada a Ilha de cm.. Esse attaao, e o deoorreDle 
adiamcnlo por um m& da invadoalemll Rdssia reverteu o cuno 
da História e contribuiu l vitória fmal doo aliados, pois. favoreci
doo pelas condições climáticaa adveuu, oo rusroa repelinm fmal
menle a investida alemi. A importlncia do papel que desempe
nhou a Gm:ia para a soluçio daquele confronto mundial. ao alra
sar os alemies, foi recouhocida tarnb&n pelo entlo Miniatro de 
Negódos Es-geiroo da Gri-Bretauha. ADihony Eden. Fm ..., 
diseurso, pronunciado frente ao Cluba llrit!nico Imperial de Lon
dres, em 24 de setembro de 1942, ele disse textualmente: "A Gr6-
cia revemu a cxdem crono16gica dos planoo do Quartel GenenJ 
Alemão, ocuionando uma mudança mdical em ouu camponhu e 
talvez em todo o wnoda guerra". 

As palavras do diguíssimo Emboixador da Gt6cia reforçam 
tarnbóin. indiretamente, o papel deoempouhado pela resistSncia po
pular da luguslivia, cujo povo, embola oubjlgado pela bestialida
de nazi-fascista. manteve-se aguenido e, rebelando-se CODlla a ti
rania. tambá:n obrigcu Hitler a maJ:âer' ou duviar grandes efetivos 
para o tenitório ocupado da mesma fODDa que o destemor gn:go, a 
coragem iuguslava contribuiu. assim, para atrasar a invaslo da en
tio URSS e modiftcar o CUISO da Hisl6ria. 

Sr. Presidente, Sn e Srs. S""""""'", limo-me ainda emo
cionado pela lembrança doo feitos her6icos de noolsos pmcinhas, 
nossos aviadon::s e nossos marinheiros naquele coo.flito. o mais 
l.rigico da Hist6ria da humanidade. Essa mesma emoçlo levou
me, inadvertidamente, após o oportuno e brilhante aparte do ilusll<> 

·Senador Bernardo Cabral. a omitir ~o do """ pronunci.unento, 
justamente aquele relativo a um dos maiores estadistu da História. 
ou seja. Sir WmsiDn Churchil. Com sua liderança. a Inglaterra 
acolheu e alimentou. sob o castigo dos bomberde:ios a&eos inces
santes, governos e oomandos no exilio, encabeçando assim a guer
ra de desgaste nos púses ocupadoe.' isto 6. a rcsilt&lcia. O solo in
g!Ss manteve-se co1110 a base perfeita para os ataques ao continen
te e pua o desemhaxque du forças aliadas. nas quais se eDCOJtD.
vam. os veteranos de Dunquerque. 

En. o que precisava cotmnicar 1s Senboru e aos Senbores. 
Viva a liberdade e viva a paz entro os homc::m:! 
Muito obrigado. . 
O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Llldo Alcintara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o 

seguinte diseurso. Sem reYisio do a-ador.)- Sr. Presidente, Sn e 
Srs. Scuadorcs, quero registrar deita lribuna o faledmen!D, cm 
meu Jlstado. o Ceut, do a!leta NÉLIO SILVEIRA. Figwa de ex
preS3io no futebol de saJio cearense. foi da Seleçio Ceareme e da 
Seleçio Brasileira, arrebatando o t!tulo de campeio sul-americano. 

O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Emandeo Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PDT-RO.I'romJncia o se
guinte diseurso.)- Sr. Presidente, Sn e Sn. Senadores. a Pol!cia 
Federal. é no Brasil. uma daa instituiçõea mais acreditadaa e mais 
respeitadas pela populaçio. Um respeito e uma credibilidade que 
se devem. com certeza. aos excelentes serviços que sio ptelltldos 
por ela em suas várias fnmtes de atuaçti>. 

Ningumt põe a:n dúvida a compe~ncia com que operam os 
agentes fedetais nos mais distantes rincões deste Pa!s. oomo tam-
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bém não se coo~ a gualidade profissional desses homens e mu~ 
Iheres que escolheram a rota da Lei para nela traçarem suas vidas. 

Ninguém desconhece a coragem discreta e constante desse 
contingente de brasileiros. disc:l\!tos e eficazes, no combate ao crime. 

Em Vilhena, outro mportaote Município do meu Estado. 
fronteira com. o Mato Grosso e distante 700 quilómetros da Capi
tal. Porto Velho. a situação é a mesma. Como se não bastasse a ex
Delegacia de Polícia Federal de Ji-Paraná, que a duras penas foi 

Apesar disso, contudo, a Polícia Federal nio parece merecer 
o respeito dos poderes constituídos neste País, p:lis, se algum res- -
peito lhe é devido, ele não se reflete em apoio efetivo de sustenta
ção às suas atividades. 

criada logo após a ttansformação daquele Tenitório em Estado, foi 
desativada em meados de 1987 e até boje. inexplicavelmente, não 
foi reativada, ralio pela qual estou encaminhando à Mesa Diretora 
requerimento solicitando ao Ministério da Justiça, ínformações a 
respeito. De fato, como entender-se que o Poder Público permita que 

uma instibJição como a Polícia_ Fe9eral, que detém um dos inalares 
índices de aceitação junto ao pdblico, uma das mais respeitadas e 
prestigiadas pela popo)aç&>, esleja sendo expulsa de suas sodes esta
duais po;lo Brasil afcra. ameaçada de despejo por falta de pegamemo ? 

E difícil aceitarmos uma situação desse quilate, pois não 
está à alblra da importância do serviço que os agentes federais nos 
prestam, nem está de acordo eoo1 o prestigio de que desfrutam 
junto l\OS cidadãos. 

Nenhum serviço público merece um tratamento tio humi
Jhante! 

Menos ainda um setViço público que, insistimos, conta com 
o recoohecimemo e a estima da população. 

hofas, se o povo respeita e acredita no trabalho da Polícia Fe
deral, o Governo não puece cOillUDgar dessas idéias. 

O Governo não parece vê-los com muito bons olhos, pois 
trata a Polícia Fedetal ccmo se ela fosse um serviço de menor im
portância, ou uma atividade insignificante. 

• O Govemo do Presidente Fernando Henrique Cardoso está 
tratando a Polícia Federal como se ela fa;se uma instituição, sim.
plesmenle, dispensável. 

Se assim não fosse, ela alo estaria sendo quase despejada 
dos pz:édios que ocupa em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, oo 
em Maceió, nas Alagoas. 

Para usarmos a expressão com que o atual Diretor-Gcral do 
Departamento de Polícia Fedem!. Vicente Cbelotti, defme a sib.Ja
çio do órgão, diremos que "a Polída Federal está às portas da 
falêucia". 

Uma situação humilbante para todos nósr e vergonhosa para 
o Brasil. Uma denúncia que se confirma na modesta dotação pte
vista no Orçamento, a demonstrar, na prática. que os responsáveis 
pelo Poder a!nda não conseguiram enxergar o real valor do traba
lho dos federais, nem dar a mesma importância que o Povo dá a 
esses policiais. 

N""ao há atividade importante se Dão há recursos. para manter 
a qualidade dos serviços ~stados. 

Segundo o mesmo depoimento feito A impreilsa pelo aluai 
Diretor..Geral, a Polícia Federal não tem recursos nem mesmo para 
movimentar seus veicules. ' 

Os delegados não têm como agir fora d" Porto Velho p:rr
que não há dinheiro para abastecer os quatro carros da Superinten
dência local 

No meu Estado, Rondônia.. Sr. Presidente. com seus 1.354 
quilômetros de fronteira com a Bolívia, existe pouco mais de~ 
(meia-dúzia) de abnegados Agentes Federais pam vigiá-la. 

Hoje, lá, temos apenas 3 (três) Delegados de PoHcia Fede
ral, contando, inclusive. com o que responde pela SuperintendSn
cia, lotados na capital, Porto Velho. para um Estado com aproxi
madamente dois milhões de habitantes e do ta,~o geogrMico 
do Estado de Silo Paulo. 

Em Guajará-Mirim. importante Município na froliteira com 
a Bolívia, temos apenas 3 (tds) A8entei Federais pu_a operar. in
clusive na recém-criada "área de Livre Com6n:io" e., de há muito 
sem Delegado para presidir incjUéritos ou lavrar flagrantes. 

O Município de Ii-Paraná. Sr. Presidente, é o 2° mais im
portante do meu Estado, situado a 350 quilõm.etros da capital, ao 
longo da BR-364. que liga o Sul ao Norte do Brasil, portaniO oo 
centro geográfico, de um Estado do tamanho de São Paulo. Sua 
população é formada principalmente por migrantes oriundos do 
Sul do País, onde seu laborioso ()9Vo dedica-se ao intenso comér
cio da agropecuária e indústria. É circundada por outros municí
pios não menos importantes. que também receberiam a cobertura 
da Polícia Federal na região. 

Como se não bostasse. Sr. Presidente. convém lembrar que 
a Polícia Federal é a Policia Judiciária da União, competente para 
apurar crimes que dizem respeito à Justiça Federal como também 
à JustiÇa Estadual, Eleitora~ Militar e do Trabalho. É vinculada, 
portaniO, a S (cinco) segmen10s do Poder JudiciArio deste Pafs. 
conforme prevê a legislação vigente. 

Com um débito de quatro milhões de reais. heranÇI1 de ad
m.inistraçõc:s passadas. a Polícia Federal convive com o absurdo de 
postos abandonados nas regiões de frollleira.. quando nãó _funcio
nando em instalações pn:cárias. como as do Maranhão e do Espiri
toSanto. 

J?eplorável sob todos os aspectos. Sr. PresideJ?,te! 
E inaceitá-vel que o Diretor-Gera1 seja obrigado a tirar um 

mil e quinhentos reais do próprio bolso para que os poliqais P'?S-
sam fazer o seu trabalho nas ruas. · 

, Hoje a situação é caótica. Dos vinte mil agentes que a· Fun-
dação Getúlio Vargas estimou em 1990 como sendo o número 
ideal para o bom cumprimento de suas atribuições, a Policia Fede
ral tem hoje. pouco mais de cinco mil. 

A Academia Nacional de Polícia. uma escola que já foi o 
orgulho de tantos, ficou quase cinco anos fechada. Pz:ccisa de ur
gente reforma em suas instalações sanitárias; o seu restaurante não 
tem talberes, os donnitórios não têm colchões. 

O último COZlCUISO público ali Iealizado, saudado por todos 
como o primeiro passo para a ""'-'J"'l'3Ç do atua1 quadro, até hoje 
Dio logrou ver liCilbum dos aprovados convocado para o trabalho. . 

A pr6pria sede nacional, em Brasília. não conseguiu pagar 
as contas de água, luz e telefone de janeiro, e na última quarta-fei
ra. dia 19, o Delegado Vicente O:lelotti. autor de todas essas de
núncias, pagoo de seu pz:óprio bolso as despesas de uma operação 
policial, pois os recursos em caixa. naquela data, não passavam de 
vinte e quatro reais. 

ijsta siblação não surgiu de repente. 
- ------E preciso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. reverter ur

gentemente essa situação de dar um fim a esse descalalro. Não 
podemos permanecer impassíveis enquanto as nossas fronteiras 
estão praticamente abandonadas. pois os agentes de lá removidos 
na ge~ passada, até esta data ainda não fora.Di substituidos. 

E preciso agir com decisio e pulso forte. 
Neste sentido, a criação de um Fundo de Reaparelbamcn

to da Polícia Federal (FUNREPOL) deve ser acalado com a 
maior simpatia. 

Trata~se de uma idéia surgida dentro da própria Poiícia Fe
deral. propondo a formação de um fundo proveniente de recuz:sos 
arrecadados nos serviços de migração. como os de emissão de pas-
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saportes e de carteíras de estnmgeâbs, mais o dinheiro arrecadado 
em leiloes de bens apreendido& em operações policiais. A mesma 
proposta sugere ainda o estabelecimoato de taxas que seriam co-. 
bradas pelos serviços de vistoria em OOn.cos e em empresas de segu~ 
mnça. e de fomecimenlo de certidões negativas e portes de mna. 

Seria a salvaçio da Polícia Federal. pois lhe gamntiria a au
tonomia fmanceira que iria permitir mais do que pagar as suas 
coD.tas:' invCstir em novoS equipamentos e ampliar o seu quadro de 
pessoaL 

Seria ainda a consolidação de uma experiência· positiva do 
Governo Itamar Franco, quo permitiu à Polfcia Federal arrocadar 
ina:iS de dOis milhões de reais ao ano. 
· . ' Ó ·que se pretende agora é tomar perene esse tipo de fonte 
d~ recurso P'la criação de um Fundo permanente que seja caPaz 
de viabilizar a DPF. uma instibliçio a1ualmeole muito IXJUCO pres
tigiada pelo Governo FodemL 

Sé rião'bouver uma ação enérgica que v.i além da boa von,. 
tade de alguns íriinistros désto Govomo, o Brasilteri deixado ir à 
falá~cul uma de'suü m$. importantes armas na guerra comm o 
crimé e a contravenção. . 

Em um Pais mergulhado em um verdadeiro mar de i.osegu
raDÇ.â. 'deíxaf qué isto aconteça é um verdadeiro crime, um crime 
s~~s.l9. . : · · , · 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Mu~oobrigado! · 
O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portolla)- Cmcedo a pola

vrã. ao no~ Senádor Teotonio Vilela Filho. 
q SR. TEOTOJ'!IO VH..ELA .FILHO (PSDB-AL. Pro

nuncia. o seguinte disrurso.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senado
res. cem dias de governo tem sido absolutamente insuficiente para. 
~J?Or e vencer o caos em que deixaram o Estado de Ala~aas~ 
~já. bastam para sinalizar_ que, com seriedade e honestidade, 
com compet6ncia e espírito público, ~ põssfvel criar novas ~tema~ 
tivas e perspectivas para o Estado tcstabelecer sua capacidade ge~ 
~cial e, sobretudo, recriar a esperança para os alagoanos. 

Ninguém coaseg\iirá descrever com exatidão toda a eJten~ 
são do desastre adminiStriltivo, ·político e social que o Governador 
DiYaldo Sumagy herdou em Alagoas. Desa.st.re igual. nos ~ltimos 
anos, no Brasil, talvez só se conheçam os exemplos da Paraíba de 
1990 .. Felizmente saneada o mudada pelo Govomador Ronaldo 
O:mha Lima e o de São Paulo, que o Governador Mário Covas eu· 
cootrou, este ano, em estado rigorosamente falimentar. 

Um só exemplo descreverá o caos deixadO em Alagoas: en~ 
quanto em todo o Brasil faltavam vagas na rede escolar, em Ala
goas sobravam mais que vagas, sobravam salas inteiras. porque a 
desconflaDça dois pais era maior que sua car€ncia. Ao coniiário de 
todo o Brasil, em Alagoos diminuía. ano a ano, a matócula na rede 
estadual porque ninguém queria se submeter ao vexame de nove 
meses seguidos de greve de professores e funcionários num tínico 
ano. O ano escolar de 93, por exemplo, veio tCrminar apenas em 
setembro/outubro do ano passado. Em Alagoas. repita-se, o que a 
imprensa regisllriu: em Alagoa.s roubamm até mesmo prat.os e ta-
lheres do Palácio. · 

Cem dias, apenas cem dias do Governo Divaldo Suruagy já 
balizam outros rumos para Alagoas. Problemas crónicos como o 
das adutoras do interior ~m resolvidos; a adutora do sertio, 
quo abasteceri todas as cidades sertanejas. já~ foi inaugu!llda. A 
adu.tora do agreste, que :R:solverá problemas crâ::J.icos de a.basteci
metU.o, como o de Arapiraca. sení inaugumda em dezembro. Mo
difiCou-se o cenário de decadência que estigmatizava o pólo quí
mico de Alagoas. O Govemo·do Estado, não apenas ievitalizou o 
pólo. como já lançou as bases para o Pólo Múltiplo do Es!Bdo. 

Com bo.se em nova lei de incentivos fiscais, pelo menos doze in~ 
dústrias estão dcfmindo sua in.ttalação em Alagoas. 

Os salários do funcionalismo ainda estio em atraso, mas bá 
um avanço·vis{vel Illlma administraçio que recebeu o Estado, em 
janeiro, com atraso de parte do .IDSs de oovembro, todo o mês de 
dezembro. todo o d6cimo terceiro e, pior ainda, sem resetVa algu
ma para o pagamento do mas. Só' de atrasados, o ab.Jal Governo já 
pagou 70 milhões de reais, o equivalente a duas folhas completas. 
As cooseq66o.cias desse tratamento resp;msáve) e respeitoso com o 
funcionalismo já se faz sentir, com o fun das greves sucessivas, 
permanentes e inteuniná.veis que a:D.ãriiia.m todo, rigorosamente 
todo o Govemo Qnlerior. A população já começa também a perce
ber em seu dia-a-dia os efeitos auspiciosos da mudança. com res
ponsabilidade o bonestidodo. 

· As matrlculas na IOdo estadual saltamm do 78 mil para 192 
mil.- quase tr"e$ y~ ~. Essa JX:OCUta s6 se explica pelo au
mento da conf18Dça Do Gov~o e pela certeza de que a escola, 
ccmo o Estado, agora vai funciooar. Na periferia de Macei6, os 
~goanos já viv~ o funciooamento de um miniprooto-socorio. 
O~ ~tos .de saúde voltaram a funcionar ~os bairros da capital 
~ ainda. todos os alagoanos ~temunham, aliviados. as 

medidlu do moralizaçio do Govomo. O helicóptero do Estado, 
que antes setvia pata os intimos do poder fazerem compras nos 
shoppinp da _capital, para passeios turísticos ou para viagens elei
tçr:ús ~no ~erior, âgqr-8 ~ Com a,pOlfcia militar, prestando servi~ 
çoo .à poJ'llaçào. Açabaram as placas frias dos carros ofiCiais. 
Acabou a verba secreta.. que os governos anteriores de Alagoas in
venlar&m no Estado e depois trouxeram para a Presidência da Re
pdblica, como forma criminosa de ganmtir à administração a irres
po.isabilidodo CQD1Unpunidade. O DEfRAN levo quo ser fechado 
no inicio do Governo. Tanto os desmandos, tanta a corrupção evi
denciada. 

Ninguém imaginará no entanto que os problemas estão re
solvidos e que o caos está. defmitivamenle resolvido. Há graves li
niitaçõoS .Strutuiais a stiperar. Ainda bojo a anocadação é insufi
ciente para. o pagameniD da folha de pessoal. A anecadação do Es
taclo, a rigor, vem em anva descendente há muito tempo. por con
ta não apenas da sonegação faseai. mas t.ambém da crôniCa incapa
cidade do Governo de cobrar. 

. , É~ adotar, com Urgência, medidas admi.ni.strativas de 
redução da estrutura. do Estado, de extinção de secretarias, de ex
tinção de cargos comissionados, de fusão de órgãos desnecessá
rios, que sinalizem para. o enxugamento que há flagrantes superpo
sições de atribuições. Como no caso da CEALGAS E DA AL
GAS? São duas empresas. são duas estatais, ambas encarregadas 
exatamentc: da mesma distribuição de gás canalizado. Quem pode 
desconhecer exemplos de ineficiência de outras estatais, cujas fim
ções poderiam perfeitamente ser absmvidas pelas secretarias já 
existen!C5. com menos despesas e mais eficiênci~? 

E preciso auditar a folha de pagamento do EStado, para de
tectar irregularidades e abusos previsíveis, ooi::nO é urgente adot.ar 
medidas adm.i.ojstrativas elementares como a proibição de aannu
lação de cargos ou a suspensão e imediata revisão pelo Tnl;:lunal de 
Contas, pela auditoria o pela ProcuiOdoria Geral do Estado do to
dos os contatos de obras e serviços. 

O p:óp:io Governo do Estado sente, mais que nunca a im
periosa urg.!ncia do fortDilar propostas do tmnsfonnação do Esta
do~ até para nio frustrar esperanças e expectativas dos alagoonos. 
O próprio Governo do Estado, eleito e empossado no ra:-.tro de 
uma inédita união de forças polfticas contra o caos. se vê, agora. 
na obrigação de promover maior integração entre sua própria equi
pe. O próprio Governador puece conveocido de que, superada a 
emergência dos cem primeiros dias, é preciso. agora. balizar cami-
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nhos de mudança e sinalizar mudanças de caminho. É preciso cui
dar do médio e longo prazo, e implantar as t:ranSfmmações estrutu~ 
rais que se exigem da administmçlo e viabilizar o pr6prio Estado: 
Sem uma 81TCC8daçio que rubra a folha de pesSOAl o o custeio dos 
serviços básicos. sem tceeita que garailtl. investimentos inadiiveis. 
o Estado nio se viabilizarL 

A CO!I!ICiaDCia do que exisle a f1210r nio diminui a importtn
cia do que j6. foi feito. É surpreendente. alentadonmeme surp:een
denle o que já se conseguiu, .-do <fiante do que se hmloo. S6 
quem hcover conhecido e vivido o caos da herança. ted condições 
de valorizar os saldos da mudança. Suruagy, em cem _cfiu fez 
mais. muito mais do que equaciollD' os problemas mac:roecon&ni
cos do Estado. Mais do que o infcio da atnalizaçlo de salúios. Su
ruagy esti devolvendo aos alagoanos e confllllÇ& no Estado e em 
sua CSUUilliL 

.Por esse desempenho 6 que tegisttamos, cÕm alegria. que se 
os cem primeiros dias do Governo Suruagy nio fcram ainda sufi
cienteS para vencer o caos. ji bastaram pua teStabelecer o funcio
namento e a funcionalidade da administnçio e constrUir Uma obra 
poHtica hoje mcouhecida pelos próprios advemn<><: em cem dias, 
o Govemo está cooscguindo o xespeito c twgatando a credibilida~ 
de peidida. Em cem dias. o Govemo Suruagy reacendeu a espe
nmça para Alagoas e os a!agoauos. 

O SR. PRESIDENTE (Luádio Portella) - A i'Iesid&!cia 
comunica ao Plenúio qu~ uma vez fmdo o JDZD fixado DO pari
grafo único do art. 254 do Regimeulo Intemo. sem iDietpOSiçio de 
recurso ali previsto, determinou o arquivamento defmitivo do Pro
jeto de Lei da Câmara n° S, de 1994, (n° l.hf1Z'81, na Cua de ori
gem). que dispõe solre o poroelamenlo de ~bitoo para com o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS. dos 6rgios que 
e~illa. · 

Será feita a devida comunicação à Clman dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - A i'Iesid&cia 

comunica que, em virtude do oo~im.ento do Ministro de &-
lado da Fazenda, Sr. José Serra, ao plenário desta Casa. nio sedo 
desiguadas matérias pua a Ordem do Dia da sessão ordinária de 
amanhã. 

As inscrições para interpelações ao Seobor Ministro conti
nuam abertas na Secretaria-Geral da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (l.,uc!dio Portclla)- Nada mais ha
vendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levan/a•$ea sessão às 17h46mi1L) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÚCIO 
ALCÂNTARA, NA SESSÃO DE 09.a5.95 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃ-O DO ORADoR, SERJ).PUBUCA.
DO POSTERIORMENTE 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB.cE. Pronuncia o 
seguinte discurso)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. o semi
árido brasileiro é local privilegiado pam se sentir e entender a es
sencialidade da água à vida. sendo a dolorosa escassez do recurso 
hídrico o alimento para a criatividade do povo do semi-irido. 

O novo paradigma para. o desenvolvimento da região semi
árida, que exige atividades produtivas de elevada densidade eco
nômica, não pode ser baseado somenle na disponibilidade de n:
cur.;os hidricos providos por açudes jl. consttufdos e a consttuir. 

A complementaçio dos recursos hídricos locais. com a água 
transposta do rio Sio Francisco, permitirá dobrar a vazio n:gulari
zada pelos grandes açudes. A gestio racional dos açudes. por sua 
ve~ posSibilitaria diminuir as perdas por evapora.çio. Como sed 
possível manter um meoor espelho d 'igua para diminuir as perdas 
com a evaporaçio, será acumulada uma maior ptÚporção das 
águas das chuvas, evitando-se as encbentes e diminuindo, com ra· 

cionalidade, a necessidade de transpo< água do rio Sio FDDcisco. 
Apenas nos anos crltiooo a l:aDspoSiçio ocareria 1101limites mi
ximos. Nos demais anos, haveria a comp1.em.ed.aç: DUID lillclma do 
germc:ismclllo imegrado doo rocuDOO húki:oo, 110 Jmbitomsicaal-
• Sio esses motivos que levam o Projeto de Tnmpooiçlo de 

Agua do rio Slo Francisco a se coostituir elemento central do uma 
nova estralégia de desenvolvimenlo da regiio oemi-úida, nu 
ma. por ele beuefiCiadas. cujo eixo O<:O!l&nico slo oo pó!oo 
agroiD<ilstriais, acoplando a modema agricultura irrigada com 
agroindllstria de expootaçio. Adicioaalmenle, permi1irt melhoriu 
g"""talizodas doa p&dn'los de vida da pop~laçio pela expomlo doa 
serviços de saneamento búico- notadamente ab«ltl"'irnento de 
'sua urblm. e rural pua consumo humano-. que pouui forte• in
ter·relações com 01 Di veis de saáde e a qualidade do maio ambien
le, naquelas úeaa atingidas pela ~içlo. 

O Proj<lo deTmnsposiçio de Aguas doSioFDncisco[X11Vh 
miDda de 180 m/s,""- oeapu.llelldo 70 mi• na primoila r-

A tmnspoOiçio permilinl que seja assegurado o ohulecl
meDlO de igua a toda a populaçio da úea beDefJciada pela geolio 
iD!egrada das principais bociaa do aemi-árido. Adicia!almeote, 
Jeri. possível ilrigar 110 mil hectares na pimeim fase da tl'I.DSp<>

siçlo,Ol89 mil hectares na segunda faae. 
O segmento fedem! (captaçio. adnçiD 110 T~o Cabrob6-

Jati e no Tl<dlo Aunn - Major Sales e a coostruçio das duas 
barragens priDcipais), 1em o custo gJobol de R$980 milhõea"O li>
tema de tmn.sposiçio. em si, tem o custo estimado em R$700 mi
lhões, e o das barragens, orçado em R$280 milhões. 

Os segmentos estaduais sio de responsabili<'acJe dos per· 
nos: estaduais e wmp:awndem a implantaçio de sistema~ estaduais 
de gerenciamento integrado dos recursos hídricos e; em leimOI in
dicativos, a irrigaçio de cerca de 110 mil hectares e o abalecl
mento de igua a 3,6 milhões de babilanlea, O rusto desses em
Jll=dimelllos ó estimado em R$1.226 milhio. 

Há um equívoco em centrar um debate acerca do impacto 
di. bacia doadora na eveniUal perda para o sislema de geraçio de 
energia elétrica. Na primeila etapa, a água 10tirada OOirOSpOildaá a 
apenas 2, 7% da vazio média e a 3% da vazio miníma. Ou 10ja, 
piopo<çãO inferior i IIIlligem de em> dos mais acuradoo m&odoa 
de aferição de caudaL E um ponto i.mportantc: somente nos doia 
ou três anos críticos, em cada década, será transposto o volume 

_ ln4~in)ó previsto no Projeto de Tr.msposiçio. Nesses anos criticos, 
é provável que esteja preseo1e o fenôm.eno meteorol6gico ''EI 
niflo". que por vezes provoca seca no Nordeste. end:Jeotes na Re. 
gião Sul e cbuvas acima da média nas Regiões Sudeste e Centro
Oeste. Além da n:timda máxima corresponder a uma proporçio 
mínima do caudal. bi significativa probabilidade que nos mos 
cõticos no Nordeste. a vazio do rio Sio Francisco esteja acima da 
vazio média. 

Nada mais falso tem sido a af~ de que a cada metro 
cúbico de água transposlo conespoodeit, neéessariamellle, a uma 
perda fmanceila para o sist=a CHESF. Até o ano 20()1, exUle, 
segundo a CHESF. uma capacidade ociosa de geraçio de energia 
elarica e o sistema bidroelétrico está. produzindo em niveis infe-
riores i potência instalada. 

Há uma confusio quanto ao impaclo da Tnnsposiçio, pois 
há pessoas menos infonnadas se referindo à "morte do Velho (]ú. 
co", "querem secar o rio Sio Ftancisco". "eutmda dcs iguu salinas 
na foz do rio", e várias ootras af"ll1ll8iiVas. 

Na bacia doadora, nio há perda para o equilibrio ecológico. 
HA. inclusive, a vantagem da localjzeção do ponlo de captaçlo en
tro duas grandes barragens (Sobradinho e ltaplrica), o que tem o 
beneficio de anular evenbJal impaclo de alteraçio momenlJnea, Ql 

durante o período de um ou dois dias, no caudal regularizado do 
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rio São Francisco. Como é desprezível a pequena proporção de 
água a ser retimda de duas· grandes barragens. o sistema CHESF 
não será impaCtado. · 

Adicionalmente. nos anos normais. a captação e a adução 
poderão ser realizadas em curtos periodos favoráveis. Apenas nos 
anos ctifi.coS: elli média. três anos em cada dez anos. será necessá
rio o funcíonamento mais intenso do sistema de transposição. Difi
cilmente haverá impacto relevante em função da retirada de até 
3 ,O% da. vazão mínima. entre dois grandes lagos. 

O ,funcionamento em si do sistema de Transposição está 
sendo objeto de pormenorizado EIAJRIMA - Eswdo de Impacto 
AmbieotaVReJatório de Impacto do Meio Ambiente -, de acordo 
com as exigências legais vigentes. 

O aspecto relevante da Transposiçio quimto à questão am
biental se refere ao atual padrão de atenção às nascentes do rio São 
FI3llcisco. e ao processo de desnuição das matas ciliares. Basica
mente, o projeto da Transposição e~á indicando a urg€:ncia na 
a~ão de um novo modelo de gestão ambiental do rio São Fran

.cisco. Ao valorizar o "Velho Chico". como elemento central para 
o desenvolvimento sustentável de vastas áreas nordestinas. o Pro
jeto. de Transposição está tomando uma prioridade nacional a pro
_teção de suas nascentes e a reconstituição de suas matas cili.ares. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 
·o SR. LÚCIO ALCÂNTARA-Ouço V. Ex•. SenadorJo

saphat Marinho. 
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Semdor Lúcio Alcânta

ra, todo projeto que vise a ben_eficiu o Notdeste 119 seu conj.mto é 
louvável. No caso desse projeto de transposição das águas. é evi
deQ~ que o cuidado do Governo há de ser bem mais amplo, para 
não beneficiar alguns Estados em detrimento de outros. Mas o que 
.queria ponderar-lhe é a .contradição corrente. Cuida-se_ do projeto 
de transposição das águas, mas. ao mesmo tempo, se cuida de pri
Vatização do sistema ora vigente. abrangendo. conseqüentemente, 
a CHESF. Como conciliar a orientação do Governo? Como _pros
seguU" num projeto comple:w. como o da Transposição das Aguas 
e. ao mesmo tempo. iniciar o processo de venda das usinas exis
tentes. como a CHESF? Como ficará. no f1m Qe bldo, o Nordeste, 

. se porv~::nrura recair em mãos das empresas privadas, que mais 
preferem o lucro do que o trabalho produtivo? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex" levanta uma ques
tão im(X'rtante e de certa maneira nova, porque o Governo anun
ciou recentemente a disposição de privatizar o setor elétrico. 
Como V. Ex• conhece muito bem. é antiga a discussão sobre a hie
rarquização do uso da água. Para que queremos a água'? Para abas
tecer populações sedentas? Para produzir energia elétrica'? Para ir
rigar e produzir alimentos? Esta é, eviden~mente. uma indagação 
de alta cogitação. porque é de interesse de vários Estádos da Fede
ração. E V. Ex" que. como eu. seu seguidoi-, é um ãpaixonado das 
questões da Federaç.ão. tantas vezes suscitadas aqui dessa tribuna, 
tem aí mais uma questão para merecer urna ampla e profunda re. 
flexão, porque não sei. realmente, como vamos conciliar os inte
resses privados. 

Entendo que nã() sena o caso de se cogila.l· da privatização 
dessas empresas 'iupridoras de ~ncrgia elétrica. Das concessioná. 
nas ainda çx:xleríamos adm.ttir, das que desejarem construir novas 
usmas. 

I lá sc.)brerudo a necessidade de um debate amplo, e o meu 
pronunciamento é nesse sentido- de provocar- uma discussão pro
funda sobre essa questão, que. no caso do nosso Nordeste, diz res
peito à própria sobrevivénciã de regiões inteiras, áridas, secas, 
onde as populações padecem da escassez do líquido citJe lhes asse· 
gura a própna vida. 

O.Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• tem n.zio, mas o furor 
privatista nio está fazendo discriminaçio. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- E o que me proocupa. Se
nador Josapbat Marinho, é que. em matéria. de privatizaçlo, o 
xp.aior risco que corremos 6 justamente a falta de regulamertaçlo. 
As vezes caminha-se açodadamente em direçio l privatizaçio, 
inas não. se sabe como será o porvir, que norma.s regeria, que oor
mas disciplinario o funcionamento dessas empresas que atendem 
serviços eminentemente de interesse público: abutec:imento de 
água. energia elétiiCa-d.c. 

~ A ptópria Inglaterra, que E dado como um dos pa1se$ que 
. realizoo privl!l-izaçio de maneira mais competente, inclusive por
que 6 uma privatizaçio democri.tica. uma Vez que o conttole acio
nário das empresas privatizlldas está pulverizado nas mios de mi
lliares de acionistas, teve grandes problemas na regulamentaçio 
para assegurar o fornecimento desse serviço de interesse público, 
de maneim a atender o interesse geral da populaç.lo quanto i tari
fa. quanto à expansio dos serviços. quanto à moclemização dos 
serviços etc. 

Em síntese, a Transposiçio. alEm de nio ter impacto P"'P
dicial, será. um vigoroso elemento de ptessão para que o "Velho 
O:J.ico" tenha uma gestão à altun. de sua import.incia como um dos 
mais relevantes polrimõnioo naturais de IOdo o T Ciriúxio Naciooal. 

A coociliação dos ínlemlses de cada Umdade da Federação 
com os interesses naciooais .S uma das mais imponaotes funções 
da União. Neste caso específico, a União está adminislmndo-a uti
lização de um bem público naciooal. Portanto. a decisão f111al 
quanto ao acesso a esse bem piblico é de respousabilidade maior 
do Go.vcmo fedentL As decisões deverão levar em consideraçio 
os interesses locais, mas não poderão se sulxmlinar-1 vislo localis
ta de um pA-trimónio natural da Nação Brasileira. · 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. o Governo do Estado 
do Ceará, um dos beneficiáriOs da transposição, de vez que na pri
~meira etapa recebem 25mls dos 70mls a semn transpostos. produ
Ziu um documento mi.oucioso em que estuda o custo de transposi
ção das águas do rio Sio Francisco para. o rio Ja.guan"be e o custo 
das ações emergeociais em um ano seco • 

As conclusões são as seguintes: 

Foi demonstrado que o Governo do Ceará aplicou, no so
corro às vitimas da seca, em 1993, nos-41 municípios conqxeendi
dos na -~a de influência da transposição das águas do rio São 
Francisco, um montante de R$32 milhões cõm bolsas de trabalho 
emergencial e abastecimento de água através de carros-pipas. Con
siderando a ocorrência de três anos in'egulaJ:cs em cada perlodo de 
dez anos. teóamos no periodo de trinta anos - que corr<sponde à 
vida útil dos equipamentos bidniulicos a serem utilizados na ttans
ferência de água- nove anos oos quais, provavelmente, seriam 
realizados custos emergenciais semelhanteS aos do ano de 1993. 
Isso implicaria em um montante, em nove anos. con-espoodente a 
R$288 milhões, o que representa um valor superior ao custo das 
obras da tiansposição em sua t• etapa que é de R$282 milhões im
putados para. o Estado do Ceará. Nessa compamçio, foram incluí
dos somente os custos emergenciais ocorridos em 1993, nio sendo 
considerados todos os custos sociais e fmanceiros provocado& por 
um ano seco na frágil economia do semi-árido cearense como per
~~ _s.a~_e perdas na pecuária. Considere-se. por outto lado, os 
inúmeros beneficias diretos e indiretos que a garantia do aparte es
tratégico de água proporcionará ao Vale do Jaguaribe, particular
mente na produção agro-industrial que poderá criar 45.000 empre
gos diretos e 90.000 e~gOs indi.retos no Vale, mudando radi~ 
calmente o atual quadro de estagnação. 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex• um aparte'? 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex'. Senador 
Jefferson Péres. 

O Sr. Jcfl'enon Pércs- Senador Lúcio_Alcintara. não é 
bem um aparte a V. Ex•, mas um contra parte ao eminenr.e colega. 
Seoador Josapbat Marinho. Compreendo as p<OOCUpações do ilus
tre Senador, mas acredito que. no caso, não procedem. V. Ex• sabe 
que ningu&n, muito menos o Governo, esti pensando DUma libe
ração geral em l.emlos de privatização. As quedas d'água e as 
águas continuario a ser um bem público, cuja exploração será feita 
mediante regime de concessão. Como V. Ex• bem sabe, o poder 
concedente estabelece as condições pelas quais o bem será explo
rado. AI= disso. já que V; Ex• mencionou a Inglaterra, naquele 
país, no processo de privatização das empresas coosideradas de se
tores mais importantes, o governo ingl&: manteve a chamada gokl· 
cu share- açio dourada-, que permite ao governo, mesmo nas 
empresas privatizadas, ter direito a veto nas decisões mais impor
tantes. ~esse o aparte que~ de oonc:eder a V. Ex•. 

O SR. LÚCIO ALCANT ARA - Agradeço o aparte de ~ . 
Ex .. , que vem contribuir para a discussio de um assunto que está 
na ordem do dia, a questio da privatiza.çio. Oxalá o Governo bra
sileiro adotasse, na privatizaçio, a gol.den share. pois esta seria 
uma providSncia' acauteladora. Também entendo que insistir no 
programa de privatimçio significa refletil sobre o que já foi priva
tizado. Tomo como exemplo as usinas siderúrgicas. Será que o 
processo de privatizaçio foi bem conduzido? Será que não houve 
uma conccnuação dessas grandes usinas s:idmírgicas nas mãos de 
poucos grupos? Hi uma série de indagações. Comungo do pensa
mento de V. Ex• de que devemos ter cautelas nesse processo. Não 
há IDZio para ações irrefletidas, porque isso traria, decerto. prejul
zos i.ucpará.veis para a Uniio. pam. o Governo Federal e para o 
povo brasileiro, de maneira gota!. 

Continuando. Sr. Presidente: 
- A transferência de água do rio São Francisco para a bacia 

do rio Jaguaribe tem uma função estrat6gica de fundamental im
port&ncia, pemlitindo uma melhoria da eflci&tcia de operoçio dos 
nossos reservatórios. Isso possibilitaní, somente a partir das águas 
reservadas do próprio Vale do Jaguaribe, dupliear a área iirigável, 
a partir da diminuição das perdas po< evapmação e de uma ge.stão 
mais eficiente. Essa gestio se baseará na garantia de um aparte es
~gico de água quando da oc:oiTêncía de anos de pluviometria 
irregular. sem propiciar w:arga dos reservatórios. Pelo exposto, 
no trabalho citado, realizado pelo Govemo do Estado do Ceará, 
flCI. evidente que a vazão a ser transposta do rio São Francisco_ 
~ nos momentos de suprimento de déficits, não sendo feita 
de modo contimJo e podendo se dar per ocasião das cheias do rio 
São Francisco, que noanaiment.e ocorrem cin"antc zis meses por ano. 

A tíbllo conclusivo. levando em COiita. por outro lado, um 
volume estratégico calculado como sendo de um bilhio e tteze mi
lhões de metros cúbicos. oom três lxmbas funcionando durante 19 
horas! dia- isto é, fora do horário de ponta-, seri>m necessários 
sete meses de funcionamento para tmnspor o volume estratégico 
de água. com o custo aoual de energia para o bombeamento de 
R$18.1 milhões. 

Ainda com rclaçio ao custo da energia para o bombeamen
to das iguas a setem transferidas e admitindo--se que. a cada tds 
anos de um pcrlodo total de dez anos, seja transferido o volume 
total estratégico de um bilhilo de metros cúbicos, teríamos um total 
de água a ser transposto, a cada dez anos, de 3_ bilhões de metros 
cúbicos de &gua. A captação desse volume demandaria um custo 
tola! de energia para o lxmbeameoto de cerca de R$53 milhões, o 
que oonespoode a um custo médio anual de R$5.3 milhões. equi
valente a apenas 16% dos custos emergenciais efetúados com a 
seca de 1993. 

Srs. Seoadores, estamos propoodo ao Govemo Fedetala re
tomada das obras das bm:mgens de Oiticica c SIJU. Cruz, oo Rio 
Gtmde do Norte; inicio das obns o açõos comple11101ltare& (deaa
propriações, mnanejamcnto das popul>ções etc.) da born!l"m do 
Castanhão. no Ceará; licitaç&l para execução dos Projetos Exocu
tivos e para o aoomponhamento das obns dos dois 1=:11os da 
tnnsposição; licitação. em lotes, para execução daa obras da .,.,._ 
posição; licitação para a elabonçio doo Projotoo Báioos dos Sis
temas de Ab&stccimento e Saneamento c dos Sisremas de !triga~ 
ção; e licitaçio para elabonçio dos Projotoo Executivos dos Sis~ 
mas de Aboslecimeoto e Jnigaçio. 

A lriDsposiçio petmilri eliminar a m-oza preaente na 
geslio do açude como fonte pontual de rocunoo bldricoo e possibi
litará a radical mudança de paradisma na !l"stio daa iguu: ttata-se 
de adminisorar a dispombilidade de água numa abordagem sist&!i
ca e no contexto do desenvolvimento sustentivel da Regilo c do 
País, oom a gestio inlegrula das principais bociu do II«<IÍ-I.rido. 
Essa mudança de paradigma reaultad na alteração da atitude dos 
Governos Estaduais frente à questlo da administtaçio da oferta o 
do uso da igua. 

Em grandes linhas, com a iniciativa de criaçio e coosolida~ 
çio de Pólos Agroindustriais, espera-se disseminar a experlencia 
ex.itosa. do Pólo Petrolina.Juazeiro. oode o Governo Federal apli~ 
cou mais de 3.6 bilhões de dólares nos últimos vinte e cinco anos. 
Não se trata de um empreendimento cem xesultados a cutio pmzo. 
mas certamente podenl oooferir densidade ecooômica ao Projeto 
da Transposição. 

A artirulaçllo en~ agrlalltura iirigada, agroincllstria (prin
cipalmente a de exponaçio) e aetVÍÇOS conexos pennitinla reali
zação de cultivo de elevada densidade e correta cobrança do custo 
da água,. e se xefletirá na utilização ruidadosa do agrlcultor e na 
administração racional dos perimetros cu distritos de iirigaçio. 

Durante os qulllro anos de implantação do Projdo de Trans
posição, os, Pólos Agroindustriais estariam sendo criados ou con
solidados. E a contrapartida econOOúca ao impacto qualitativo que 
tenla Transposição naa bacias receptoras. 

O Sr. Carlos Wilson- Pe~me V. Ex' um llpiiiU>? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço o apai1<> de V. Ex', 

Senador Carlos Wilson. 
O Sr. Carlos WDson - Senador Lúcio Alclotara, estcu 

acompanhando o pronunciamento de v. ex· com todo interesse o 
esperei o fmal do mesmo para. solicitar es:te aparte. Coofesso a V. 
Ex• a minha satisfação em v6-lo na tribuna defendendo um tema 
da maior import.incia para a nossa Região. Falar-se na ttamposi
ção do rio São FIIUICisco pode aparentar um investimonto de gi&D

de porte, num momento em que sabemos que em nossa Regiio e 
no País inteiro a obra ioacabada é a principal indústria que foi im
plantada nesses últimos anos. Hi pouco. conversava eu com o Se
oador Osmar Dias e S. Ex' dizia que oos anos de 1993 e 1994. só 
com as chamadas frentes de e~ocia. que sio açõos plriDielllo 

emergenciais e riocessúias mm momento de fome daquela popu
lação. o Governo gastou em tomo do US$2 bilhões. V. Ex•Mirata
va.,. com muito brilho, na tribuna. que o custo de toda a obra do 
transposiçio do rio Slo Francisco. obra essa que vai atender toda a 
região do Nordeste. seria em tomo de US$1.3 bilbio. E eu adianta· 
ria mais ainda: para se conclufrem tDdos os projetos parados, s6 de 
contrapartida do Governo brasileiro - projetos de iirigaçfo oo 
Ceará. no Ri0 Gtmde do Nade. em Pemamhlco. em Sergipe -, 
precisarlamos apenas de US$300 milhões. PoNlllO. é da maio< 
importância que o SenadO traga para o debate a questio bidrica do 
Nordeste. O Nordeste_ nio precisa de es100la, o Nordeste nio pre
cisa fiCai" esperando boa-vontade de qualquer govemo que seja. O 
que, na verdade, nós esperamos 6 que o Governo possa se po5icio 
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nar priorizando açõeo na área hldrica, e a ttansposiçio do rio Sio Na págiDa. 7793, 2' coluna, oo Subslitutivo ao ProjeiO de 
Fmncisco !IS uma das obras mais importantes para a nossa Regiio. Lei da Cfunam D0 121193~ oferecido como oondusio ao Parecer D0 

ParahenizD V. Ex' pela oportuDidade do proounciameniO. 293, de 1995, 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Agmdeço a interveoçio 
de.V.Ex•-

0 SR. PRESIDENTE (Jos6 S1m0y)- O tempo de V. Ex' 
está esgolado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA-Já vou concluir,Sr.Pn:si· 
dente. 

Senador Carloa Wilson, V. Ex'tem de!DOIIItnodo aqui uma 
preocupaçio muito grande nio apenas can u oblu hldricu no 
Noroeotc- fundamentm para nóo, pou dizem roopoiiO l DO<Sa so
breviv~ e ao desenvolvimmlto da Regiio -. mu, de uma ma
ncim geral, com u obras ina.cabadu, porque essas llo u mais ca
ras; sio aquelas onde. já se investiu muito o que aiDda Dlo trouxe
ram nenhum retomo, nem social. nem OCCJilÔmico. 

·Há algum tempo, tive a oportunidade de ostM aqui na !ri

Onde se lê: 

EMENDA N' l-CAI! 

Leia...: 

EMENDA N' l.CAE (SUBSTITUTIVO) 

· ·, pá~ina 7797, 2"coluna, 

Ondeaelê: 

TexiO rma1 oferecido pela 'omWio do Aasuntoo Eoonolmi· 
coo ao ProjeiO de Lei do Senado n' 44, do art. 12 ds Lei n' 8.981, 
de 20 de dezembro de 1995, e di outras provido!ncw. 

huna para falar sobre vúiu obru inconclusas no Estado do TexiO final oferecido pela COmissio de Assuntoo Eoonolmi· 
Ceará, obras h!dricas, barragens, perimetros irrigados; om ai- coo ao ProjeiO de Lei do Senado rf' 44, de 1995, quo ""'oga a all
guns casos, faliam 10% do valor total do investimento para nes a do§ 4'do Art. 12 ds Lei n'8.981, de 20dojoneiro de 1995, 
concluir a obra,. em outros, um pouco mail; de qualquer manei- e di outras provid&lci.u. 
ra, valores relativamente pequenos, se considerarmos o que já ...... - .... -··---·-·-·-··-·--··-··--··---·· ... · .. ---.......... .. 
foi gasto, a doterionçio do oquipameniO o ds própria obra que 
já foi realizada e o retomo que essa obra poderia dar uma vez 
concluida, tanto no sentido econ&nico como tamb6m no aspecto 
social 

Em essa, Sr. Presidente, Sz&s e Srs. Senadores. a mensagem 
que queria traz« para que o Senado Federal do! a sua conlribuiçio, 
refletindo, profunds c scrismente, som o sonho acalenlado por 
muitos dos nonlcstinos, que 6 a ttansposiçio dss águas do rio Sio 
Francisco .. 

ATADA54'SESSÃO,REAIJZADAEM8DEMAIODE1995 
(Publicada no DCN, Seçio II. de 9 de maio de 1995) 

REI7FICAÇÕES 
Na págiDa 7791, t• coluna, nas cmendss constmtes do Pa

recern0291.de 1995. 
Onde se lê: 

Emendan° 1 
Leia...: 

Emenda D0 1-CAS 

R na mesma pé.gina e coluna. 
Onde se lê: 

Emendan°2 

Leia..., 

Emenda n° 2...CAS 

Na p6gina 7803, 2' coluna, no Substilutivo ds ComWio de 
Constibliçio, Justiça e Cidadania, c:onstante do Psrecer n• 301, do 
1995, sobre os Projetos de Lei ds amara n"s 101/93.45191. no 
incUo IV do art. 28, suprima-se, por tranrcriçio indevida, o ..,. 
guinto~o: 

I) Quais as empn:sas contratadas, aiA! a present<> data, via 
pregões em bolsa, pora a xenovaçio dos eswques ds CONAB. e 
quais os valores dos contratos? 

2) Quais os armsz&ls de origem. com seus reopectivos pro
prielórioo e oodcooços. e <piais oo destinoo dos proàJtoo mnovidoo? 

3) Quais os fundsmontoo legais, a auiOridade que speovou e 
quondo o onde foi publicado o insttumeniO legal. que antorizou 
esta modalidade de contrltaçio de serviços via pn:gõeo em bolsas? 

ATA DA 59' SESSÃO, REAIJZADA EM SDE MAIO DE 1995 
(Publicada no DCN, Soçio II. do 9 de maio de 1995) _ 

REI7FICAÇÃ.O 

Na págiDa 7830, I' coluna, na fala ds Presido!nda, na aber· 
n.rn da Sessão: 

Onde se lê: 

-• nos termos do Requerimento 0° 338. de 1995.

Lela..., 

••• IIO!l termos do Roquerimelllo n' 388. de 1995._ ··----··-··---------··-··-··-··--··-··-.. -··-··------ ~-~---...................... --õ ............. ----·-·--·-··-·--
Ata da 588 Sessão, em 11 de maio de 1995 

1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
!'residência dos Srs. José"Sarney e Teotonio Vilela Filho 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 
· Ademir ADmdo - Ant&io Carlos Magalblles - Ant<loio 
Carlos Valadsros- Arlindo P<xto- Artur ds Tivola- Benedita ds 

Silva - Voni Veras - Bemardo Cabral- Carlos Beum. - Carloa 
l'ltroáuio- Carlos W"llsoo - Cuildo Maldsner - Coutinho Jocgo 
- Bdison Lohlo- Eduardo Suplicy - meio Alvares - Em11U Fer· 
nandoa - Epilicio Cafeleira - Em•ndes Amorim -~ 
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Amin- Famndo llezma- Flaviano Melo- FreiiU Neto- Genl
do Melo- Genon Calllll&- Gilberto Minnda- Gilvam Borges
GuilheJmo Palmoinl - Huso Nçoldo- Humberto Luc<:ruo - !ris 

Rezendc - Jader Barbalho- Jefferson Peres - Joio FI'IIIÇ& - Joel 
de Hollanda- Jonas Pillheiro - Josaphat Marinbo- Jooé Agripino 
-Jooé Roberto Anuda- Jooé Bianoo-Jooé Edumlo Outra -Jooé 
Fogoça - Jooé Ipcio - Jooé Samoy - Júlio Campo& - Leomar 
QuintiiDilb&- Lucidio Portella- Lúcio A!cAntua - Lt'dio Coelho 
- Morluce PiDio- Mauro Minnda- Nabor Jllnio<- t.:ey Suusuna 
- Odacir 5oaies - Osmar Dias -Pedro Piva - Pedro Simon- Ra-
mez Tebet- Renan Calbeiros- Roberto Frein: - Roberto Requiio 
- Romoro Juct - Romeu Tuma - Rooaldo Cunha Lima - S6rgio 
Machado - Teotôoio Vilela Filho - .Valmir Campelo- Vilsoo 
Kleinubing- w aldeck Omelas-

.o SR- PRESIDENTE (Jooé Samey)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 69 Srs. Senadores. Havendo número 
"'gimeDial declaiÓ aberta a sessio. 

Sob a prctcçlo de Deus, iniciamos nossos trabalbos. 
A presente scssio destina-se a ouvir o Sr. Ministro de Esta

do do Pla.nejam.ento e Orçamento, Senador José Ses::ra. convocado 
nos termos dos Requerimentos n°s 118 e 180, de 1995, de autoria 
do Seuador Crutinho Jcxge. 

Peço aos Srs. Senadores que se encom.ram em seus gabine
tes a gentileza de compa.teeetem ao plenário. 

Enooniia-se no plenário S. Ex•, o Ministro de Estado do 
P!anejamento e 0rçalllOI1to, Seuador Jo$6 Se!11l que pertence a esta 
Casa e representa o Estado de Sio Paulo. 

Tenho sido zeloso rompridor do Regimenlo desta Casa. ra
zio pela qual comunk:o aos Srs. Senadores e ao Sr. Ministro de 
Estado os dispoSitivos regimentais que regulam esta sessio. 

Nos termos do art. 398, j, do Regimento Interno. o Ministro 
disporá de meia hora para sua expcxs:ição. 

Para as interpelações a S. Exá seri.o chamados os Senado
res, intetcalando-se os oradores de cada Partido, obedecida a or
dem de inscriçio, que disporio de cinco minutos cada um, sendo 
assegmado ao Ministro igual tempo para as respoctas. Para contra
ditá-lo, os Senacl.ores poderio usar da palavra. por dois minutos, 
CQlC.CdencJo..sc ao Ministro igual tempo para a tréplica. 

A Presid&Jcia lembra que de acordo com o disposto no art. 
398, do Regimento lotemo, as intetpehu;ões deverão versar sol= 
as ma~rias lratadas nos Rcquerimemos, objeto da convocação. 

Convido S. Ex• a assomar à tribJna que está à direita do 
plenário. 

Os Assessores do Sr. Ministro de Estado sentar-sc-ão cm 
posição que a Mesa dispuser para usessool-lo. 

V amoo iniciar os nossos trabalhos. 
1.6. se encontm na tribuna o Sr. Ministro de Estado, Senador 

J05é SetTL 
Coo=lo a palavra ao Sr. MinistroJos6 Serra. 
V. Ex" terá a palavra por 30min, oa forma do Regimento lo

temo. 
Maoifesto, em nome da Mesa, a graode salisfaçio em tê-lo 

DeSta Casa, oosso colega que 6, Seoadocpelo Estado de Sio Paulo. 
O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejamento e Orça

mento)- Muito obrigado, Sr. Presidente. QUero_ dij.er que a satis-
fação é-toda--minha..inc:l.u$iv_c__por_"lir•--~ta Casa c Ocupar esta tri
buna pela primeira vez; já que nio pude fazê-lo ainda como Sena
dor, porque assumi o Ministério do Planejamento antes mesmo da 
posse no Senado. 

Quero dizer que me sinto em casa c que •. mais do que algu
ma peça de retórica ou de oratória, procurarei, aqui. apresentar al
gtunas id6as de maneira coloquial. para que possamos trocar pon
tos de vista e tenhamos a oport.unidade, no meu caso, de prestar to
dos os esclarecimentos a respeito da questão das contas públicas e 
da ques-tio orçamentária no Brasil. naquilo que vem sendo feito 
por este Governo c das nossas penpectivas para o futuro. 

Ioicialmente, gostaria de dizer que, para nós, a questio das 
c:ootas púbJic:as no Bnsil ~ absolutamente essencial para a vida 
brasileira. E essencial porquanto a questão fiSCal tem a ver. funda
mentalmente, com o problema da estabilização, que é o objetivo 
am.erior e superior a qualquer outro da política econômico-fma.n
ceira do Governo. 

Para nós, a estabilidade de proços 6 a oondiçio I\JndalllOI1tal 
c básica para que o País possa se desenvolver c desenvolver pro
gramas de teduçio das desigualdades sociais, regionais c promo
ver um desenvolvimento sustentado. 

Sem estabilidade nio existe essa possibilidade. A estabili
dade 6 a- condição. Não ~ que ela seja o objetivo em si. É que sem 
ela não conseguimos ter um crescimento sustentado. Nio come
guimos anecadar. ter um, crescimento de receitas piblicas fede
rais, estaduais e municipais condizente com o atendimento das ne
cessidades do ncxs:so desenvolvimento c das necessidades sociais 
da nossa população. 

Isso 6 muito importante, na. minha opinilo, para se ter pll:
sente e também como critério para analisar a questão das fiD8JlÇ8.s 
no nosso País. 

E é deutro desta perspectiva que temos orientado o nosso Ira
bolho, procurando soluções de auto prazo, m6dio e de loogo prazo. 

Quero dizer, inclusive, que. COIJlra:riameDte à expcc:tativa ou 
à. análise de muitos. o d6flCit público, no Brasil, nio é elcvado, se
gundo padrões intcmacionais ou mesmo hist6rico. O problema do 
~ficit bmsilciro não estA no seu tamanho. O problema do d6flCit 
brasileiro csti na difialldade para o seu fUWICiamenlo.. Porque ~ 
um d6ficit f1Il8D.c:iado com juros clcvadissimos em prazos muito 
curtos, em média de 35 dias. 

Portanto, quando pensamos na questio do déficit, nio pode
mos, digamos. apenas levar em coota comparações internacionais 
com países da Europa c ootros em desenvolvimento, que têm ~fi
cit maiores do que o nosso. Acontece que o fmanciameoto desses 
d6fici.ts se fazem em coodiçõcs de prazo c de juros coosideravel
meote melhores. 

E por que esta dificuldade no Brasil? Esta dificuldade pro
v6m fundamentalmente da berança do processo superinllaciooArio 
que infeccionou a vida brasileira, a vida pública, a vida politica. a 
vida social. nos últimos 15 anos. 

Desde 1980 peuetram<lO na era da superinllaçio no BrasiL 
Foi em 1980 que a inflação saltou para os tr8s digi!os e não desceu 
deste nível. com cxccção de pcriodos. curtos. como em 1986. 1989 
e 1991. Mas fomm periodos autos, breves, e infelimlcnte efêmc
ros de politicas de estabilizaçio que ao fim. ao cabo. oio deram 
certo; Eotio, desde 1980, entramos JDlm processo superinfiaciooá
rio, com inflação de tr& dígitos, de quatro, chegando até aos cinco 
digitos aiUJalizados. como foi cm 1990 e no inicio deste ano. 

Essa experiência. foi muito trapmática pam. a vida brasileira. 
Nlo chegamos a ter hiperinfla.ção. mas tivemos a superiDflação 
mais prolongada do mundo. Neste século, provavelmente, pelo 
menos o que 6 do nieu coohec-imcnto. do houve nenhum pais oom 
uma inflaçio tio alta durante tanlo tempo. Houve caSos de hiperin~ 
IlaÇão. mas não de superinllação prolongada oomo a brasileira. 
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Nesse sentido, a queStio do déficit joga um papel funda- Ou seja, para se apresentar uma emenda ~ preciso apaentar sua 
mental. Exatamente a mstabilidade provocada pela superinllação e fonte de fmanciamonto, t pl"CiJo caDCelar oulrU despesa. m 
pela memória da superinflaçio, da qual nos livnunos desde mea· tambtm a limilaçio ela revisio ela previsio de mceita, quo o Ccn
dos do ano passado, que terminou configurando um sistema fman- grcsso nio pode fazer, exceto per CJrol e emissões, mu: Dio de 
ceiro, temllil.oO. configurando um sistema de fmanciamento do d6- reestimativa. Isto. na verdade. Dlo é limitaçio alguma ao poder do 
flcit público na forma que eu apontava: de curto prazo e com juros Coogresso. uma. vez que o Etecutivo I"""'RimuvJo eventneJmente as 
elevados. receitas tom que pedir autaizaçio pua d<opesas dmtrodo eoog,.uo. 

Se conseguinnos manter a estabilidade - como vamos coo- E se tai:IlWm. a CODStituiçio vedou emendo. de maneira "-
seguir -, durante um tempo prolongado, poderemos tc:r, em nosso bia, na miDha opiniio. a cUsteio, a gastos de pessoal, a gutoa de 
País, um esquema mais adequado de financiamento do do!ficit pú. natureza fmanceira e, natuilllmentc, a lrmsf~nciu que a propria 
blico, inclusive pelas vias tradicionais da dívida mobilikia. Mas 0 Constibiiçio prevê para Estados e M.J.Diápiol. 
fato t que, oesta cou;mtura. oestas CÍl\::uDsdncias, 0 Btuü Di<> tem Esses fomm aspe<too fundamentais ela nova eon.tiluiçio, 
COildição de ter do!fiCit, nOtn Wn do!f!Cà pequeoo. Esta 6 a noofidade. DO que se "'fere l queslio do gasto público e do orçamento. Da 

Quero dizer Iam~ que, ao longo deste processo de luta mesma mane~ a nova Coostituiçlo introduziu, para exame do 
~tra.? õ§ficit público, houve vúias etapu. m uma etapa que foi ~gresao. o orçamento de investimento das emprea~ estatais, 
mutto Importante e que habitualmente é subestimada em nosso coua que antes n1o acontecia. e criou o orçamento da seguridade 
País, que foi a da unificaçio orçamentW, que foi feita na segunda social, incluindo Di<> apenas a Prevido!ncia, mas, agrupando Previ· 
ntctade dos anos 80, ainda sob a Presido!ncia do lllUal Presidente !Uncia, Salide e Assisi&Jcia Social, 
do Senado. Senador José Samey, que foi muito importante para 0 Portanto, essas questões mudan.m. tamb!Sm. os marcoa do 
controle das contas públicas no Brasil. Porque antes ttnhamos con- ~so. orçameiÜrio e do gasto público no nosso Pais. E a nova 
ta·movimento do Banco do Brasil, tlnb&DICS oponçõol do &noo Con.stiiUiçio acabou dando um poder muito grande ao Congresso 
Cemal que, na vetdade, enm gastoa públialo. Mas, isso Di<> ..,. pua- digamoo- a cW!i•açio do gasto, inclusivo dmtro ela bta pelo 
coutabilizado nas contas públicas.,Quer dizl:>r, havia uma nuvem ~.dodo!flcitpúbliooopeloequillbrioelasOOI!IaSpú~ 
de poein qu•. bbsalrecia; tomava opoca • visio a =peito elas m ~~m outros ~pe<too babitualment.e deixodoo de 
questões fi.SC&lS em nosso Pais, o a =peito ela qual se falava hi lado. A ConstiiUiçio .deu mau f<XÇ& ao Senado, 110 que 10 refere a 
muito lc:mpJ, mu nio se fazia, realmente, esse processo de uni.fi~ limitei de endividamento, subtraindo podeM& do ·ExewtiVo nessa 
caçio. Mas, esse processo foi I<&lizado. E essa unifiC&çio Di<> matma, especialmente 110 quo se refere 1s unidades, u oolrU es
criou, evidentemente por si só, neohuu fen6meno do nati.I.Riza fJS- feru de govemo~ no caso Estados c Muniápios, em nosso País. 
cal; ela apenas permitiu ver quio grave en a situaçlo elas coutas Por III timo, devo dizer tamb6m que um lercciro. fala: impor· 
públicas em nosso País. A tl:liDSp01'Enci melh<XOU o diagnóstico, tante na cvoluçio recente elas coutas públicas faam 01 encargos o 
melh<XOU a precisão do diagnóotico, pemútindo inclusive uma luta responsabilidades criados pela nova Coustituiçio, responaabiJicla.. 
mais abrangente que se dcsdol:n em divenas frentes. eles essa que se traduziram, muitas vezes. inclusive. na ampliaçio 

Realmente, isso é fimdamental tamb6m para se ter pRSeDte. elas vinculações entn: ~ e despesas que a nova CoiiJtituiçio 
POitJUe. u vezes, se pmlc de vista a implicaçio fiSC&! de todo iun .ampliou. . · 
coujmto de medidas, inclusive na úea doa fmanciamentoo, na No caso, ampliou a vinculaçio ~istOIIIo para a Educaçio de 
úea do fmanciamemo público, elas instituiçllo& fodemis financei. 18% ela mceita de impostos, exclusivo coutnl>úções sociais, inclu· 
ns, que tcmúnam tendo implicações de naiUreza fiSC&!, cano ter· sive o saUrio educaçio; vinculou Assist&>cia Social, Smde o Pre
minam tendo o setor público, o setor produtivo elas empRS&S osta· vido!ncia i Seguridade Social, estabelecendo receitas pr6rriH para 
tais o tudo o mais. a Seguridade Social; realizou UIDJ rodistril:uiçio poderooa de ...,.. 

Quero dizl:>r tamb6m que um novo ingrediente suxgiu nos ceita para Estadoo e Municípios, priD<ipilmente para Mlniápios
último& anos: a nova Constituição. A nova Constituiçio mudou as as mceitas ~toais de Municípios lllOiiores e m6dios no Bnsil 
"'P' a respeito do processo orçamentário cm nosso Pal.s: instituiu chegaram a crescer, depois de 1988, om cerca de 60%, 70% oo 
um pr6-orçamento, uma lei que baliza o OlÇIJilODlO 110 BrasiL a Lei 80%, as mceitas estaduais aumentaram tamb6m consideravelmen
de DirctrizA:s Otçamentárias; instituiu um plano plurianual de in· te, em média talvez entre 25% e 30%. clePois de 1988. Do pooto 
vestimentos. que at~ boje não d:Jegou a operar no nosso País _ de vista das receitas fedcraia. a Constituiçio, face U mudanças 
houve uma oportnnidade mas acabou, realmente, se diluiDdo. u1o ocorridas. temtinou impondo uma Iimitaçlo importante, uma vez 
tendo ne!lhum significado, uma vez que tem que se< lp"''C!ltado que as m:eitas de impostos llquielas para a Uuiio, depois elas 
no iiúcio do novo Govemo, cam.o o será por este em meados deste transfer&lcias. praticamem.e nlo crescen.m ou c:resceram muito 
ano. Mas acima de tudo, a nova ConstiiUiçio abriu a participação pouco clePois ela nova Constituiçio. Na vmlade, o maior.aesci· 
dos Parlamentares 110 processo orçamentário. ~ menta que às vezes se confimde em mathia de receita federal 

Como so sabe, a ConstiiUiçio de 1967 tenninal bloqueando """""" na esfetB da Seguridado Social c partirularmcntc nas ~C
essa porticipoçio, e o Coogresso tlnba pmticamenre a funçio apo- ceitas d.Ostinaclas a atender a Previdência Social. cujas despesu 
nas de ratificar uma determinada estrutura de despesas, que era cresceram consideravelmente desde então. 
apresenlada pelo Executivo. Mas a oova Comtituiçio mudou esse No que refere cspeciflCillllellle ao Setor Fiscal do Governo 
sistema. _ Federal, o aescimento de receitas foi muito moderado, para nlo 

Tive a oportunidade - aqui est& presente tamb6m 0 Relator dizer negativo durante a maior pu:te dos anos, nlo obstante o 
da CoiiJtituinte, Senada: Bernardo Cabtal-, como Relator de uma acrtscimo dos encargos que aconteceu pelo oulro lado e em parte 
comissio que tratava de cributaçio, orçamento e fmanças, inclusi- ou predominantement.e causados pela oova Constibliçlo. 
ve. de expressar o que era. vontade majorit.Aria do~ Cons- Esses tr@s - digamos - elementos mucam a evoluçio da 
tilllinte nessa matma. Reabrimos a participação do Congresso 110 luta contra o dMlCit público 110 fmal dos anos 80 e começo doa 
Orçamento de uma forma responsável do pcato de vista constib.l- anos. 90: a maior t:ranspar&lcia. que foi promovida na segunda me
cional. responsável até potqUe está inscrita deulro de limitações. tade dos 80, a participação do Congresso nas questões do Orça· 
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mente cU alterações de m::cita c de dc3pesas c:riadu pela DOYa Caos- · · · 
tituiçio c pelas leis quo vieram a regnlameoJ:ar a nova Carta Magna. Portanto- gostana de ~JXar lSSO claro para os Sm. SeJJado.. 

Quando pensamos exalamcnte nessa evolução bá ai! . ,... -. a quelltio_ do wto _6 vital quando pensall!O!! no bqllillbrio 
significalivoo que deverilllllOO ter p<eaentes. Poc .,;oro lo~ das COillas póblicu. E ev,~te que . ..,_ ,. pode penaar que 
Üusttllr. o que eu dizia • respeito do mscimento de de:...;,: toda as vezes em que h' d6ficit, em que ~'um problema. ele~ 
benel!C!OS de lla11=za previ<lencima. desde 1988 1989 """re&Oivido.~entando-se lDl!"""'· Alüs, nio hi outta OWJe1111, 

duplieanmnajrojoçioque 6 feita para !995. ' ' quase Sehi ~o f~ ou "'JI. se oGovemo guta mais do que 
Em moeda oomonto, em lUis, os beDOl!cioo prevideneihios tem, .do. qu_e dispõe, é evidente que s6 posso ou aumentar • roceila 

emmdaordemde 17,7bilhõesem !989,quandoaDOV&Co!latitul- ou diminuir~ des!;"'S". ~osso também vender plll:im&rio, mas a 
ção preticamente nio liDha enlrado • OÇ<1U nesS& '-.porque do- ~~'!"- de poliimômo 6 VlS&lldo A redução dos juros da divida para 
pendia de rcgul&montaçloo de leis postorioroo. Essosde sal- unmu~ra desposa. PO<tanto, nio hi ou lia salda; quando se tem 
tamm pua 27 bilhões em 1994, c estio previstas em rbilhões um déflCrt., ru corta-se a despesa ou aumenta-se a receita. 

para ~995; portanto. aproximadamente, mais do que duplicaram No caso, 6 muito importante encarannos essa questlo com 
nesiO item. Estes sJo ~Dlmll bastante signifu:ativoo. re&poDS&bilidadc. A lOC<ita tribut.iria oo Brasil, na m6dia, vem 

Aa ~f~DCw, '!.""em 1989 sonwam 10,6 bilhões, eho- cre~ espetac:ulannente, mas o gasto polblico vem a..cendo 
gar&m a 14 bilhões de rew, em 1994, o • 211 bilhões de rc&is, cm m&!S do que espetaculanneote. Esso 6 • ....Udade, As vozes, diflcil 
!995.sesun&:> ~ o~ jrojoçiles. Fomm amp!i&das, na!l.lraJmon. de ;= mcorada e ~ocida, porque 6 pouoo gxatiflCIUlte. É mais 
te,_como eu dizia. as vmrulações. Junto a isto houve. tamiX:m. nos fAcil aumentar-se UI1p0Sto do que se cortar gasto. E é mais: ficil. 
úhimos anos. um ac2scimo significa«ivo nas delpesu cem peaoe1. a~ ~ tudo, nlo se pn:tOCUpar com essa questlo. Pomn. se 11011 

Se eu to~ como rcf~ia. p0< exemplo, 1991 ou 1992, preocupamos oom a estabilidade, temos obrigação de nos preocu
temos um ~ expres&:IVO. Em 1991, as despesas com pes. par com esse problema. A estabilidade ~ exatamente a coodiçio 
sosl atingiram 17,7 bilhões; em 1995, segundo as oossas ptojeçõ- pamo Pals se desenvolvere para termos mais lOC<ita, pois sem,.,.. 
es. ale&DÇOdo 34,5 bilhões. Se tomumo. como base 1992, u doa- ceita não conseguimos cobrir as despes&s. 
pesos enm de &jr<>Simadamooto 20 bilhões: salt&D11n, portanto, . O JIÍ<! inimigo da III'OC&daçlo 6 • inflação alta, pois ela 
para 34;. bi1hõu em cerca de~ anos. corrói a rece•ta ~_Pelas defasagens existeutm, e porque abRI um 

E intereSS&Dte oonfrontannos esso evoluçlo de detexmiua- •~lo eamiobo ~ • evulo ~gal, feita mediaJlle. o ehamado pia· 
das dcspeS&S com a evolução da receita. De 1981 para ci, a roceila UOJameDlO tribut1rio. E o Brasil tem Um& tocnologl& sofisticadlssi
tota~ que iDclui oontnõuições previdencürias saltou de 75 1 bi· m& na matéria. que podemos esportar pam o =to do mundo: em 
lhões para 115, cm 1995, segundo as 1I0558S Proieções. em;..;.: ~tma tnõut.iria, temos a tecnologia de pauta de como nio p&pr 
estou falando em bilhões de lUis. unpostoo legalmente. · 

Nl~ obstante, se eu identificar um grupo de despesas, que ~lusive, lembrcHne do que aconteceu há alguns anos, 
eu cbamana de despesas dgidas, o que &aontoceu? ESS&S despesos quando tiVemos um tremendo colapso na iro& da uúdo. N& époc&, 
rigidas saltaram de R$57,4 bilhões, em 1991, para R$109 bilhões, o FINSOCIALera rcoolhido como dcpósito pdicial, pe<quo advo
em 1995, segundo nossas projoções. Ou soja, euquanto • roceila gados de empeesas argumenrar&m que, cx:mo o FINSOCIAL ena 
ciescou bem, lD&ÍS de 50% eolrc 1991 e 1995, os dcspesos rigidas mocadado pela Receita Fodmd - e ainda o 6, usim oomo o sou 
duplicamm. sucodAnoo, • COFINS -, nio era oonlriruiçio social, era imposto, 

Quais sJo u dcspeS&S rigidas? Sio u despeS&S cóm peiOSool s6 pelo _fato de. o e~e amcadador nio ser o INSS. E, se era impos
ativo, inativo e pensionistas- temos tido. nos últimos anos como to, era inconstituctooal. porque era acumulativo, e a Ccmtitui.çlo 
efeito crucial da nova Constiruiçio um aumento ex~o do proibia novos impostos acuu:adativos. Devo dizer que esse 6 um 
peso doo ~vos oco gastoa de ~soai da administraçio <fueta e dispositiv~ de mioh& _outoria, do qual111;" an-ependo at6 bojo; nio 
das autarquw -, bene6cioo previdencilrios, transf-iss vincu- pesque SCJO bom ter unpostos &eulDllatiVos, mas pesque isse, oo 
Iações o juroo. ' campo da discussão juddica, pode dar owgem a 1lU11lC1IJSlU imer-

Essos dcspeS&S duplicaram do 1991 para ci, enquanto •,... prctaçõeo sobro, inclusive, qual ora o espfrito do que se votoo, do 
ceita aumemoa 50% - um comportamento espetacular da EtlCCita. que ficou na letra ~Constituição. 
Apesar doo problemas, das transf~ciss de rocunos, da maior Por csuso disso, não se tocolhemm R$7 oo R$8 bühões 
vantagem relativa dos Estados e Município& depois da Constitui- para ~ 6rea da seguridade social. Para que se tenha uma id6ia da 
ção, o filO é que 10m h&vido nos últimoo aoos um e&forço de ...,.... sofuticsçlo do m6todo, D111IC& "!su6m iria imaginar que o filO de 
cadaçlo, traduzido em aumento de n:c;:eitu. No entaDI:o, u despe- 0 ~e arrecadador' SCil' a Recerta Federal, e nlo o INSS. geruia 
... dgidas t&n crescido muito m&is depressa; .... é • realidade. esse tipo do ~!ems. . 

No óltimo ano e. inclusive, no ano corrente. a EtlCCi.ta cooli- . Como dizia mtena:mente, a superiD.flaçlo favOieee umito 
nua tendo um dcsem~ muito bom. Apesar do desaparocimen- uso tudo, porque eotm ~ a '!"esllo da comç&> _monotma. das 
to do IPMF, a oossa previsio pant este ano 6 de um aumenlo de vantagens de o1o se pagar imediatamente, enfim, ena um coojtmto 
receita, cm reais, de 15%. Estimo que a mcoita em !994 foi de do situaçx'lesque fav"""'""' o nJo.plgamen!O dil<to de impostos
R$99,7 bilhões e, para 1995, é de R$114,7 bilhões. aproximada- issoaliado,naturalmente,icotroSioqueelaexm:e. 
mem.e IS% a mais, um aumento exlraOrd.inúi.o. No entaDto. as D<? pon'? de vista do setor Jrivado, a superinflaçlo conspira 
despeS&s quo ehamo de dgidu estio crescendo de R$89,5 bilbões, em cootta o mvestlmcnlo e, portanto, oontra • produçlo, que é • ou Ira 
1994,paraRS!09,7bilbões,em 1995,ou oej&, um"""""""de20%. base da anoc&dação. As duas bases essenciaia de úm& bos llTOC&· 

· dação, sadia, que não perturbo & atividade ooouõmica, sJo preciss-
Estou ch~do a atençio de V· ~-s para o que deJ1oo;üoo mcnle, a estabilidade e o crescimento da economia. ' 

do despesas riJP~· ":ao se pense que a diferença entro a roceíl.a e ~ - Poitanto, quando também pensamoo que é fundamental 
~ ~ .. 6 ~":.!t":".f: gasto: !, ""':'",.:!;:,~ ~la para a estabilidade combsler-se o d6f1CÍI, cria-se ums situaçlo que 
....Udadc oompre 0 .-. .... • pam alguns pode parecer um paradoxo: a cootençio do gasto apda 

· um maior gasto futuro, nio iDflaciooário. Essa é a llOSS8 perspectivL 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sr. MiDistro, Íllt«· A possibilidade de ter um Orçamento ...Jista depende de 
rompo V. Ex' com graude pesar, apenas para lembrar que V. Ex' uma IOipOIJS&bilida conjmta do Executivo e do Legislativo e
dispõe de 7 mimtos. . . _ por que Dio dizor'l - tambtm do Poder Judicürio, que t!m graus 

O SR. JOSit SERRA (Ministro do Plmejammto e Orça- de autooomia e de independ&lcia couferidos pela Coostituiçio 
mento)- Som p<om>gaÇio? _ nessa matma. Aliis, gostaria muito de abordlr aqui este tema, o 

• O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De ICOldo com o da reloçio entte os Ir& Poderes, uma vez que, como Deputado, 
Re-to, nio hi pronogaçio. dumJte oito IDOS, estive tambtm muito Jisado a e..., tipo de dis-

0 SR. JOSE SERRA (Ministro do Plmejammto e Orça- ,cussio. Na minha opiuiio,...., tema necessita de uma refommla
met<o)- CcutimJando, Sr.l'l<sidente, dentro- morco 6 que"' çio no nosso Pois, e o Senado 6 a Casa apropriada pora tratar do 
orienta a nossa politica relativa a. quest4o do Orçamento. asstmto. 

Falaodo agora em •fn-- no deba"' -moo• opoaunida- Vou encemr aqui, Sr. l'l<sidente, obedecendo ao Regimen-
de de reiO!DIIr o tema-, no que se refere ao Orçamento, cbotamen- to Interno. Deixo muitu das quellt3ea importante& que eu tinha 
te, o que tem acontecido no Bruil 6 uma grande diferença entte pora abordar pora a hora do debate, ODde elas certamente aparece
aquilo que 6 enviado pelo Executivo e aprovado pelo Ccugreuo e rio atrav6s das poiBUDtU a serem formJladas e 116 do conlraditó
o que 16 executado- o que leva. JIDJitas vezes, a qualiflCII'-ae o Or- rio do Senador que me convocou. Muito o1xigado. 
çamenio de uma poça de fantasia. O SR. PRESIDENTE (José Sarnoy) - A Mesa agradece a 

-Na pdtica. a execuçlo dos itens referentes a oo.tro& custciol V. Ex• ~ ~. uma vez que tcmos sido aloso cumpridor 
e investimento, que reprcaentam, nas poças mçamontiriu, IIOIDp<e do Regunento da Casa, solretudo pam ....,gurar a participaçio de 
algo em tomo de R$30 a R$32 bilhões, equivale, praticamente, a todooooSoob"""Sonadcfto-c:m:ade 20- insaitoo pua o debele. 
um tetço disto. Muitu ve,.. <tiz::se que o Orçamento 6 de R$300 . Ccuoodo a _pala~ ao Senado< Ccutinbo Jorge, autor do ~ 
bilhões. Na verdade, nio 6 isso. As vozes, figura cano R$300 bi· quorunonto, por cmco mmutoo. 
lbões por uma queslio de natureza legal, mas bi vúias despesas e O SR. COl!fiNHO JOR_GE (PMDB-PA. Sem revisio do 
roceilas que sio coutadas dou vezes. Por exemplo: quando vence 0!11dcr.)- Sr. Pre11dente, Sr. Ministro, Sr's e Srs. Senadores, como 
um titulo póbüco e se emito um outro tlllllo para resgalá-lo, oou- respoosivol pelo requerimento de convocaçio de V. Ex', quero, 
tam-se duu vezes a despesa e duu vezes a receita. Na verdade, em primeiro lugar. saudá~lo como compenheiro desta Cua. Pela 
isso 6 feito por exig6noia legal, mas nio reflete despesa efetiva, primeira vez, após a sua posse, V. Ex' participa do uma soasio elo 
reaL A despcaa, noo óltimoa anos, tem estado em tomo de R$100 Congresso Nacional na qualidade de MiDiatro, trazeodo alUa ex
bilhões, oproximodomontc. Agora, o importaDte 6 et<onder que, peri6ncia e quaüftc&Çio pora a disausio deste auun10 de planoja
dentro disso, bi vúias despesas rigidu cano, por exemplo. salá- monto e orçamento, irea em que V. Ex' 6 um grande profeaaar, ..,. 
rioa. Quando ... tomo u despesas IDCilOI dgidu, ouiDOa custeios e ooubocido em todo o BruiL 
investimentos, verifiCO que, de 30 e lantoo bilhões que se plane- Ao mesmo tempo em que o parabeiiÍ7D por ma oxpoaiçlo, 
jam. se gastam 10, 11 ou 12 Como essa diferença tiCOttOCe na pnl- gostaria de provooi-lo, de forma oomcionte, dizendo-lhe que V. 
tica? Atrav6s da chamada contonçio na boca do caixa do Tesouro. Ex' foi nmito COOD<lmico em suas colocações comrelaçlo à quoa
Existe o Orçamento. eJc 6 aprovado. existem despesas. que muitas tões que encaminhamos pii.I'Il este debtie. P« iuo. sim>me na~ 
vezes sio cmpenhtdu, mas que o Tesouro nio paga. Que efeito rigaçio de provocá~lo, a fl.m de que V. Ex•. DOI temu mais poJA.. 
plitico tem isso? ii o da pulverizaçio das obns, da pulverizaçio micos, possa nos enriquecer. 
do gasto govemamontal, porque u coisas começam ff ficam na O requerimento de convocaçio de V. Ex' ao deve a qu&? 
metade do caminho. . Exatamen"' A sutpreStL dos vetos que V. Ex'lpôl ao Orçamemo de 

Exso 6 um fonômono pve, do ponto de vista da tknica do 1995; vetos SUIJll'OOndentes, talvez a maio< quantidade de votoa de 
gasto póbüco no Brasil, e, de alguma maneino, encobre uma rela· que se tem noticia. Por que questionamoo? ~e o Orçamento de 
çio de fantasia que acaba IICCllltecei>do dentro da elaba:açio da 1994, para 1995 portanto, teve uma metodologia diferente. Pela 
peça orçamonlária. O nOISO propósito 6 eliminar osso problema, primeira vez, após a CP! do Orçamento. u emend11, em m!moro 
pelo menos grndnabnente avançar nesta dircçio: ter um Orçamen- total de 50, [O[lllll retiuzidas por& 10. AJ6m disao, pela primeira. 
to mencr. no que se refere a outros custeiol e investimentos, mas vez, govcmadores eleitos, pefeitos de capitais e pciamcntuesse 
realista, de maneira que o que entre poosa efotivamente ser gasto, reuniram para discutir o que se chama de emendas globail do int&
nlo fique apenas como algo que enseja uma canemoraçio, um te- resse dos Estados. Os govema.daes vieram pestoelmeute .l O> 
legrama ou uma satiafaçfo, depoiJ inoxoravebnente frustrada pela missão, discutiram as emendas priilritiriu, as maaoemondu.l'c<· 
nio-hl>oraçio do dinheiro, inclusive pennitindo ao Executivo - tanto, nio eram emendas paroquiais, loosio. Nós, pol1&!lk>, lllllda· 
por que Ilio dizet? - a !&I um grau de msnipulaçio: ''Solto isso, Dio mos o onfoque. Eram emendas fundame!Uis "'e bavlamooacma-
solto aquilo, soito uma ttm:eira coiss, Dio soho a quarta, etc." do com o próprio Governo Fedem!. -

Lembro-me sempre de uma bist6riaque Ulyssos Guimaries Para dar um exemplo a V. Ex~ o meu Govemado<, Almir 
contava a Rlspcito da respoota "'e o MiDistro da Fazenda, San Gabrie~ que 6 do Partido de V. Ex', veio 1 Comiasio, e cauegui
Tbiago Dmtas, dava, 011itu vezes. a pulamcntlres que o procura~ mos alinhar algumu emendas importantes, como a trafegabilidade 
vam. oo Jrimeiro seiDDStre de 1963. alegando que W:ilam verba oo da. Tnnum•zAnica .• que inteteisa ao Estado e .l Regilo; o 1iDbkJ 
Orçamento. Ele dizia: ''Tem verl>o, mas Dio tem dinheiro". da ELErRONORlE, que vai gorar energia pora a Am•"'"ia, que 

Na verdade, essa 6 a diferença. Isso 6 o que ooufigUra a tem a segunda maicr hidrelárica do Bruil e n1o tem energia pora 
margem de fantasia dentro do Orçamento. Porque, uma vez que o as suas populações; a Santar6m-Coiab6, <11e .,_.. a Mato 
compromisso C001 o Mficit zero 6 fundamental. na hora do gas~. Grosso e outros. Portanto, nio eram emendas pii'OqlliaiJ, mu 
se houver a uitnpassagem, simpleslllOIIte o Tesouro segura. E emendas discutidas e aprovadas pelo Ccugreuo Naciooal, dentro 
muito melhor, mais sadio pcara o País. Este 6 o pensamento tam- de uma nova visão. 
btm do Tesouro e da Faz.:nda: termos um Orçamenta mais reaJis. Ora, o Ministério de V. Ex' vetru quase que integralmente 
ta. Exso 6 o nosso nato, a nosaa dispooiçio pora osselrabalbo CODIIliil. essas emendas. Na 6poca dos militares, o CcuRfOSSO nio podia a[. 
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terar o Orçamento, ele o tiDha que homolopr e carimbor, mu O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey) - Senado< Coutinho 
agora temos a obrigaçlo de alterar, de popor ~cm fa.. Jorge, peço a V. &•quceolabclre coma Mea.. 
vor do Brasil. V. Ex' foi um gnmdo combo.lollte da ditamna. S<ri O SR. COUTINHO JORGE - A LDO vai ser emeDdada, 
que o Ministro Jos6 SeJra está ,..lemlnndo o tempo da ditadura, precisa se< emeDdada, porque ela descumpre radicalmente a Coos
em que o GovCmo planejava de cima para baixo, tem ouvir u co. tituiçlo. E creio que V. Ex• tem ccodições de explicar ao Congres
rnnnidedes, os pemos estaduais, as lidennçu pul.unentare&? so Naciooal, que vai disaJtir a LOO a pãrtir de agora. pois temos 

Nio acrtditamo& nisso, mas o veto DOI fez peour. Set:i.imoc que aprovt-la ainda DO primeiro scmestte. 
a revolta dos SenadoR:s e Deputados em todo o Btuil. e ai ainda N1o VIJDOI engolir a LOO da f<rm~. cano esá colocada, 
estáo os déficits pua sm:m diacutidos. É por isao que tnso a pri· porque ela 6 apeou um somal6rio do bou intenções. Faltun me
meim questáo básica do nosso -crimomo: V. Ex' nlo C<liiiXllda tas, prioridades e doapesaa do capital. 
que fahou crlt&io para o corte dos vetos? Nlo houve crit6rio. te- Portanto, Sr. Ministro, sio essas quatro questões que trago 
Ilho certeza. absoluta, Sr. Ministro. Tantoil10' verdadoquo V.&• a V. Ex'". 
encaminhoo, no dia 3, uma propoata do altençlo orçamoatúia, Muito obrigado. 
um cmlito especial e suplementar do 45 milhlles voll.odo l te<UpO- O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- O Sr. Ministro tem. 
raçio das estmdas brasileiras, que estio em ailuaçlo calull6fa. pela forma regimental, cinco minutos para responder 110 intetpe, 
Isso significa que os Parlamentares estavam COitoa. Bico havilm !ante. Mas como o orador excedeu trBs minutos de seu tempo, tam
incluído a BR·22, a Ttansam.uboica- n1o dou apeou o Cllanplo h6m pronogarei o tempo do V. Ex' para a "'sposta. 
da Amazônia, mas do todo o Bruil- e elu foram lite<almmte CC<· Peço ainda aos domais Seoadoces que vão intetpelar o Sr. 
tadas. Em funçio disso, a decisio de V. Ex', do Govemo de Far· Ministro que cumpram o tempo estabelecido, pois 6 impo<taine 
nando Henrique Cardoso nlo foi coc~nte, oa c:ot1CI nlo fonm J6.. que todos tenham oportunidade de usar a triblna. A Mesa vai 
gicos, nio houve, portmto, a disc:usslo que deveria baver c:pm 01 cumprir. o Regimento. 
govemadorcs, com os par!amen-s. O SR. JOSÉ SERRA {Ministro do P!anejamento e Orça-

Solicito, portanto, a V. Ex' que explique o ~ doi CC<· metto) - lniciahnenle, vejo com mnita satisfação a possibilidade 
tes baseados no crilérin da necessidade do Itduçio do déficit pd· de cootar com a colabomçio do Senado< CoutiDho Jorge para o 
blico; que explique taJnb&n as poHticu do m6dio e looao pnm aperleiçoomento da Lei de Delrilz:> OrÇamentArias oo projeto ora 
sobre d6ficits póblicos. A nosso ver, esses cortes foram realmente enviado a esta Casa. Evidentemente. como prescreve a Constitui
r~ de fODD& inadecfuadL Coosidero isso um absun:lo. • çlo, o Govcmo envia, o Congresso vota a lei. o Governo examina, 

Tamh6m nlo aceitamoo, ~ Miniatro. ootro aspecto do Or· sanciona e, ao longo desse perfodo inclusive, temnos oportunida
çomemo: o Fundo Social do llml:r!!!ncia, criado na Revisão Coos- de de 1roc1r idéias, visando ao sou aperfeiçoamento •. 
tiblcioaal, deveria ser aplicado exc:hJ:sivllDCDte em sulde, cduc:a- Portamo, pua mim. ~ um motiVo de muita alegria ver um 
çio e provid&Jcia. No ontaniO, as úlformações do SIAFI =•Iam Senador, com a COOJpét&lcia e experi&lcia do S. Ex', tio empe
que jl fonm empenhados, no primeiro trimestre, cerca de R$13 nhado em um instrumetto legal. no qual. noo m<UI oito anos de 
milbõel e gnnde parte desses recui1oOS foram destinados a outros Congresso e seis anos de votação de LDO, nuoca vi tamlnbo in.te. 
usoo, como doapesaa do custeio da Administraçlo, descumprindo ..Sse.lsso 6 bom para o Pois, bom pua o Governo e ban para u 
um acotdo porlameDiar dif!cil. .Y. Ex' aabe como foi dif!cil criar o cootas pdblicas. 
Fundo do ~DCia. Reahnonte, o Bruil nlo tem um Plano Pluriamal Uma lei· 

Portanto, pe<g~~niO a V. Ex' qual ó a ooedncia. Se o Minis- rura atenta da Coostituiçio mostra que a LOO tem que estar inseri. 
t6rio da Saúdo nio ~be m:ursos do Fundo Social de Emorgên· 1a dentro do Plano Plurianual. Acontece que nio temos um Plano 
cia. nio pa=e um <Xllllr&-IIOIIaO o Ministro da Saúde estar pedindo Plurianual; portaniO, temos um problema pua a elahonçio da 
a volta do IPMF? Nlo 6 incoe:&tcia orçamonttrio, Sr. Ministro? LDO. Como o Governo deve mandar um projeto do Plmo PJuria. 

QuaniO a eaau provocações, o povo está querendo respos- nua! at6 o começo do segundo semestre, é evidente que IÓ podere
tu. Os pmais estio cheios de notf.cias. e 6 pol' isso que estou aqui mos aperfeiçoar esse processo. com vistas ao novo Otçamento, 
pua ttuer essas qoesl&s. __ uma vez aprovado esse Plano. Nlo p>SSO colocar o cano diame 

Para coocluir, Sr. Ministro, estou profundamente JliOOCllpa· dos bois, porque nio funciona - pelo monos foi isso que ·~ 
do can telaçio ao art. 165 da Constituição, que tr111a dos instru· nos meus anos de osrudo de engenharia: que o """" diante do boi 
memoo do planejlmoniO e or-çamento. A LDO, o Plano P!urianual nio anda. 
e o~ mW. este ano, estio envolvidos numa siluaçio inusi· 
tada e oocJmxuia, nio temos um Plano Pkttiamtal delnvosti""""" 

O SR. PRESIDENTE {10flé Samey) - Seoadoc Coutinho 
Jorge, aolicito a V. Ex' que conclua sua intetpelaçio, pois há oo· 
lro5 Senadores inscri!os. 

Esse 6 o problema que se colocou e que nlo se colocará 
para os anos próximos. -

Ao mesmo tompo, expuseiDCIS os objetivos búicos ape~~en
tados e inscritos no programa do oovo Governo, com destaque 
para & eliminaçio do déficit pdblioo - que nio 1pez>aa eu, mas o 
Govemo considerá uma questlo essencial para consolidar a estabi
lidade econOmica -, o combate 1 pobeoza, a n:duçio das desigual. 
da.des -regionais, a promoçlo do desenvolvimem.o susterüvel e a 
moderniDçio da Administraçio Pl!blica. 

O SR. COUTINHO JORGE - Vclu coockllr, Sr. Presidente. 
PortaniO, roce~ a LDO que, para nossa IUrp"'SS, doa· 

cumpre a Coostimiçio. Diz o art. 165 da Coostiruiçio que a LOO 
c:anpreeodett meus, prioridade~ e despesas de capital Pois a 
LDO n1o traz meus, nio traz despesas dO capital, nlo está de Lembro, tamb&n, que boa parte das dificuldadoa que teJIIOO 
acordo com o Plano Plurianual de Investimentos. EU uma inooe- com rela.çio ao processo orçamet:drio 6 a falta de uma lei c:omple
r!ncia in«rln,...l nos gnmdos instrumeDIOS do planej&mento pro- montar que discipline osso processo. Eu mesmo, como Deputado, 
vistos na Comtituiçlo. apresentei um projeto, que tem cerca 4e 120 artigoa, mas que olo 

Hi OQ!UIIIODIOS do V. Ex' no próprio parecer, uma explica· caminhoo na Cimam dos Deputados. E o ónico projeto apresenta· 
çio t&:nica.- do até agora. 
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Estamos com uma legislaçio referente i Coostituiçio de 
1967, modiíJCada em 1969, e Dio com relaçio il Coostituiçio 
ablal Entio,hi sempre um coujnuo de coisas que ficam no ar, in
clusive em rellçio ao proprio problema da forma como o Orça
mento 6 exealtado quando o Congresso nio o aprova a tempo e o 
Executivo Dio 1em U:mpO de sanciou.i-lo, depois de iniciado o 
novo exerdcio. 

Isso nio 6 assunto de LDO, deveria :rerassumo de lei com
plementar, que, esperamos. possa ser votada e aprovada Delta 
nova Legislatura, na1Uralmente com todas as modificações quo fo
rem decididas pelo Congresso e pelo Executivo. 

Com relaçio i questlo do Fundo Social de E~. 
aproveito esta oportunidade poro fazer esclarocimentoa. Em verda
de, aquilo que foi feito 116 agora Dio envolvo problemas de nature
za legaL O objctivo principal da emenda oonstituciooal que criou o 
Fundo Social de Enlc:Q!&u:ia 6 pemtilir o aaneomeniO fmanooiro 
da Fazenda 1'11blica Federal e a estabiliuçio econõmica. Eaaes ol>
jetivos foram coosubstanciados na desvinrulaçio tempoória de 
recursos. 

No entanto, o Ministério do Planejo.meniO - falo squi do 
Govemo - entende quo a destinaçio de teCUISOS do FSE para de
temrinadas despesu Dio se cooduua, de IOda fama, com o0 prin
cipias que norteamm a aprovaçio do Fundo, e n6s estunoa baliza
dos pela orienlaçio que veio para o Otçametllo deste ano, fixada 
no ano passado. Houve muito pooco tempo pua uma recstrulllra
çio pr6via da queslio das fonles e das despesas. 

Mas já estamos adotando medidas: deved ser enviado, 
~io. um projeto de lei- a~ a semana passada havia dóvida se de
veria ser um projeto de lei. mas poderá ser uma portaria -, nio s6 
modificando pua adiaDio, como .-truturlndo poro tds. De ma
neira quo nlo haved reamoo do FSE poro tbdu esaas despeaas 
quo v&n sonde lpOIIladas. Essa sempre foi a nosaa intençio, desde 
o começo do ano, mas pua a progmmaçio trimestial que se ini
ciou em janeiro ÍIIO eta impoufvel de scSr executado. 

De maneira que todol aqueles que se preocupam. que estio 
angustiados com essa questio Dlo lmlo mais motivo para isao nos 
ptÓxDnoo dias. 

Com mlaçio i quostio doa vetco, há um pooiO: o Govemo 
lilllta quo diminuir u despeaas do Otçametllo, inclusive porque 
havia um aumento previsiO do funciooalismo com aJSto de R$S,S 
bilhões, aprorimad•menle, e no OiçameDlo havia apenas R$1,7 
bilhões. Isso 6 muito importante. !fi um artigo da Constituiçio -
nio me lermbro o mímero, mas foi até de m.iDha iniciativa, como 
coostituinto i 6poca -, que Oll&beleoe com c1amza que nlo pode 
haver despesa sem a CO<re$poodente roceita. Pode parecer primá
rio, elementar, mas 6 fttndameulalo dillcil de sec observado. 

Enlio tfnhamos quo f~~Ze< cortes. E,s,. 6 um primeiro poniO. 
Agora, cortes de gastos sempm envolvem um elemento de discri
ciooariedade, porque se tan <pe cortar aqui oo. ali. Acho muito 
dtil, pua o fulttro, que, dentro deaaa disalssio, semJll" que haja 
problemas com o OtçameniO, se aJnSOille onde ,. vai cortar. Nio 
me refiro a fantasias, a dUzr que se vai cortar salúioi~J~e o ao.. 
vemo 6 obrigado a papr, ou transfetfnciu a Estados e Muniá
pios. que o Govemo 6 obrigado a cobrir, mu a despesas efetivu, 
a dizm' que isto será anado no lugar daquilo. Essa foi uma deci
do que tiveol4» que tomar. 

Quero dizier que houve atnso na aprovaçio da peça a.ça
metllária, que foi enviada pua sançio apenu no fmal de dezem
bro. Nio houve neuhum exame J:rivio, pcxtan~o, do Governo ante
rior'. Tiohamos um pn:zo constitucional. porque houve atraso no 
pagamento de f&ias e tudo o mais. Houve uma quantidade enorme 
de emeudu, ou de problemao, envolvendo o Otçamenlo. 

Portanto. tivemos que, obrigatoriamente, rcc<ner a um cri
tério genl, que prestasse llençio ao que fosse importante, como a 
contiuuidade de obras o nio o inicio de obm novas; que havia 
despesas incoostituciooa.is -houve at6 desvio de recursos vincula
doa i educaçio pua outtu despesas. o que 6 inoonstituciooa~ pois 
nJo poaso usar em ootra coisa um n:curso viDculado -; havia 
emenda, por exemplo, pua 20 oent!metros de mettô, o que, evi
dentemente, nio tem setllido. 

PoiS bem.. dentro de uma peça imensa, só hoo.ve a possibili
dade de adoç1o de um critmo geral. uma vez que nio havia mais 
do que dez dias poro que esse OrçameniO fooso ajJst.ado. Quero, 
inchlsive, subliDhar &qlli o entnsiasmo do Congmsso pl1'l. a con
cessio daquele majJste ao funciooalismo, quo, naturalmente. en
volve despesas. Portamo. aOOtamos cri~rios gen.is. Cl'Mrios que 
nos pareceram. naquele momento, os adequados, "e desde o primei
ro manento sempre dissemos que bldo aquilo que for considerado 
despesa essencial sed reexamjngdo para. conjlDlmlenf.e com o 
Congresso, procu1'111110S viabiliur.. 

Agora, estamos aqui tratando de direitos coosliluciooais. 
Nlo hi oenhum aiO autoritlrio em uma atnl>Iiçio coostitucional 
do Exeçutivo, que 6, acima do tudo. a do Jllld.er o d6ficit público 
pt6ximo a zero, para garmlir a estabilidade do real, que 6 o objeti
vo número um da nossa política ec:ol16mico-fmanoeira. 

O SR. PRESIDENI'E (J~ Samey) - Senador Coutinho 
Jorge, V. Ex .. tem dois miDntos para comentar a resposta do Sr. 
Mini .ao. 

O SR. COUTINHO JORGE- Sr. Ministro J~ Serm, por 
sua resposta. cOmpreenOO que V. Ex• justificou, de fonna clara, 
que grande porte de tudo isso decom:u exatamente. do fato de o 
0rçamen10 oio ter sido elaborado pelo Governo atual. Mu enten

do quo V. Ex' concorda quo devemos a11enr a LDO; coocorda 
que, no quo diz mspeito il LDO, que depende do Plano PluriaDJaL 
e que, por sua vez, 6 bue pua o OrçameniO, malmente falta uma 
caiexio lógica; concorda quo temoo quo al1enr isso. quo "'moo 
que rever rigorosamente isso. 

Estou de aconlo com V. Ex' quando diz quo faha lei com
plementar o quo,lameutavolmente, grande parte doa upeciOI liga
dos 10 0rçamen10 - funçio prognmálica- sio oriuodoo da Lei rt' 
4.320, de 1964. Como estamos .uasadosl E V. Es' aabe disso 
muito bem. 

Concordo com o que V. Es' admitiu sohm o Fundo Social 
de Emerg6ncia, oriundo do Governo anterior, quo tamb6m tem al
guns problemas de despesa que deverão se[' conigidos. e ouvi o 
que disso sobre ao despesas do OrçameoiO oortadas por V. Es'. 
para superar o <UficiL - -- ---

Só hoove um problema, Sr. Ministro, sobm o qual insisto: 
baverla tempo, sim. de chamar os Govemadores e o Parlamenlo 
para disaJtir. Temos que usar o método democrático- qoe V. Ex• 
coohoce mui10 bem - para tentar fazer difemnte: se nio podemos 
atender a dez emendas. vamos atender a duas, que são altameme 
prioritirias para a região! O m6todo 6 situples. 

Peço a V. Ex' que, no próximo Otçametllo, como gruide 
democrata que 6, use essa metodologia elementar, mas fundamen
tal para evitar esses oquivocos. Com certeza, vúios Se.xaadotu ain
da vio fazer questiOIWDClltos solre os cortes feitos. na ~ opi
nil.o. sem critério e do fom:lll indiscriminada. 

O SR. PRESIDENI'E (Jos.! Somey)- O Sr. Ministro José 
Sena dispõe de dois minuiOS para comentar as observações do Se
nador Coutillho Jaq;e. 

O SR. JOSE SERRA (Ministro do PlanejamcniO e Orça
mento)- Apenas para complementar, quero dizer que o cridito su
plementar que solicitamoS para o Minist&io dos Transportes, dcsti-
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na-se a emerg!ncias, em fuoçio de chuvas oconidas, especialmen
te no Sul do Pais. Duvido que alguma emenda tivesse JnVÍSto ea
sas chuvas. Portanto, tivemos que atuar nesse caso, devido a p:o
blemas inesperados, e estamos, inclusive, editando uma medida 
provisória solicitando um cmlito supleme!llar, da oolem de R$70 
milbões, para a Defesa Civil, caso para o qual a Constiluiçio prev6 
a medida provisória explicitamenle. Nio se pode usar medida pro
visória para alterar o Orçamen!o, maa, oesse cuo, ela é peunitjda. 

No que se refere aos vetos, quero dizer que tivemos tam
bém o Di.o veto. O que nio foi vetado, o que foi mantido? Fonm 
mantidas todas as COJ;lU1Lpulidas para fliWlCiamCDlOs Cxternos, 
que sio de interesse elevadissimo da JDiioria dos 1108101 Govema
~ da maioria das nossas regiões. A IIUUIIl"'nçio daa oootrapor
tidas é muito importante para se evitar aquilo que tem acootecido 
nos úJtimos anos: o Bmsil recebe f~iamento CXlemo e nlo 
pode gastar ~ue nio tem as contmputidas. N6s u mantivemos, 
o quo- é muito dinheiro, mais de R$4,5 bilhões, 11e nio me falha a 
memória. Essa despesa ocupo um espaço importan"' dentro do Or
çamen<o. 

Mantivemos todas as despesas previstas, ou praticamente a 
totalidade, na ma da irrigação, como um criláio da poll,tica do 
despesas do Governo, e procuramos, inclusive. deixar abertura 
para o remanejamento de despesas. coisa que estamos promoven. 
do e esbldando no caso de vários Esadoo, para que dotorminadu 
despesas que estio no Orçamento possam passar a ter fmalidade 
coosiderada mais prioritm.L Esse trabaJlo, estamos fazendo. 

De forma alguma criticaria o ... ~- A sugerido, pelo qual se 
ouviria os Governador-,: recém-eleitos, mas, convenhamos. se 
qualquer Governador ell 'to chamar todos os seus piOfeitos para 
apr<Sentm:m as suas de!Illiiidas, elas ullnlpassario, folgadamen,.,, 
a possibilidade de· qualqu~ GovernO estadual. Da mesma maneira, 
se 01 pefeilos chaman:m. todas as commidades locais pma apre-
seu.tarem u suas c:Jnn•Ps perceberio que elas ultrapassam em 
muito aa possibilidadea do Orçamento. 

A ooosu!U. a Govem,adorea é.muito importan"' para conhe
cimento de prioridadea, pora esmbei.Ccr melhor crit&io para deo
peaaa. mas Dio pode ser <Xlll>idenda um fato< de dooisio, porque a 
despesa. Íllfelizmente, ~ limitada e 116 hoje nlo se inventai um 
m6todo pan. colher dinheiro em hvote, nem para fazer crescer di
nheiro como clara de ovo. que, batida. aumenta magicamente. 

Thdo é limitado, bldo é dif!cil, e -os que adminislrlr com 
muito ruidado e crMrio o pouco dinheiro que -os. em funçio 
da escusa dispomcilidade de =unos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palavm o Se
nador Eduo:do Supliey, segulldo omd<r inscrito. 

v. m• dispõe de cinco minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (1'1'-SP) - Sr. P=iden,.,, 

Senador Ios6 Samey, Sr. Ministro Ios6 Setra. dois dos principais 
problemas da poUtica eoooômica ablal sio a sobrevalorizaçio 
cambial e a fragilidade da politica fiSCal do Govemo. Nem sempre 
se destaca SlÚJCientemente que um problema :reforça o outro. O 
Governo teme abondomr a IIICOI1I cambial, deoacroditada, porque 
sabe que oa fundamentos fzscais do Plano Real sio duvidosos. 
Mu a insis~ncia em manter o clmbio valorizado nio contribui 
tamb6m pora agravar os problemas do Orçamento público? 

Isao ooom; de duas fomw. pelo lllOilOL Primeiro, porque a 
necessidade de defender o ctmbio obriga o Banco Central a sus
tentar juros extraotdinirios, o que se reflete soble o custo da divi· 
da pública. Segundo. porque oa aus&cla de uma COil'OÇio gradati
va do c:lmbio, o Govemo pode acabar sendo levado a provocar 
uma dimiDJiçio no ritmo de crescimento do uivei de atividades e 
de empregos, com maiCI" ~nfase nos setores de bens comerciali:lá-

veis intemaciooalmcnte, como o de calçados, que. desde o iDício 
do Plano Real. atravessa uma das maiores crises da sua história, 
com o foàlamento de ISO OmpiOSas e a demisslo de quase 60 mil 
empregadoa, o que eott seudo objeto do audilocia, oeste iostan,.,, 
do se to< com o ~sideo"' da República. 

Ora, a :rcccsslo ajuda a melhorar a balança comercial. mas 
agrava os problemaa do Orçamento, Dia s6 porque piOjudica a m
ceit& de impootoo e ooolri!:uições, mu tambáo porque aumenla 
certas despesas, como o seguro.desomprego. A llexibilizaçio da 
poUtica cambial nio seria uma fOIDI& do OODiribuir para melhmar a 
bue fiSCal do Plano Real? 

Sr. Ministro, eu aguanlava com eapermça o cocaminha
meulo da Lei do DiretrizJes <>Içamool!riu do 1996, pou esperava 
que V. Ex•, uma du pessou que mais influiu no Coogresso Ccm
tiblioto, cootribuiodo pora a rodaçio da LOO e "'sultando a sua 
importtocia, doiiiODStruae, oa pri.tica, que ~ poos!vel eambelecer 
dirotrizco claras de alocaçlo do mcunos públicos, através do <Iii
logo entre o Executivo o o Legislativo, que desse de fato uma 
orienmçlo ao Eltecutivo pora a elalxoçlo do Jr<>j<to de ~ do Or
çamemo. Minha esperança.- cutmauto, foi sub&ti.tulda pcc certa 
ftustraçio lol!O ao primeiro artigo, onde eu pretendia ver, pela pri
meira vez, as prioridades OIÇ&DleDI!riu quaolif!OOdu com percen
tuais de psto. P<>< exemplo, li nio eotio 110m a quanliflCaçio DO'Dl 

meomo u prioridades do Govemo, que deveriam J:efletir, acredito, 
u cir>:x> prioridodes defen<lidu pelo Prcsiden!e-a campoobL 

A pouca ~IICP da LDO chega ao pouto de jogar a 
estimativa de receitas no campo da loteria quando permite que se 
ccmidere as estimativas constantes em projetas de lei oo de emen
da COilStitucional que elo tenham sido nem ao meno1 analisados 
pelo Congresso NaciaW. Diao"' delta siblaçlo, nio estaria ooor
=do a destruiçlo da. criiDlra pelo polprio criadca'! Ou ooosidera 

v. m• que aJo pode, AiDda desta vez, OjRI<IItar • LDO de -· 
soubes? 

Outro problema aJo resolvido a!Pfal<lriamemo pelo (lo. 

vemo, até ·agora pelo meDOS, ~ o resgate da divida social, unl doa 
caopromissoo expiOssos pelo Prosideate Fernaodo H<mique Car
doao. v. m• coosidera como adequados os iosttumeotoo de politi
ca. cconOmica al6 agora apresentaOOs pelo Governo pca ~solver o 
problema da má distribuição da J:eoda e da em.dicaçio da mis«ia? 
Ou avalia que possam ser comideravelm.ente melhorados? 

Sr. Ministro Iosé Setn. o Presidem• do Banco Central, Pá-
si<> Arida, encamiohou, reoeDI.emeute, i Comissio do Assunto< 
Eooeômioos do Senado Fedetal alguns mlmeroa sobre os rosu!U.
dos fiDaDceiros do seiO< público de 1994. Nesse doeu- apo
r= alguns dadoa sáipreeodemea; um superivit primário de 
llada menos que'4,7% do PIB o um superivit operacioo.al de I% 
do Pm. Qual o gnw de OODfiabilidade que se pode ter nesses mi
meros? Se forem exatos, nio Iaoçam <h!vidas sobre as alegações 
do Govemo de que cortes de gasklli rigorosos seriam iodispensá
veis? OU estaria havendo alguma impropriedade ou omissio na-
quelas iofotmações? • 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex"- ciooo 
minutos, Sr. Mioistto, pora =pouder as imerpelações do Senador 
Eduardo Supliey. 

O SR. JOSJí SERRA (Ministro do PlaoejameDto)- O meu 
caro Senador Eduardo Suplicy &jRI<IIta um ooo;mto de "'estões 
muito dillcil de responder em cinco minutos, mesmo se tivermos a 
clemSncia do Presidente da Casa no que se refere ao tempo estabe
lecido. Mas vamos por ponloo. 
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Primeiro, nio há neuhum processo de l'O<eSiio DO Bnsil. 
Tenho explicado que Dio ~ intençio do Govcmo; al&n do maia. o 
Govemo nio tem o controle dos acontecimentos CCOilÔIJÜcos nu 
suas m1os para provocar um processo como este. Apenas ' dever 
do Governo impedir que a economia corra cx.cessivamentc pua 
nio bater numa curva inflaciooária oo de problema de balanço de 
pagamentos. A velocidade adequada. fazendo um pamlelo com o 
aviio, ainda na área dos -..po.te1. ~ a velocidade de auzeiro, 
nlo ' a velcx:idadc mhima; a de cruzeiro 6 a velocidade sustenti
vel, e esta 6 a nossa preocupaçio. 

Fala o Senador da fragilidade fiscal do Governo. Nio ~ 
efetivamente o cquillbrio fucal pcrliWICliiO. Neste pclllto quero fa
zer dois tipos de comonl.lrioo. O primeiro 6 que a situaçio fucal 
DO Brasil estA lcoge de ser fdgil tal como so coloca. Sa1tamor de 
um ~fiei~ na segunda metade dos anoo de 80, pelo CODCeito de 
nocessidadea de fmanciamonto do sceor plbli<:o, do """"'"to ope
raciopa!. de 5,1% do PIB para 2,8% em 1992; 1.2% em 1993; e 
pn.ticamonte zero em 1994. Isso mama a detetminaçio do Gove<
no Itamar e que se desdobra neste Govemo pua manter a situaçlo 
sob colltrole. 

Qu= crer, SCDadorEduardo Suplicy, V. Ex' que~ um Se
nador ~parado. somos amigus h! d6cadas, conheço bem o-
rode V. Ex•, o peso que tem neste Coogresso, o IJder do seu Par
tido no Senado, que vamos ter uma colabcnçio maior' do que a 
que o seu Partido tem dado para o cquillmo fucal. 

Par exemplo. quando se foi votar o fmmciamento pera as 
novas deaposas da Pl1>vid&!cia, o Partido de V. Ex' so op& risfb. 
maticamenle a qualquer esp6cie de fUWlCiamento para essas des
pesas. Eu poderia dar v mos exemplos de como, talvez coomrion
do aquilo que V. Ex' pensa. o seu Partido tem; sistematicamente, 
feito propostas. defendido posições que tomariam a fragilidade 
fJSCa!, que V. Ex' diz existir, muito maio<. Tenho certe:ra que nio ~ 
esse o pensamento de V. Ex•. Mas, quem sabe, a proocupoçio de 
V. Ex .. com a austeridade possa vir a prevalecer, inclusive DO g.. 

poeto rolaciooado à questio do Orçamonto, ajldando a que tema

mos a nova lei que regule os orçamentos no seu coqjunto, pua nio 
nos dep.DliDlOS com uma situaçio como a atual DO que diz respei
toàLOO. 

Efetivamonte, para o bem oo para o mal. a LDO foi propos
ta minha durante a Constituinte. Não tcDho ainda um julgamento 
deímitivo a respeito do papel que ela pos:sa ter, mas quero dizer 
que um dos problemas existentes é, precisamente, a -Dão existência 
da lei. Se nio há u~ lei que regulamente não posso faxar priorida
de& se essas prioridadea dependem de um plano plurianual que não 
existe. E a Constituiçio manda que o Governo o faça no primeiro 
ano. Nio hCidamos nenhum plano plurianual. Seria brincadeint le
var em conta o plano plurianual que foi apresentado há alguns 
anos; nlo tem cabimento. nio COlTCSpOI1d.e ao que o País pensa. 
Nio podemos inveutar, simplesmente. Nesta LDO, de toda manei
ra., faxamos os objetivos fundamentais. 

Com rolaçlo i flexibilizaçio do cAmbio, devo dizer que a 
política cambialj& foi Oexibillzada. NAo vejo uma relaçlo tio ime~ 
diata dela com rolaçio i poHtica fJSCa!. Qlero lembru a V. Ex' -
nio porque v. ex· pense o contnírio- que o aumento ext:raordini
rio de importações tem um efeito ftSCal, por incrivel que pm-eça., 
positivo, pois as iJ:Ili)Ortaçõcs pagam impostos, nlo é possível so
negar imposto de importaçio. Isso acaba tendo um efeito f!SCill 
que já está tondo truluçio concreta. 

Com rolaçio l questio da polmoza, da distn'buiçio da renda, 
trata-se de proocupaçio cenlm! do Governo. Tanto ~ assim. que 
queremos manter a estabilidade. A estabilidade de preços 6 o fator 
fundamental para a populaçio mais pobre. A única vitima. a prin. 

cipal e talvez ónica vitima da superin.flaçáo é exatamente o setor 
mais humilde da populaçio, a grande maioria do Pais. que não tem 
coodiçio de se defender do prooesso inflacionArio. Portanto, a es
tabilidade ~ sagnda, denlro deasa perspectiva. 

O Governo pen:orm1 113 deate ano e 1112 do aeu mandato. 
Estamos atuando oa área social? Estamos atuando na área sociaL 
Acabamos, inclusive, de mabrir fmanciamenlos com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para famflias que roce
bem 816 tres sa!Arios m!nimos, para habitaçio e saneamento em 
áreas urbanas pobres. pela primeint vez, deade 1991. Porque o 
Fundo estava quebrado desde enlio. Esse é apenas um exemplo. 

Tocamos o processo de xefonna agriria. com uin custo fi
nanceiro alto, porque, como dizia - e at me permitp citar, o Sena
do Eduardo Suplicy sempre o cita tamb6m quando fala da ronda 
miníma, Milton Friedman. que Dio h! aimoço ~de graça. Reforma 
agrária custa e custa umito caro.- Nio obstante, o Governo vem to
cando. jl neste ano, nesse pequeno porlodo. atrav~ de açlles bas
tante concretas. E vamos oonti:null' com estas intervenções., inclu
sive oa irea da saúde. que é uma área crltlca.. Temos o melhor miw 
nistro posslvel nessa área. sem qualquer atrogAncia nessa quaJifi. 
C,..OO por parte do Governo; Regularizamos, pelo monos, atrasos 
dramáJ.icos que já existinun oo passado o vamoa caminhando para 
um equacionamento dos problemas nesse setor. que nlo envolve 
apenas mais dinheiro. envolve melhor utilizaçio do dinheiro, por
que sabemos da precariedade do sistema de gastos na área da saúde. 

Com rolaçio às estimativas do Presidente do Banco CentraL 
Pérsio Arida, que<a dizer que quando se fJXa motas de ~ficits pú· 
bli<:os. sio metas, e vamos ttabalhar para que elas aconteçam. 

Toda.v~ o Govemo nio ~ o único xesponsável; há outras 
esferas governamentais que t&m papel importantíss~o no déficit 
o Congrooso Nacicoai e o Poder JudiciAria. Esporamoo trabalhar 
coo.j:lntamente nessa direçio, porque déficit zero. estabilidade de 
preços Dio podem ser objelivo de um Govemo ou de um partido. 
mas sim de toda a Naçio. Na minha opinião, as fmças poHticas 
deveriam travar sua luta. suas disputas, tendo como sustentáculo a 
""t'eservaçlo da saúdo fmanceim do Govemo, porque esta é a base 
da estabilidade. Vamos dispular em Cima- disso e não jogar no 
quanto pior, melhor.· 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Eduardo 
Suplicy tem a palavra por dois minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Gostaria de comentar um 
dos aspectos que mencionei da LDO. No çaso c;la estimativa~ tew 

ceita deconellle de propos&as da reforma tributária, parcce~me ade
quado que o Govemo deva encaminhar o projeto de lei orçamentáw 
ria baseado na atual estrutura de impostos e, uma vez aprovadas as 
emendas constitucionais. então. enviar o projeto de ctédito suple-
mentar ao Orçamento c.orrespoo.dente, diver.;.amente da forma 
como até agora foi feito pela LDO. , . 

No que diz xespeito à questão da velocidade de aescimento 
da economia, quero dizer inicialmente que concordo com que haja 
ritmo adequado de aescimento, mas cxeio que deva haver também 
atenção aos problemas que estio sutgindo hoje, tais como os xela
cionados aos setores de bens comercializáveis inlernaciooalmentc. 

É o caso do setor de calçados, do setor de tecidos e tantos 
ootros que estão sob ameaça de destxuição; p.1de averiguar tal fato 
pessoalmente na cidade de Franca. e o Senador Pedro Simon fez 
mençio relativamente ao Vale dos Sinos. onde liá várias empresas 
calçadistas que também se ressentem do problema. Acreclito, Mi· 
nistro, que, se não houver a devida atenção. essas empresas 'que 
foram construídas ao longo do tempo poderio sofrer seriamente. 
assim como em outros setores. 

Considero extremamente importante a estabilidade de· pre
ços par.~ o combate à polmoza e à inflaçio. mas o pt6prio Ministro 
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das Comunicações. Sérgio Motta- amigo próximo de V. &• e do, sa. tem ~t~Ct~ita; «p.~er-sc a despesa. aprova-se a nx:eita; ~ 10 aproo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. co~eiro meu de 6po- va a receita, nlo se tem a despesa. Esse 6 um prorwhnMQto res
ca de estudantes - afumou que o Govemo tem sido extremamente ponsiveL 
timido até o presente. . . O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy)- Terceiro ondo<_iJu. 

Como já disse a V. Ex•, Mipistro Sena, gostaria <Je ter a crito, Senad<r Ademir Andmde. V. Ex• tem a polavra pot' cmco 
op<rllmida!le - não será nesta tarde - !le discutir em profundida!le minutoo. · 
as alternativas !le politica econômica nessa área porque os instru- O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - Sr. Prooidonte. 
meDlos de politica econômica, fiScalelributária. sejam os constan- Sr'l o Sn. Senadores, Sr. ~ Jos6 Som. quero ~·em pri
tes do Progmma Comunida!le SolidAria. sejam os <Jemais, no meu moiro lugar. do nosso deoe.JO de que o PiaDo de Eslal>ilizaçlo Eco
etl1.ender, até o momento, não são suficientes para enidícar a mi- abmic:a do Govemo de certo, porque dele depeDdem u mDJhores 
séria, na vontade expressa pelo Presidente Fernando Hemique cmdiçõel do vida aos tn.b&lluuiorcs bnaileirol. 
Cardoso, no seu pronunciamento de posse, no seu último prooun- A primein. indagaçlo que faço a V. Ex .. 6 sobm a questlo 
ciamento aqui no Senado e na histOria de sua vida. dos smviçol da nossa divida- a divida intema e a divida extea:nL 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Concedo a palavra Dos 111 bilhões do reais-que _Y.Ex•co~u•speilodo~ 
ao Sr. Ministro,Jos6 Sern1. V. Ex•dispõede dois minutos. 10 OlçameDlo-, cen:a do 26 bilhões do re&llestlo oendo dos--

O SR. JOS!t SERRA (Ministro do Planejamento e Orça- doo ao pogame!ll<> doo ...-viçoo da noaa dívida: 17 bilhõoo de 
meDlo) - Quero dizer que também para n6s é objeto de preocupa- reais da clvida intana, 0011 .._.iroo nacionais. o 8,450 bilbõol 
çJo a situaçio de alguns se tores industriais .Sped!icos. Estamos do reais doo II«VÍÇÇO da divida ex tema para o ano do 1995. 
atentos a isso; partirulaimente no que se refere A questio dos calM Pleoalpa-mo. Ministro IJJO 01 juros da divida interna. de 
çados no Rio Grande do Sul. ? BNDE;S abriu recen~ente uma li- certa fOIIII&, rejam estabelecida. pelo ~ Govomo nu nogo
Dha de fmancl8llle~to de capttal de gu'O que nio exule dentro da ciaçôel que faz com seus títulos, e que uti1iz& ÍIIO como um inJ... 
carte~ do banco. E uma linha nova que .represen~ mai~ ~ 'menos trumen~ de politica ecooômica. Bntretam.o. prec:c-mo que essa 
o seguinle: pm cada um real de crédito para. mvesumento em d:lvidalaD.-trazidoeiUX1DCp-ejuízolpopnlaçt0 
modernização, o BNDES está emprestando um real para capital de . . 
giro; ou seja. há uma amarraçio entte investimemo e capital de Eate 0110• pelo que esá ~ 110 orçamento da Unilo, 0 

giro. O que não significa que 0 problema sem resolvido, mas 6 Govemo está tomando R$1~1 bilhões. ao mos~ tempo em C~?• 
uma medida positiva e nova. elaborada para essa ároa. ~ R$180 bilhões e~ apenas R$~57 _milhõoo, o <piO •'li· 

Esteja V. Ex a certo de que vamos aluar, inclusive no caso de aifaca que_ estamol aumen••- a DOIA divida mtema, ao Jons;o do 
outros paises que estio exercendo uma política de dum.ping ab- ao, em quase R$27 bilbOes. 
surda com relação ao Brasil. E um caso tipico é esse da. áiea de Entlo, leli que uio se poderia peDSII' nu!M DI::Wa fomJ& do 
calçados. qir na po1ltica ocontmica que evitasoo taiiWlila despesa? Veja V. 

Para nio deixar passar a questão, pot"que o sil!ncio poderia &" que estamos gastando R$26 bilhões doo juros douu duu <l
parecer confn:tnaÇão. quero dizer que o Ministro Sérgio Motta não vidu, estamos gastando R$31 bilhões com o pogamemo do lodo o 
fez as análises que foram interpretadas como tais a partir de capta- r-icaalismo p!blico federal e ~:<pUsando a todoo 01 Estadoo e 
çlo de frases soltas. S. Ex • sabe muito bem, como lodos nós, que o Aimicfpioo brasileiros apenas R$19 bilhões. Ou seja, o valo< do 
Governo está apenas começando: temos dois meses somente de re~ ll!ln'iço du dividas imema e externa 6 o segundo item du oossas 
iaciooamento com este Cougresao. em cerca de 46 meses que tme- ckllpeus no O!'Ç&I1lCD:o, considerando ainda que. em 1995, nem se
moi -"o liDaL e quab:O DlCICI de um mandato de 48. E, :realmen- quer inici11J1101 eue p&gammto. porque o es~ nme,aci&Ddo. 
te. avaliar<p~e-nioque V. Ex• sugira. mu 01saquelllo 6coloc:a- Anoaaclvidaostá oendo-memRSZ7billéleL 
da- em quatro meses o problema da polnza possa estar dofmiti- Nlo se pode pomar em liso diferente, qnlllldo v. Ex• o o 
vamentc equacionado. ou mesmo jm qnatro moa, 6 despopoaila- Presidente da Roplblica 10mamn a docisio do catar pa_., 
do. O inlenlo do Governo é ajudar que o Palo encootte o IUIIIO 90% du OUIOIIdu que fonm foilu pelo Conp-euo Nacioaal, <piO 
para a supcnçio desses problemas, que o Bruü entro nessa trilha totalizam cerea de R$3 bilhéleL e Dlo oo penaa 011ma DOVa politica 
de delenvolvimeoto com justiça social. mas. evidentemente. D1o a ICI' lldocada com 01 bmqueirot aaciooail e iDJemlciooail? 
se IIa1a do fazer desaporecer todos os noosos problemas, IOdu u Guwnoo R$26 bilbõol doo II«VÍÇÇO da dlvõda o cot1amo0 

nossas mazelas nesse pcriodo. R$3 bilbõol du peuooa que mais coohooom u noconidados da 

Poc llltimo, quero spenu citar um dado, oomplementmdo o JXlllUiaçlo, que do 01 Parlamentam~ do 1101«1 PI!L 
que bavia _,...oo em minha exposiçio. a rospeilo da C&IJII. tri- EsaahJXÍIDOftqueslioquecu parlado fcmallara V. Ex•. 
butária oo Bruil Penso qne 6 álil para a consideraçio do V. Ex•. A segunda 6 referente l refmma lributlria. Ora, V. Ex• bem 
A carp tribut!ria em 1994atiJJsiu Z8,6%, ro S8ja, a fatia do PIB disso <p~e o Bruü 6 o Pala da 1000gaçio, e a foona de auocodaçlo 
em impootoo, e foi a maÍ<ll' da bistóda brasileira- excdllando-le a do impootoo <piO ai existe, tanto fecknl quanto estadual ou munici
de 1990. quando tivemoo impootoa qua fonm <Xlllfiscoo do tipo pai parece a« criada para. do um lado, estimular a aoaepçio e. de 
uma vez pot' !<>das. que foi do 30.S%. Mu a carp. tributúia PI"- outro, eoch« oo bolsoo doo flle&ia da mocadaçlo; de um lado. a 
vista para 199S é da otdom de 31.S%. a mais alta da hisl6ria bsui- conupçio; do outro. a acMpçio. O Bruü pm:úa de uma reforma 
!eira documeJUda, sem criaçlo do novoo impostas. tribut!ria UI]IOille, e o Govaoo vacila em envii-la. Per qu&? 

Quero dizer a V. Ex•, para concluir, com relaçio l quesilo Eu gosWia do saber também. Sr. Ministro, por que a IIOCOI-

da LDO, que fn:mamos o seguinte: delmninadu despesu estio sidado do se vender o setor el6trioo brasileiro. Nlo cn! V. Ex" que 
ooodiciOiladas a novas receitas. Nfo· estio sendo estabelecidu no- ettamos diminuindo o poder do Estado e ooloc:andc>o cada vez 
vu despesu com base em receitas ficl!ciu. Niol Está-se estabele- maia nu mio& da iniciativa privada? Que podor teit o Estado para 
cendo um elemento coodicional. o que Dio 6 novidade. porque na maDdar 11011o Pall'l 
primeira LDO, da qulli fui Relato< ..... figura foi introclJzida. in- Temoc um seiO< ell<rico avaliado em R$60 bilh6ea. cmfoc
clusive can muito apoio do Partido de V. Ex•, oo. seja. tem despe- me informaçõol do Governo; e sabemoa que o Qovmuo cai au-
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taDdo. eao om. R$26 bilhllea no IO!Viço da divida. Quer dii«. om 6 um --solre o quallemoo coov!:lsado com Parlamentares -
doU: anos. apmu o le1'Viço da dfvida seria o IUf"sciemte plft papr oio tive: ainda o prazer de falar com V. Ex•, mas conversei· com 
todo o odor eJ.Itriro que .. isle DCIIIe Pala. 10 mesmo lempo em outroo e com a pt6prio Governado.- a esse respeito. Quero dizer 
que diminui o poder do Eslodo; e o Estado 6 que 1<111 o dever 10- tamb&n que eSiamOII negociando com o Banco Jnlerull<ric.ono o 
cial. V. Ex.• sabe que a inicialiva privada, quando eat1 cada voz cOlo o Banco Mllndial um ·~ uovo para o Brasil. sem 
mail forte. nlo ve moita o lado sociaL coutroportida. dentro de um m6todo" que. unma IÍaduçio para o 

Com tohoçlo u emendai oopocilicama:lt - motivo pelo P0<1Ugu& - eles denominam de lillte .Uce '-; seria .. fatia de tem
qual V. Ex.• foi oonvocado a Olla Casa. Como diao o SoDadc< po ... que pennile um fllllulcilmeu!O exatamenle pm. o t&'niino de 
Coutinho 1011!0. u. omoadu nlo do poroquiail; a lUa maioria 6 óliras. "'''"l"àçio de estiadas. etc. Estamcl negociando cam o BID 
OIIODCial para o nosao dooonvolvimentO. algo da ordem de US$1 bilhAo. que espenmoo obter a patir de 

.M qu.ettõel i:mpa:taJ:ul da TnnumuAgb, "da Sancar6m- meados do ano que vem. pam avaliarmos de forma maii abrangen~ 
o.üabolo. basicamente. do linhlo de Tucuml foam vdadu na lU& 1e a ques1io das estradas. a fim de que haja soluções mail defmiti
totalidade. vu. Esse reaJl'SO está sendo utilizado pera estradas e, fundamen~ 

Sr. Mínimo. tngo eaae lema 10 ..., OClllhecimontO pua que ta!mente. para hospitais. 
V. Ex- veja u incoetenciu doi Oov«1101 de uma llli.Dein. pml; · Ainda com relaçlc1 a essas eSttai:last- posso assegurar a V. 
nlo 6·deate Govemo.. EX' que Dio bi a mais remeta presslo externa para efeito de cons--

. Está aqui uma foco, do 1989, de UlDI. ind&Utrla do cUmcto. trui~las ou Dio. AD contrário; a esse respeito inclusive neuJ. se co
ccmtrulda per um llNP" privado chamado Grupo 191<> SUIIao. gitou a id6ia de flnaociamento extmno. porque aa posições do BID 
Tmta-aodoumaindóltria camcapacidadoparaproduzir40 milaa- e"do"Baneo Mundial t!m a ver com a questio ecológica. do poilto 
cu do cimonto per dia. Coaclulda em 89 o iDiciada a .,. CCliiOirU- de vista de abertura de .-das nessas regiões. Mu. realmente. ,.,_ 
çio om 81. na~Uralmeate olM a fizemm porque iJDasiaaram cp10 a ris <XJII!O querer .. entender u ~-na costa do Nordeste. a partir 
ODOtBia da bidriol6trica do Tuamd cboguoo &16 JWtubo. ' doa soluços de boleia no mar lndico .. ! Nio há nenhuma rel3çio 

Concln~ em 89. at6 bojo eaaa ind611ria eat1 complotamen-
1<> ponoda. pcxquo a eDOillia da bidro16trica do Tucmul Dlo amvo 
""" inleresea do Estado do Par'- Foi <XlDII1Ulda para ...-vir 11 in
dllllriu do alumfnio. ALBRAS. ALUNORTB. ALCOA, no Mam
nhio •• viabilizar o Pmjeto Corajú. 

Enfio. t!nhamoa eaao 01"Ç0l1101110. O povo do Palt oàva 
can um pouco do - elo cp10 algo foae feito o. do ropen!o, 
v~ todaa u suas oaponnçu cahom per tom. 

V. ax.• aplioou ..... votoa ao OIÇ&IDODio da UDiio. 0... 
çrovamoa - lei -t1ria no eon_., Nocional cem a 

entm uma coisa e outra. 

Em relação 1 questio da privatização do sctor el~trico. creio 
que o poder do Governo deve ser exercido mediante suá capacida~ 
de" de regulamentar e de fiSCalizar. · 

Digo a V. Ex.•. Senador Ademir Andotde. que 6 um grande 
dehatedor. que a ntinha experi<!ncia na vida polblica doado a ~ 
do Governo de Sio Paulo mostta que 11 vezes ~ maiS fácil contro
lar uma CI:DJDSél ~vada alravés de regulamentação do que uma 
CI:Ilpl"eS& pública. As vezes é mais fácil. Não estou dizendo que 
s~éassim. 

doapeaa o a receita 011abolocidas. Do repea~e. hi CXdOI noo gutoo. No caso da _,. privada. o peso oorporativo tem in
o V. ax.• noa coloca diante de uma oituaçlo impoufvol do-,... fluilncia menor do pontO de vista eleitonl. do ponto de vista de 
solvida. pcxquo oa vetoa vieram a 011a Casa; jl pouou o pnm Cons=so Naciona~ do próprio Executivo. Nio vejo problema 
cmstitucioual para que oa julginomoo. nio tivomoa aiDda -or nenhum: se há capital estrangeiro produzindo materilis de mecâni
a opol1uDidade de f~lo e nem aabemoa quando o tmomoo. Pot-- ca de alta p.-ocisio. nllo vejo por que nllo produzir energia el61rica. 
tanto, eu gostaria que V. Ex• ~ inclusive se é oonstitn- Sincemmc:nte nio vejo por qu!. 
ciona.l a questio desses vetos. 

Par iíhimo. pergunto sel).á alguma pressio externa para qu~ 
nio se asfaltem a TnnsamazMl~ e a Santarém-Cuiabá; se é por 
questões ecológicas ou pua que Dio :se leve energia da bidre1~ 
de Tucurul ao oeste do Estado do Par'-

Muito obrigado. 
O SIJ. PRESIDENTE (Jos.! Samey) - Concedo a palavra 

ao Sr. Ministro 1os6 SemL 
O SR. JOSI\: SERRA. (Ministro do Planejamento e ~

mente)- Muito obrigado. Senador Ademir Andrade. 
Começando pelo fmal. moocione~ na nrinb• oxposiçio bu

tante resumida som esse aspecto. que no Orçamento estavam pre
vistos - poderei sei' conigido pela assessoria" que me acompa.nba. 
cuo haja algum mo- como despesa do pessoal. por conta do roa
justc,·R$1.7 bilhões. Mu o que foi aprovado como aumento ele
vou•se a R$5.3 bifuões cu à R$5.4 bilhões. Isso Dlo estava !"""is-
to no orçamento. ' 

Essa foi a razio fundamental do veto; se nio houvesse essa 
a1terâçio. não ~avc:ria o Vet~·o_quc: não significa que faríamos 20 
cm de me~ mas. pelo menoa. isso canstaria da programaçio e da 
reprogramaçld de de•pc:sas · ' · ~ • 

Com rellçio 11 esttadas. considemmoa que a rodOvia: Coia' 
bá~Santar6m tem a mesma importlncia da Tran.tWJJazônica. E esse 

Hã uma lei de coocessões; temos que ser mais confiantes na 
capacidade de reconstruir o Estado no Brasil fortalecendo-o. Nio 
sw a favor de çnfmquecer o Estado; Seu a favor de tirar o Estado 
das úeas onde ele nio atna bem. exatamente pam que ele possa 
amar melhor naquilo onde vai peiiiliDeCCr. Portanto, a meu ver, 
nio hA problemas em relaçio A privatizaçjo d'! setor el6trico. sin-
ceramente. 

Acredito que a privatização está ügàda i questio doa juro&. 
Queremos pivatizar por vários m<Xivos: para economizar a capa~ 
cidade de gestio do Estado. Devemos concentri.~la -ela~ limitada 
- naquilo que 6 fundamental: educaçio. saddé. ciêneia e tecuolo
gia, justiça. segurança. O Estado, no Brasil,._:lil'o se vai retirardes~ 
sas 6reas. Portanl.O - _repito - é preciso concetir.rar o que temos de 
melhor nesses setOres ou no setor de infra-estrutura, de onde, por 
mais que tenhamos concessio doa serviços polblicos. o Estado nio 
so vai retirar. Esse é um ponto, digamos, importante da qnestlo da 
privatização. · 

·· .. ' Há um outro, crucial: a éroestlo rmanceirà. Precisamos pri~ 
vati= para obter dinheiro, abater a divida jldbtica e conseqilente
meote pa.gar menos juros. Uma empresa média de telecommicaçõ
es tem pago. de divideodoa. O..S% do palrimônio. Mesmo em em
~como a Vale do Rio Dooe' sSo insigniftcanies os dividendq<L 
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Se lenho US$1 milhio c ré<cbo 0,5% do j:.aliimôDio, recebo Continuando, são R$15,7 bilhões segundo o oonccilD de 
US$5 miL Se lenho US$1 milblo c abato da dfvida pública, eco- caixa, que é o considerndo DO Orçamento. Pelo conceito de com-
Domiz.o de US$100 a. US$200 mil segundo a taxa jlros. _ · pet&lcia é menos. algo da ordem de R$8,8 bilhões. 

Portanto, é rimis vantajoso vender. Nio acmlito que, ein re· Qual a diferença enl.re um e ootro? Por exemplo, o Banco 
laçio a esse assuntO, possamos dar muita volta. É i:niPorl8Dti 'aba- Central tem reservas que rendem juros. Esses juros não sio abati
ter diVida pública e assim obter juros mais baixos. Isso n.ãp. emm- dos da dívida pelo C?OO-ceito de caixa. O regime de competência 
qucce, o Estado; ao,conll3rio, vai cxigirnma gra1idc capacidade de aplOS<OI!a !eSUIUdos mais lquidos. Os juros totais estio oumpooto in
regulaçio. . . temlodiArio CIIIrc esses dois limites- 8,8 c IS, 7 bilhões. Achomuitl .. 

· · Por úkimo, à qucstio da tributaçio. Nlo b6 ncnhillria b.Si· simo. O juro no Pais está ako c isso é incoovenienre pomo Btasil. 
~ ~~. relaçio a .~· Se bouv~ outm ~nta. pos!iO Iêférir- Precisamos entender a causa. A causa é prec:isamenlc a dili
me a~ tema., ~ nio escapar do tempo. Posso vo~tar a ~se as- culdadc para rmanciar o déficit público, que prcssiooa a taxa de 
sunto, nos meus doi'smimltos, se V. Ex• permitir. juros e, em segundo lugar, aquestlocambial. OsjJ.:ros vinham. de-

O SR. AD EMIR ANDRADE- Pois nio. clinando cm janeiro c fevereiro, quando boove a mudança do regi-
O SR. PRESIDENTE (José Samcy) - V. Ex" dispõe de me cambial. Hoove per111Ibaçõcs c i.., nos ohrigoo a elevar os )I· 

dois minutos. ros para. namalizar a situaçlo do cAmbio. Normalizada a siblaçio 
· O SR. ADEMIR ANDRADE -Sr. Ministro, houve um au- externa, estabi.li7Ada - como csta1001 caminhando mpidam.eDle 

mentO inesperado nÓs vencimentos do funcionalismo público, m,; para isso -, vamos procedet a uma redução de juros. Contamos, 
previsto no Orçame:D.to. Portamo,- cortaram-se gastos, retirando da- para isso, com a coopemçio do Congresso na questio dos gastos a 
quelas emendas. para atender a essl necessidade. . ' curto, médio e longo prazos, inclusive porque bl despesas que es-

Apelo a V. Ex• que reeStude o assunto e encaminhe paia tão crescendo assustadoramente. 
este Con~sso metÍsagem, colocando de volta Os reaiiSos que V. Nio podemos ter no Brasil pessoas que se aposentam com 
Ex• entender convei:rienl.es e necessários. Sugiro que sejam Tetira- 20% a· mais em rel.açã.o ao saJário da ativa, quase na adolesd.ncia. 
dos, por exemplo, da verba destinada A Ptcsid!ncia da Repllblica. Realmente esse sistema nio pode funcionar. F.speramos ter a con
Sio R$4,5 bilhões sob o comando do Pl<;sidontc da República. tribuiçlio de V. Es', individualmcDIO, pela sua combatlvidade, para 

· Peço a V. Ex• que analise essa :solicitação, porque com o enfremamento dessas questaes. Sem enfrentar o problema da 
R$4,5 bilhões podo-se fazer muito, c todas as emendas que V. Es' desposa, niopo<lemosenfientand•q,damenle aquosliodosjuros. 
vetou nio somam R$3 bilhões. Enquanto isso, só a Prcsid&Jcia dá Por úkimo, há a quost.io tributária. Na vcr9ade, nio há hesi· 
República dispõe de IU4.S bilhões. taçio algnma. ApollllS, o Governo decidin, face às votações das 

Em relação A pergunta que fiz sobre esttadas, levando em matma.s da ordem econômica, esperar um descongestionamento 
coota a pressão no que tange ao aspecto ecológico, digo que o as- da agenda. dentro do próprio Congresso Nacional, para tomar essa 
faltam.enlo dessas rodovias liará grmde desenvolvimento ao Esta- iniciativa. 
do. V. Es' esti pedindo ctédito suplementar de R$50 milhões para Nosso projeto de rdonna tributária esti delineado clara
reformar estradas oo BrasiL Desse total, estão destinados, salvo meote: não pretende aumentar receita, não pretende diminuir rc
engano, apenas R$900 mil ao Estado do Pari.. V. Ex• sabe muito ceita. e sim tomar o sistema mais efJCiente. Nào há intenção de tri
bem. que em neohuma regiio deste País cllove tanto qua.nlo ~. but.ar a agricultura. os bens de capital- investimeniDS, e não tribu
nossa Amaz&lla. As nossas estradas estio destruídas. Somos uma tando as exportações. 
rcgiio cujas estradas - grande parte- nJo foram asfaltadas. V. Ex a Piecisamoo montar uma engenharia para tornar isso com.pa-
precisa olhar a Amazôoia com. mais cuidado. tivel com a estabilidade da receita dos Estados, que não quercmos 

Finalmente, vou falar sobre a venda do setor elétrico. Na diminUir. Basicamente o projeto vai por essa direção. 
mirika opiniio, a medida enfraquece 0 poder do Estado. Se V. Es' O SR. JADER BARBALHO -Sr. PrcsidoDIO, peço a pa· 
prolende aplicl-la na án:a da Saúde, é pr<ciso ter atenção, porque lavra pom uma qncstio de on1om. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem a palavra, para 
uma questio de ordem. o nobre Senador Jader Barbalbo. <iuase 90% dos recuxsos que lhe são desti?ados são canalizados 

para a rede privada. 
A Sa.áde Pública neste Pais. Sr. Ministro, foi destruída: des

tru!ram·o INSS, destru!mm a FUNAS.t\. dostiu!ram a SUCAN. Es
tio destruindo todo o setor público da saúde brasileira e jogando 
os :reausos. por serviços prestados à iniciativa privada. Isso gera 
ampla faixa de conupçio no nosso País. -

Apelo a. V. Ex• no senr.ido de que responda essa indagação. 
Peço também que coofmne se estamos gastando 25% do que am:
cadamos no pagamento dos pras da divida intema e da dívida ex
tema bmsileira. 

O SR.JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para uma qucs
t.io do ordem. Sem revisão do oradcx)- Sr. Prcsiderte, o 11rt. 397 
do Regimento Int<mo prcv6 a vinda de Minislro de Estado 10 plo
nário do Senado Federal Segundo esse artigo, o Ministro oqui fa. 
lari. apenas sobre assunto previamente detetminado. 

Solicito a V .Ex• que alerte o Pleaí..rio pua esse d.ispc:.itivo 
do Regimento. Não é interesse de Dosa& porte delimitar a açio doa 
colegas do Senado Fedoral. nu suas inlorpclaçõca. O Ministto 
aqui está, face ao requerimento do Sonadoc Coutinho Jorge, para 
tratar sobre cortes DO Orçamento da Uniio. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Sr. Ministto, V. Es' H6 perguntas claras a respeito do assunto. O Minislro tem 
dispõe de dois minutos. · · sido interpelado sobre politica do c.lmbio, sobre poHtica do privali-

0 SR. JOS~ SERRA (Ministro do P!anojamonto e Orça- zaçio c tarllas ootras c, oo meu enleDdimeoto, o quo é fundamen.. 
menlo)- Em primeiro lugar, ca:n relação aos juros: a nossa úlli- tal. em obsetvincia. ao Regimento, é o Ministro esclam:a: 01 oor
marevisãooo Orçamento indica desposadojlrosde R$15,7 bilhões. les realizados no Orçamento do 95. 

O SR. ADEMIR ANDRADE-Interna? É o apelo que faço a V.Es', DO somido de alertaroP!ooirio 
O SR. JOS~ SERRA (Ministro do P!anejamcnto c Orça- para que as interpolações fiquem limitada& ao texto do rcquori

memo)- Interna. claro, porque em rclaçlo à extema boa parte é mentoaprovadopeloSenado. 
privada. Muito obrigado, Sr. PresideiJle. 
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O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey) - Senado<Iade< Bar· Por último, quero também destacar a jlsta e patriótica preo-
bolho, Da abertura desta sealio, quando V. Ex' ainda Dio tinha cupoçlo de V. Ex', com a qual me solidariw integmlmellle, aliás, 
chegado, tive a oportunidade de oomunicar ao Pleoirio o que dú- todo o Senado. que a<:aba de instituir uma Comissio Eapeoial, por 
punham oa uts. 397 e 398. Em meu deaejo rcmovar esta lembnn- illiciativa do SeDador Carloa Wibon. para o exame de todas as 
ça. o que f""'i agora, pela aolicitaçio de V. Ex'. obtu públicu iDoc•badas de reapoosabilidade da Uaiio. 

O art. 398 do Regimento da Casa pede que u inlerpelaçõel Quais providencias V. Ex' pe11a1 em adotar para Dio fazer 
sejam objetivas e que se refaam ao objeto do requerimeDIO'apro- diaso &peDal uma prioridade retórica? Est! iDsailo na LDO, está 
vado pelo PlenArio. Pcrtmo, pedimol a colabotaçio dos S... Se- iDsaito em oullaS fomes, mas, na verdade, nio ae IIaduz em ações 
nado<os no l!<Dtido de oboervarem o RegimeDIO, pois sigaifJC&Iá pdtiou, objetivu para pemritir a cooclusão dessu obras. 
oportunidade a todos oa vinte ora<l<eo inscritos. aem o que Dio Obn cam ~ obra poroda. porque 6 deterioração, são reajus-
poderomoa atendc!-lco, pelo espo.ço da oeuio. toa 11011 CO!ltralos, são equipomentoo que "' destroem e nio bi um 

Quero também eiiClarocer 1 Caaa que a Moas, de aaxdo reiOmJ oociole ocm um reiOmJ ~ que ocareria se já esti
ccm o Regimezno, esti fazendo a altemlncia entre 01 divenoa pr- Yesiliem cmçhúdn Emm essas as ti& indagações que queria fazer. 
tidos,pel&ordemde inlcriçio. O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey)- Com a pal&vra o· 

Com a ~vm o Senador !A cio Alclntara. Ministro Jos6 Sem. . 
·O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Sem xevillo O SR. JOSÉ SERRA (Ministro de Planejameuto e Orça-

de m:ador·l - Sr. Preaidenre, SI'I c Srs. Senadoroa, Sr. Ministro meulo)- Muito obrigado, Senador. 
Jos6 Sem. desde quando ~..,..,. oolegu na Asscmbl6ia Nacioaal· 
ConstituiDre. pelo privil6gio de lidar oom v. Ex', ooDheço a111a 
jusla obsessio na busca permanente elo equillbrio das cootu púbU

Inicialmette, desejo fazer a retificaçio de uma resposla que 
dei ao Senador Ademir Androde. Na verdade, a coola de juros in
clui proa externos pagos pela Administroçio Pública Dire1a e au
lalqUiu do que est4 no Orçamento. Nio inclui de empoosas oo de 
empresas privadas, mas inclui uma parte da conta dos juros ds df
vida externa. que ÍtgUD. no Orçamc:nto. Apenas esse esclarecimen~ 
to. Ao querc:c fazer as outras exclusões, dei a i<Uia de que nio ha~ 
via juros da divida ex tema, por isso estou fazendo a tctiflC&Çio. 

cas, do cquillbrio ocçamen!Ario. 
Uma vez alçado 1 coodiçio de Ministro do Pl&nejunento e 

Orçamento, V. Ex• se lançou a essa tarefa com gnu:ide dcteuniDa"" 
çio. De forma que g0111aria de proclamar essa qualidade de V. Ex', 
já que niDgu6m corta por càfar. Conhecendo V. Ex' ccmo oco
nheço, nio creio que cumpra esta ~fa com felicidade, mas sim 
porque considera im.portaiâe o equillbrio du coo1as públicu pua Com re1açio aos veros do Exeauivo no Orçamento quanto 
o País, vendo-se obrigado a &dotar esses procedimeato& no Hlltido &05 investimentos das e!DJRS8S, queria esclam::er que esses .no to
de buscar o-equilibrio fiscal e orçamentirio, ~ vista 0 annprij tal. fcnm da ordem, de R$3,4 bilhões: Desses, R$3,2 bilhões sio 
men10 ds missão que lhe foi CO!lfmda pelo I'Iesidel* ds Repúblioa. · de Ompo TELEBRAS. No Congresso, fez-se a reestimativa da ,._ 

No caso citado do púlo calçadista de Rio Grande do su~ sa- ceita das empresas para poder acrescentar os iDvestiiDentos. Acon
bemos que o BNDES abriu uma liDha de cr6dito para capital de Ieee que a Constitlliçio proíbe a revisão de receitas no exame do 
giro. que nio existia até entio, a funde mclbomr a situação daque- projeto de lei orçamentmo. Portaoto. isso era incomtitucia:18.l. Daí 
le selo< industrial Daquele Estado. hoove o veto. Na verdade, a despesa aumentada foi de R$1,3 bi-

Aprosento a V. Ex' mais uma situaçio que 0011 tem preocu· lhlo, e Dio de R$3,4 bilhões. Mas esse R$1,3 bilbio foi incluido 
pado, qual seja, a gmve crise da indústria sucrook:ooleinl 00 No<- em itena ji de despesa provista. e o Govemo nio pode fazer veto 
deste, que já causoo desemprogo a ISO mil pesaoao e que .ii dd«· pan:iaL Se bi uma despesa de 12 nio dá para velar 2. isso 6 in
minou o fechamento de virias usinas. atingindo pequeno~ produ· coostituciooal. Portanto, teve que vetar no conjunto. Alih, esse foi 
tores de cana. Nesse sentido, teoho certeza de que v. Ex• vai em- um problema que envolveu muitos vetos ao Orçamento. 
penhar.se em buscar uma solução para e110 problema. Houve casos ~ em que havia despesa prevista no Orça· 

Gostaria de dirigir a V. Ex•. objetivameiKc. ~~ indag.a.ç&l. lllCDlo, houve um a.aéscimo com receita impr6pria. vinculada. e o 
A JXimeira ~ sobre o problema dos vetos a emendas do parlamen-- veto teve que abranger tudo aquilo que havia sido enviado e o que 
~sem relação a lUlii'SOS de empresas estatais. Indago se V. Ex• flCOU, pot"Uma questão de natureza. legal. Imediatamente. transmi· 
não acha que foi muito duro nesses vetos, uma vez que esses re- limos isso b empresas. e agu.an:lamos que preparem a revisão do 
curSOI slo das próprias empiC$11S, c as emendas parlamentares vi· seu orçamento com as novas receitas. Não houve obstáculo ne-
savam dirigir ou <iiJ:.,ciCJIU!l" cases. investimentos. Dhum nesse seDtido. 

A seP.Dda pergu.ilta. tomando como base a afmnativa de V. 
Ex- sobre o grave problema do endividamento inlemo e, consc-
qüenlemenle, do serviço da divida- ji n1o meni:iono JiCm o abati
memo dessa divida- e tamb6m oonsiderando que a politica cconô
mica. elevando-se os juros, torna cada vez mais dificil o cumpri
memo dessu obrigações fmanceiras da Uniio, se V. Ex' vE algum 
sentido na criaçlo de um tributo que ficasse vinculado, duranle um 
determinado periodo de tunsiçio, ao abolimento dessa divida. Por 
exemplo, se vieae a ser m::riado o IPMF e ÍJCaSsc vinculado ao 
abatimento desse eotoque da divida durante um dctmninadc perio
do que permitisse enlio zecar essa divida pública, fruto de ilese
quil!brio fiscal do Estado brasileiro. Considerando ainda que nio 
há dinheiro para saúde, educaçio e para as rodovias, porque gmn
de parte desse dinheiro estA sendo consumida jlstamcntc nos com· 
promisS05 com o serviço dessa dívida interna. 

Quero dizer também a V. Ex• que o nosso intuito ptra a po
lítica global do Governo não é o corte de üiveStii:nentos, inclusive 
das ~. mas o corte de custeio. Tanto que detexminamos 
que as empresas cortem o seu custeio, neste aDo. em 10% e as fi
nanceiras, em 15%. 

Esse não 6 um assunto do Congresso, pmque a Coosti.tuiçio 
prescreve que, no caso das empresas, o mesmo aprove o orçamen
to de inve5timentos e não de custeio. Esse é um mandamento 
constitucional 

Quanto A questão de obras inacabadas, quero dizer que, 
para nós, 6 uma pripridsde a oonclusão de tais obru. Estou de 
acordo com V. Ex"; todos os anos, fala-se a mesma coisa. Esse 6 
um problema de vonladc política. Desde togo, a primeinl c:ondiçio 
para se completar uma obra inacabada é nio se começar uma 
nova. Em geral. essa atirude não é tomada apenas denlro do Legis-
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lativo, mas na vida politica e até mesmo dentro do Governo- digo 
isso ~tese; até este momento, não há oconências desse tipo. 

E dita. não começamos obras covas, cxceiD as dos vizinhos.. 
mas esta é fundamentaL Entio, acaba-se nio se executando nem a 
nova obra e nem a velha. Fica-se com uma otn inacabtda, que 
Dia fornece retomo; a obra se deteriora, e pagam-se juros. Isso 
nio tem cabimento. 

Como exemplo de ações conCIOIAS, hl essa questio do fi
nanciamento cxtcm.o. Seria a primeira vez. na história brasileira, 
que um projeto dessa natumza seria concretizado. abrindo-se -um 
horizoDte imenso pam soluci.ooar essa questio. 

Lembro que hl um grande mímero de hidrelftticas imcaba
das. P:n:tendemos resolver esse problema através da concessio de 
hospitais. S6 no meu Estado, há vinte c cinco hospitais inacaba
dos; iníagino que, oo Brasil. esse m:ímero ultrapasse os cem. Mas, 
sem ã. meoor dúvida, o problema das estradas é o mais dmmático. 

- Ainda não fui questionado sobre questões commtes do Pro
grama de Ação Social em Saneamenlo, PROSEGE. O Senador 
Getsoo: Camata me disse que faria-perguntas a esse respeito; elo 
sei qual é a sua ordem de entrada. 

Em sua maior parte, as obras do PROSEGE eslão ~sa
das, porque houve Ministério extinto e porque blí u-m emaianhado 
de requisitos legais que devem ser ~idos. Vou dizer com 
franqueza - V. Ex• me coohece- sempre fui a faVor de controles 
bastante estritos para gastos, mas chegamos ao exagero. Hoje, um 
Estado ou municlpio, para receber desembolso - nio se tmiA de 
aprovação de contrato -. precisa preencher quarenta e sete item; 
quando chega no quadragésimo, já. hoove problema cóDiO pcilnei
ro. Não é possível. Não se pode aluar na vida públic:a sempxe na 
pressuposição de que todos querem burlar as regras. 

Estamos enviando um projeto de lei ao Congresso e faria~ 
inchlsive, um apelo aos Senadores, como fiz aos Deputados, para 
que o aprovemos com urgência. Naturalmente. se a apreciaçlo for 
positiva. haverá modificações na LOO além de outras que propo
remos. com vistas a essa simplificação. porque estamos com todas 
as obras do PROSEGE paralisadas há meses. Desde que tomei 
posse, pretendo n:ativá-Ias, mas nio tem sido poos!vel Ao final, 
descobriu-se, dentro dessa selva burocrática ~e nos envolve, 
quais sio os problemas; estamos identificando-os com vistas l agi
lização na consecução de fmanciamcntos exterilqs. --

Há Estados, como o da Sabia, que estio em boa situaçlo fi
nanceira. nio têm problema nenhum para honrar a sua contraparti
da, mas não se envia o dinheiro porque nio se cumprili uma s&ie 
de exigências. Entendo ser lícita a exigência de adimplência na 
hora do contrato, mas não se pode querer que isso seja (çito a cada 
um ou dois meses. V amos procurar fazer essa simpliftcação. mas o 
resto irá depender do Executivo e do Legislativo, poiqUe, se aqui 
forem aprovadas novamente muitas obras novas, como faremos? 
Teremos que vc;t6.-las? Este é um processo limitado que cria mui
tos problemas. E preciso haver uma ~o nessa direçã.o. 

E por último, a questio relacionada a lributo vinculado l di
vida. Sinceramente. no caso da dfvida píblica, prefiiO que se ado
te o caminho da privatização ao inv6s de se criar um tribuiO para 
poder pagi-Ia estritamente. Pensu que temoo de faur esse fundo 
para abalei' dívida. Mas, como disse, o melhor caminho é o da pri
vatizaçio, inclusive com base nos oWneros que mostmi a V. Ex• 
sobre o que se ~be como dividendo e o que se ecooomizaria de 
juros no caso da venda de ativos do setor píblico. 

O SR- PRESIDENTE (Jooé Sarney)- V. Ex' tem dois mi-
nutos, Senador Lúcio Alcân~ -

O SR- LÚCIO ALCÁNT ARA - QUero l~mlnr a V. Ex' o 
seguinte: em relaçio ao PROSEGE, o Governo Fedem! está pa
gando taxa de peDII!lllência. 

O SR. JOSt SERRA (Ministro do Planejamento e Otça
meDlo)- Exalo. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ministro Jooé Sem. há 
vários rmanciamenloS, aJguns pn:stes a vencer, e os recunos de 
a~ internacionais não podedi) ser usados. Isso 6 realmenle 
Iamentáve~ JlOlliUO o Pois jA tem dirlCU!dade de recursos, paga ju
ros e taxa de pen:DlUlblcia e nio vai $CCJUer chegar a utilizar o di
nheiro, em função dessas dil-,culdadea de ordem burocrMica e ou
tru a que V. Ex• aludiu. 

Som as obras inconclusas, o problema nio 6 só do Legisla
tivo. porque o OtçameniO - v. Ex· sabe muito melhor do que eu -
6 uma peça meramente autorizativa. - - -

Entio, o Executivo, com a psrticipa.çio c a colahomçio do 
Parlamento, precisa realmente estabelecer critérios rigorosos em 
relaçio a essa polltica de concluslo de obras-

Poço a V. Ex' que se Iemm, quando falar som o a.ssunlo, 
de eoumenr u obras inconclu:sa.s do Nordeste, em relaçio il irriga
çio, borrag=, aduton>s, aquelas que dependem de S ou 10% do 
investimento total da obra e jA poderiam estar dando um grande re
tomo econômico, social, como CIDJrC80S. etc. 

De fonna que peço a V. Ex• que insista. Alüs, sei o quio 
persist.en.te V. ex• é nessa luta para a cooclusio dessas obras ina
cabadas, obtendo várias soluções com IeCUl'SOS internos-. etc. 

Realmente, desejo que V. Ex• possa ter &ità nesse em
preendimento que lhe cabe liderar, procumndo esse equilibrio, 
mas sempre lembrando que a estabilidade econômiça é o ponto de 
partida e não de chegada. 

Temos graves probleDlllS nas áreas da Saúde, da Educação e 
SociaL Ao mesmo tempo em que buscamos esta estabilidade, to
mos que atender a essa c:onjmtura bastante severa. Na verdade. es
ses gastos devem refletir as prioridades que o Governo confere aos 
düereo.tes problemas, a fliD de que nio se desalide dessas questõ
es de extrema relevincia, porque o objetivo rma1 de b.ldo isso 6 o 
homem. o seu dcsenvolvimeniO cconômico e social e a sua inscr
çio na sociedade mais justa que todos pexseguimos. 

O SR. PRESIDENTE Qos.! Samey)- Miiristro Jooé Sma, 
<XmUnico a V. Ex• gue dispõe apenas de dois minutos. 

O SR. JOSE SERRA (Ministro do Planejamcnto e Otça
mCDlo)- Na questão do fmanciamento externo. esclareço que tive
mos- i muito importante os Srs. Senadores totnarem conhecimen
to deste dado- um déficit. de 1990 a 1994, nas nossas transa.Çôes 
cem o Banco Mundial e o BID (Banco lnteiamericano de Desen
volvimento), de US$8 bilhões, ou seja, pagamos de serviço da df
vida - amortização mais juros - US$8 bilhões a mais do que =e
hemos de fmanciamento liquido. Essa é uma simação que iremos 
inverter até o fmal do Governo. Para isso, precisamos de bons pro
jetas. E interessa para o Governo esse dinheiro. que é mais bam.IO, 
cem boa C&I€ncia e de longo pru.o. PortaniO, aí, cabe uma açãO 
compet<nte po< parte de PrefeillllU de cidadol gnudeo. porque, fi
nanciamentos extemos s6 slo coocedidol pca cidade de maior 
porte 011 pua Estados- Pam bons projctoo, temol toda • coodiçlo 
de dar apoio, inclusive de dar o aval diante de lituaçõel fiDaucei. 
nas estaduais saneadas. !aso s6 pode ..,. feilo qumdo um &lado 
estiver mma situaçio fmanceira IaZOI6.vel. 

Disse ontem A Deputada Jandira Fegbali, que esteve no mou 
gabinete, a propósito de uma questio do Rio deJIIDCiro: nio proc:i
sa ser o BNDES. Mesmo um banco do povo nlo empresta pua 
inadimplente, nem o bonoo popular da ~dez moo Wú. Isso 
é razOável, por mais popular e social que seja o bmco. 
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Uma oo!Ia questio 6 !lOM critmoo. Na minha opinilo, iAo 
~ o que mais vai noS mobili7M. Temos a blneira f:m.mceirL Nlo 
dá para gastar o que J!io tem. Mu, dentro daquilo quo 10 tom, 
quais são os critérios? E obta inacaboda, obta perto do fmal.llto 6 
fundamental. Ol:n. nova, principllmente com fm•nciiiDt!So exl«· 
no, é diferullc. Esses são oa critáios fundamontais o, ao poalvoL 
em alguns casos !!lo é, com parceria, pora envolver na -bi-
lidade Estados o MWiiclpioa. . - . . .. 

Pa< último, Sr. Presidente, 10 aiDda mo - alguns ins
tantes, quero dizer que o dado aqui -lado. a 1:01p0ilo do s
tos da Presid&>cia, !!lo reflete a realidado, po<qUOIIIo da época om 
que o Ministério do I'LtnojameniO pertoncia ll'reÃd&lcia, incluli
ve com o BNDES e o FND, para o Olçamonto doste auo. B iAo 
nio foi refeito do ponto do vista dos dadoo. 

Al6m do mais. efetivamente, ao descoDIIImOI ulúia. o 
tudo. o mais, os gastos daquilo que envolve a Prelidaocia, incmi
ve com a Sc=taria do Assuntos Batmklgicoo, 1110 ultnpoaam 
R$270 milhões, e !!lo oa R$4 bilhõoo que aqui fonm dilol. 

O SR. PRESIDENTE (José Samoy)- Com a palavra o So
nador Júlio Campos, proximo andor i.ulmlo. (Pausa) 

Com a palavra a Senadora Marluco Pinto. 
A SRA. MARLUCE PINTO (YfB-RR. Som n>Visio do 

orador.)- Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr's. e Srll. Sc!WioiM, cata
mos consciectes de que realmente o corto do Oiçamento rolaciooa
se a questões fmanceiru. Mas existem cuco, j6 citados por V. 
Ex", que requerem urg&lcia, como os do calamidade pública. 

Agom., Sr. Ministro, veub.o a esta t:ribu.na m•t•nymtc pua 
perguntar a V. Ex• o porquS do nlo se enviar lambim uma D*lida 
provisória com relaçio A BR-174. Essa olttlda, no lrocho do Cara
carol, no Estado de Roraima, at6 o quilbmetro zero, om Mlnaus, 
na época das chuvas, ftca totalmente ill!mlitada. Nem o eomboJt!
vel, nem o próp:io glls de cozinha chegam ao 00&!10 Estado. 

Nio sei se isso 6 do conhecimedo de V. Ex•, mu o 6 do 
Presidente da Repúbliea, Fernando Henrique Cardooo. Qwldo 
Sua Excel&tcia em Ministro da Fazenda, por muitas vezoa li oot&
ve. principalmente na ocasião em que o ex-Govemador <>ttomar 
Pinto e""va asfaltando a BR-174, nos trechoo da Capital Boa Vi5-
ta ab§ o foAarco BV -8, frouteira com a Venezuela. 

Por que ele iniciou aquele trabalho exa.tamente pua a Veuo-
zuela? Em decon€ncia de um acordo assinado entre o Governo 
brasileiro e o Governo venemelmo: o Govcmo vcmemelmo, lá. 
mais de cinco anos, já havia rumprido o seu courato, ufaltmdo 
até a divisa, que é a cidade de Santa Helena; e o Brasil cOitinuava 
inadimplente. 

Estivemos com o Presidente Itamar Fnmco: uo ato. Sua Ex~ 
celência oos garantiu que, se o Govemo.do Estado eniiUSe com 
50% das despesas, a União enlraria com 50%. B foi em doc<m!n
cia daquela promessa que foi dado inlcio Aquela pavim<Dtaçlo. O 
nosso Estado, que conta apenas com a urocadaçio irris6ria do 
ICMS e com o que recebo do Fundo do Participoçlo dos a...dos, 
asfaltcu os 100%, e até hoje nio recebeu um centavo da Uniio. O 
Govornador, depois do iniciado o tmbalbo, nio quis~ parar e, 

C<XIl aa vorbu do seu próp:io Boda, resgalOU uma inadimplencia 
do Governo bnsiloiro. 

Sai que V. Ex• nlo poderia, attav6s de uma medida provi
sória, cmcedc:r-nos ao menos o que foi psto? Afmal o Governa
dor, com 01 p<6prios '""'""'- asfaltou 300km: 220km da nosaa 
Capital at6 o Marco BV-8, Crocte.ira com a Venezuela, e 8aon alé 
(".am::w!'.lr que 6 a nossa cic:Jado..porto. Na época do inverno, algu
mu bahu- pequenas, pois !!lo se traia de um grande porto - fa. 
zem o transbordo das men:adorias, vindas, inclusive, -do sul doEs
tado ou de Mauaus, pua. abastecimento da nossa região. 

No <>Içamento da Uniio, toda a oossa Bancada apresectru 
R$191 milhõoa, e aprovamos R$60 milhões. Esse corte foi realiza
do quaao na totalidade. Se hruvesso, por parte do Minis~rio da 
F&ZIIIIda. o .-nbolso daquela porcela que foi gasta - até mesmo 
esao vala--, ji noo ajudaria baonte, Sr. Ministro, pois sio apenas 
ap:oxinwl•meute 300km. 

Fui momhro, dmantc várioo anos, da Comissão do Orça
monto o ooi que o DNER OIÇA !km de estrada por U$350 miL No 
D0110 Eltado, aquela estrada tio di1!cil, partindo de Boa Vista at6 
a frontoira da V0110211ola, o govomador gastou apenas U$130 mil 
porquilbmotro, incluindo mais cinco ponte& da concreto. 

Ptqunto a V. Ex' se nlo se poderia reverter essa sibJaçlo 
do nosao Balado, j6 que 6 COIISeii50 de toda a Bancada do nooso 
Estado a prioridado a BR-174. 

O SR.. PRESIDENTE (Joo6 Samey) - Iii presença na 
Caa da 69 S... Sonadcros. 

CoDcedo a ~vra ao Sr. Ministro Joo6 Sozra. 
O SR. JOSt SERRA (Ministro do Planejamento e Orça

monto) - Gostaria do dizer l Senadora que efetivamente remoa 
nodeia pela nossa Assessoria, !!lo de hoje, do pn:ço baixo da es
trada comtrulda pelo Governo do Estado. 

A realidade 6 CJIC nio havia IOCUrS<lS no Orçamento para 
eua estrada. E a própria emenda feita em btitante insuficiente 
para qualquer aJonsamonto mais importante, se nio me engano, 
que ae referia ao trecho Nova Paraíso-CaracamL Na verdade, nio 
havia, mu 6 uma orientação do Presidente que consideremos essa 
eltrada prioritúia, inchlsive no trecho do Amazonas paque, em 
úhima aniliso, a estrada wmente vai realizar o seu potencial par· 
lindo do Manaus. E, portanto, esao é um assunto qu~ estamos abor
dando o levando em consideração. 

Quero dizer também que nio existe no Orçamonto a figura 
''lransferlncia de reamos", 116 porque isso passa pelo Congresso, 
nio hi o ilom. Além disso, segundo, isso paasa pelo Congresso, 
que é uma Caas poHtica que representa o con;u>to do Pais. Eotio, 
oaturalmente, isso se multiplicaria em b:xlos os Estados, poxque as 
car&ciu existem em todos os lugmes. 

De maneim que teremos que procurar uma fonna. especírlC& 
do poder dar esoe apoio que, so nio fosse do Minlstério do Plane
jameoto, aoria, sem a men<r dúvida, do Presidente da República, 
porque ouvi isso dele. 

Aproveito a peigllllta da minha colega Senadora pam dizer 
-que, do Cato, aqui !!lo há qualquer espécie do transfer&tcia dares
pomabilidade. Agpn. as prioridades em matéria rodovüria, da 
saúdo, etc, slo fixadas pelo seu Ministério respectivo. Nilo é o Mi
nistério do Planejomento que determina se isso 6 prioriürio ru 
oquilo deiaa do sor na doeislo do aioc:8r os rearrsos disponíveis. 
Temos a ver, isso sim. com os reall'SOS, mas não com a defmiçio, 
dentro daqueles nocursos, daquilo que vai ser inclufdo no Orça· 
monto, a portir da proposta do p<ópriO Ministério dos Transpo11e$. 

Portanto, esse 6 um lrabalho que teremos que faur conjm· 
tamento com o Ministro dos Transportes. 

O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey)- Pergunto l Senado
ra Marluce Pinto se S. Ex• quer comentar a respo~ta do Sr. Minis
tro José SCITL 

A SRA. MARLUCE PINTO- Sim. Sr. Presidente. 
Sr. Ministro, quando me referi t alocação de reattSOS para a 

conclusão da eslmda. nio queris dizer transfetencia do Olçamen
to, mas o que já havia sido aprovado para o oosso Estado~ potqUe 
houve um corte quase total e romm aprovados 60 milhões, &tnl.v& 
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de emendas, com mais, aproxlmadamellle, S milhõeo do Ex.ea:Jii
vo. Há consenso da nossa Bancada. dos Dep:ltados e dos Senado
=,de que aprioridade6 a BR-174. 

Podenamos reverter essa verba em prol da BR-174, porque 
6 a obra de maior significado para nosso Estado e de grande nooes
sidade. V. Ex• nio faz i~ia o que é um Estado muitas vezes n!o 
ter gasolina. ou óleo diesel pa.m. os veículos trafegarem.. 

Em decol:r&.cia dessa siblaçio. sei que h' uma pioridade 
do Prosiden"' da República em concluir a BR-174. Ela 6 muito im
portante pua o no5SO Estado, mas 6 também um segmento da ro
dovia Pan-AmeriCIUlJ.. e o ónico trecho nio asfaltado 6 exatamel:te 
o citado por V. Ex•, que vai de Caracara{ até a divisa com o Ama
zonas, menos de 300 km e, de&sa divisa at6 o quilOmetro zero, 
para chegar a Mamws, slo 250 km. 

Era esta. explicaçio que gostaria de dar a v. ex•. 
. O SR. JOSE SERRA (Ministro do P!aoejamento e do Or

çamoDIO) - Veja Senadono, livo1001 dez dias para examinar nma 
poça orçamenlária gigantesca. O que c1i= enlio quando 10 apro
vam verbas para outras fmalidades e nlo pensam no s6río probel
ma das nossas estradas? Isto era praticamente imposdvel dentro 
daquele contexto. 

Aliás, quero insistir na importAociA, não 6 obrigiÇio, de 
aprovarmos o Orçamento no ~sso na foana em que ele for 
concluido, com anlecipoção, a fiDl de que haja tempo para que u 
coisas possam ser examinadas devidamente. 

Por outro lado, o compromisso que V. Ex• menciona com 
tolaçilo à estrada não foi troduzido do ponto de vista da dotaçio 
OIÇIIJllCntária para o que essa estrada necessitavL Se tivesse sido, 
estaria lá. 

Como eu disse, vamos examiná-lo, pois o projeto nlo 6 
prioritârio apenas pua Ra'aima. mas tam.l:ém porque abre um cor
redor de exportação, inclusive para a n:giJo de Manans, que tam
b6m procisa exportar. 

Portanto, essa estrada 6 importante para a export.açio, a fDD 
de que possamos genr diviso para o Pais a partir da RegiJo Ama
zôoica. Dai a prioridade ser nacionol e não apenas local A priori
dade local é legilima, mas 6 muito mais forte quando est1 ligada 
ao interesse nacional 

O SR • .JOSÉ SERRA (Ministro do Planejamento e Orça
mento)- Não, não. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com as taxas que estamos 
a. praticar, esse número tende a subir. Se for necessário mais recur
sos, ou se robuá uma porção maior, a uma taxa de juros ainda 
maior, ou se pagará. seja a preço de emissão. o suflciente para 
completar essa conta. Ou- Seja, aí nio haverá cortes. E gostaria que 
V. ex•, aí sim. cortasse com satisfação, se fosse possível reduzir 
essa cifra. 

A minha pergunta ~ a seguinte: Adianta aisa.Itir verbas para. 
a BR-10!, para a área da Agricultura. que angustia a todos nós, 
para a Sa6de, como aqui já foi mencionado, se não 6 posslvel ad
ministrar a questlo do grande volume de recursos destinado .l rola
gem, à amortização parcial e ao pagametllo, enf!Dl, de dividas? 

A segunda pergunta., deconente dessa, e constatando-se que 
ainda estamos vivendo uma quadra de taxas de juros elevadissimas 
no nosso Pais. O Senado Federal autorizou, em dezembro, a emis
sio de uma primeira parcela equivalente a U$$2 bilhões em IÍbllos 
do Tesouro Nacional para setem negociados no mercado flD.IIICei
ro intmmcional. peanitindo um duto capu de reduzir talvez a 
taxa ds juros aqui praticãdá. Quer dizer isso que o Govemo estaria 
pagando uma taxa ~juros menor lá para tftulos novos e uma. taxa 
de ;nos maior no seu mercado interno? 

Gostaria. poo:tanto. de centrar a minha pergunla nessa ques
tio da administraçio da dívida e dos exercícios que V. Ex• tem fei
to, e o Senado tem que ter participaçio ativa nisto, tem que ser co
autor. Os exercíCios que estio sendo elaborados pelo Govemo, 
para nos livrar do que é o maior de todos os encargos, é também o 
maior de todos os álibis de V. Ex•, porque sempre que for oecessi
rio - e te~emos que acreditar - o fardo da dlvida jamais deixará 
disponíveis recursos para obras por mais meritórias que Sejam. 

O SR. PRESIDENn: (José Samey) - Com a palavra o 
Ministro José Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejamento e Orça
mento)- A pergunta de V. Ex• é oponuna em dois aspectos, pri
meiro, porque registm algo que é verdadeiro. Não tenho a menor 
satisfação, nenhum prazer em sugerir ao Presidente da República 
esse ou aquele corte. Realmente o ideal para lodos e para o Gover-

A S~ MARLUCE PINTO - Muito obrigada. . no, inclusive para mim. seria que pud<!ssemos expandir bom os 
O SR. PRESIDENfE (Jos6 Samey)- Com a paiavm o Se- gastos, de msneira sólida nas áreas essenciais par.l o desenvolvi-

nador Esperidf<> Amin. monto do Pais. Estamos procurando. dentro das limitações, fazer o 
O SR. 'ESPERIDIÃO AM1N (PPR-SC) - Sr. Ministro, máximo possíveL 

aeio que esta é a sua estréia oa tn"buna do Senado. V. Ex' está Com relação à questão dos juros, queria dizer a V. Ex• que 
participando, de uma reuniio que 6 uma verdadeira catarse mça- o aumento de despesa de jlros. a incidência principal é sobre o dé
ment.ária. . flcit, porque tende a aumentá-los, uma vez que o Governo inclina-

A razio pela qual V. Ex' foi convOcado impõe-nos. portan· se a emitir títulos para cobrir a despesa com juros. Na verdade, a 
to, prosseguir na apuaçio &::G pcxqués do& cottes e das <filjcnldadc.s amortização não aumenta nem diminui a despesa, porque amortizo 

Creio que, aqui. j! foi suficientemente detalhado o conjunto e emito novo útulo. O problema realmente são os juros, não a 
do porquê. Estou convencido, ou mellior, começando a me coo.- amortização: se a divida não tivesse juros seria uma maravilha, 
vencer de que V.Ex'nãocortadotações:orçame:otárias por prazer. porque, ai, praticamente, não teria nenhum custo, exceto o de per-

Mas. olhando o conjunto das grandes cootas do 0rçamcn1o manecer a mesma. situação. 
_ e de certa forma. esse assunto já foi abordado -, sem chívida al- É preciso ter claro: é diferente uma despesa em bens e_ ser
guma, 0 que mais nos iirita, no sentido maia amplo da palavra, viços ou em salários de uma despesa de juros. no que se refere ao 
quer dizer, 0 que provoca esse grande incômodo, esse grande cJes... seu efeito, porque o efeito da segunda é mais rmanceiro do que 
cooforto P'~h1ico, é o comptometimento com os volumes destina- J'IOPri.amente âe 8crescer, de aumeiltar a despesa em bens e setViço&. 

dos à la à · - ~· u't los e ao pagamento dos JU. • Não posso deixar de mencionar, sei que V. Ex• também ro gem. eilllSsaO la< novos u . 1e . ·_I!_ • • 1 • 
de dos · v E • · nou US$26 bilhões. que va mutto em conta. com a expencuCl.a que teve. me us1ve como ros OU parte JUI'OS. • X'",l]leDCIO . . • 

creio ser 0 orçado. _ achninistrador competen~ no seu Es~ ~ue, tWmente, bi ~ 
O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejamento e Orça- des!""as em_ bom, serv1ços e ~oo -~ quo_ ~m ~ 

mento) _o orçado é esse. - ·· ·· - - - muitO, especialmen"' folha de salário •. inatívos, CUJl porti<~ 
o SR. ESPERIDIÃO AMIN- Dever ser maior. no total das despesas de pessosl da Uniio, esti ClOICODdo Votlitll-
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nosamente. Daqui a pouco para cada dois reais na folha da ulirioa 
um vai ser pam. inativo. Isso nio do IN'SS. mas da Unilo. Na V«~ 
dade, essa é uma contnputida do quo ooontocou aa ma da Saádo, 
porque, com a uniflCIÇio constiblcional, o "bolo" fJCOU um 16. Na 
práti~ os tea~rsos da Seguridade aumentlrlm vati.giooummte, 
mas a Pmvid&lcia os abo<rvou om ddrimolto da Sal!de. 

Com relaçio l qu..UO doa juros, a ..,... ~ do curto 
pnl7D 6 a estlbilidado cambial. Podomoo aboix1r oa jJroo com uma 
situação cambial sólida, a <pai signiíJCa voltar a obl«supodvit na 
balmça comorcial. O Govomo CO!lleguili isao: faremoa tudo o 
quo for nocessirio p1r1 gorar superivit DI balança COIDII<t:ial e, 
desse modo, o afluxo de capitais 10 !IODDiliza. 

Nu úhimas semaaas, isao já vem aconteceDdo, face la me
lhores expoctativu, aos amlncioo de privatizaçio, à molhoria da li
tuaçio ex1ema. Hoje. o quadro mexicano esti melhor, li custas 
eyiden~ente. de uma tremenda recesslo. Mas a balança COEDCr': 
cial molUCalla esti·molhoraudo, o que é muito impa1anle pua o 
BrasiL A balança de pogamontoo da Argootiaa ..U. mais ellabili
~ A ocooomia _norte-ameriCana está-se desaquoconclo, o que 
significa que não baved anmemo de jnol, o que seria ttDito ruim. 
Portanto, o quadro externo está mais favodveL 

Temos a nossa tarefa referente i questlo comr.rcial. Per 
isso, estamos incentivando mais as exportaçõeJ e adotamoe: medi
das com relaçio i.s importações. Quero deixar bem claro que, em 
relação is importações, Dio poDSOJDOS em adotar novas Dllldiclu, 
mas as que adotamos fcnm for~<~ nio po<protociooiamo ou aber
tura. Quem poDS& que essas medidaa llio protociooistu Dio ·..u, 
senslvel ao verdadeiro poobi<ma da bolauça de pegamentos. 

Adolamos essas poovid8nciu pua alcançar solidez DI eco
nomia do Pais e para reàlzir os juros. Concordo com u anmtes 
de que taxas de }>roo altas nio sio boas p~r~a economia. E.Ua 6 a 
minha posição, é a posição do MiDistro Podro Malan, do Presiden
te do Banco Centtale a do Presidente da Repolblica. É um efeilo, nio 
uma causa. Temos que C<lllli>alec, portan10, u causas do Jll'lblema, 

Outro aspecto fimdameDtal 6 a questio fJSCal, O que esta
mos vendo é um crescimento da carga tributária - nio sei se V. 
Ex• já estava no plenário quando abordei o assunto. ~ pró
ximos de aicaDçar a maior carga tributária da histáia bnsilcin e, 
no emanto, temos problemas, pmque as despesas ctesccm vertigi
nosamente. Precisamos de uma açio fmne do Executivo e-do Le
gislativo para resolvermos esse problema. · 

Assistimos hi ·poocas semanas a aprovaçio de um projeto 
da fuvidência, cujo fliWlciameDlo, embora satisfat6rio, foi pre}>
dicado por uma avaliação equivocada do ponto de vista da "'laçio 
receita-despesa. O Govemo o aprovou por emendcr que isso faz 
parte do poocesso de Degocíaçio e do poocesso democritioo. Pcc
tanto, essa questão do juro tam~m está ligada a ino. 

A médio pnl7D e IOD&o prazo, p<OCisamoa poomov.,. privati
zações. Este ponto é muito importante. O eswquc da dlvida mobi
liw em poder do público DO Brasil6 da o<dom do R$65 bilhões. 
Nio é excessivo se complrldo a outros palses, mu podomoo ali
viá-lo pela metade em dois anos com uma boa aocleraçio nas pri
vatizações. Essa é a estmlégia de loogo e médio prazo. 

A curto prazo. temos que atingir supedvits commt:iais e 
cODtrolar o equilibrio fiScaL A médio e lougo prazo a palavra de 
Oidem é privatização. Essa a minha resposta. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" dispõe de 
dois minutos~ Senador Espessidio Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Gostaria de agruiecer as 
inf~ prestadas e quero dizer que considero este talvez o 
aspecto mais danoso- os juros -~ que produz os piores efeitos na 
oc:<lJl(llllla bnsileim. 

Gostaria que V. Ex• prolongasse um pouco mais a sua ex
plicaçio a respeito do objetivo de IO<Iução da taxa de juros. AiDda 
aaesceiUria o seguinte: a taxa de juros também ~ elevada - V. 
Ex- diJa& muito bem que ela ~um efeito-. porque o credor lem in
formaçio o sonsaçlo de que o devedor Dio tem como pagá-la, ou 
seja, sabe que a fonte capaz do amortizar essa dívida que, relativa
mep a outros pai-. 6 pequena, desprez!vel ou DUia, inexisteDte. 

S6 pua terminar, Dio sou favmtvel A criação de DODhum 
imposto novo: pelo CODllÚÍO, coocordo com V. Ex" que 28 ou 
30% de carga tributária 6 um excesso. Mas lembro que, ainda no 
Governo Itamar FnDCO, qu&Ddo o elltào MiDiatro da FazeDda Gus
tavo Krmsc veio negociar cem o Coogresso a criaçlo do IPMF. o 
seu grande argumento foi o de que esse imposto seria o tuadlng 
pua aleotar um minimo de capacidado de pagamento da divida. 

lU uma alternativa a essa idma, que- repito- nio endosso, 
mai h~n.te tem signifscado. Neste momento, o que esta
DlCJS a abo[dar aqui 6 cano combe.ter o "tumor'' da taxa de ;nus. 

Em essa a iDdagação fmal. Agradeço, desde ,ii. as colocaçõ
es de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - O Sr. Milliatro tem 
dois IDÍDUI<ll. 

O SR. JOSÉ SERRA (Milliatro do PlanejameDto e do Or
çamemo)- Muito obrigado a V. Ex". 

QuaDto ao JPMF,lembnria a V. Ex" que ele Dio fazia parte 
do jorojdo original do Govemo. Estou seDtiD<Jo.me l vootade por· 
que; ila época, ópu .. me is vinculações que se estabalecetam deD· 
trO do JPMF,tais como vinculações is desposas. etc.· 

QuaDto ao assuDIO da d!vida, V. Ex• tem nzlo qu&Ddo per· 
gwu: POI' que cobra-se caro? Porque se tem receio de que o deve
clor nio tenha solvência suf1eieDte pua esse pagamoDto. Por isso é 
importante a solidez fJSCal. a privatiz.açio e a situaçio cambiaL 
Slo os Ir& vetares: a situaçio fiSCal e a do cAmbio tem a ver com 
o fluxo; da privatizaçio com a perspectiva de que o Govemo está 
disposto a desmobilizar pano pagar a divida, o que nio é Dada de 
mais. Faz-se isso em familias. em Municípios. em Estados e no 
Pa1J iDleiro pela experiBncia intemacional que coohecemos. Acre
ditamos que a melhor' esuatégia.. efetivamente. é a da privatização 
a m6dio prazo. 

· A questlo do cimbio, segundo oosso entendimento. é deci-
siva para abaixar os juros. Como bem analisa V. Ex--, os jlros con
taminam a divida pública. Tomara nio houvesse vasos comuni
cantes e nio tivéssemos dívida pública. Mas, infeli2mente. há uma 
cootamjnaçíio direta e desproporciooal pelo tamanho dessa dívida. 

Por último, quero insistir naquele aspecto que menciooava 
V. Ex• porque isso surgiu aqui em várias perguntas. Na verdade, 
Dio estamos dimiDuiDdo desposaa por causo da desposa de juros: 
estamos aumentando o endividamento. Essa é questão fundamen
taL Pam porar essa bola de DeVO temos que deter esse poocosso. 

Se a estabilidade se mantiver, como se mantem. dunmte 
tr&, quatro anos. uma. divida de sesseo.ta. setenta bilhões nio é 
exagerada, p1r1 DeDbum pois. QuaDto deve dar isso como propor· 
ção do Plli? Um sétimo do PIB brasileiro. Países eomo Itália e Es· 
tadoa UDidoa têm dividas que se apooximam do valor de todo o 
S<U Pm. No entaDto, nio é um problema ftscal do [Xll1e do nosso, 
porque as pessoas, as empresas fmanciam com relativa facilidade. 

Hi ainda um outro aspecto. Mencionava aqui o Senador 
Ademir ADdnde, do Pará, que a divida é paga para os baDcos. 
Nào é bem assim. Os baDcos fazem iDt.ennediação fmanceira, 
mas. em última análise. hi 05 aplícadores. também. E há um pro-
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blema que enfrenlamos, inclusive quando se fala da questão agti- V. Ex~ falou M pouco que o 6~E teria criado algo com 
cola. que acho que 6 um problema real. grave para a agricultum, relaç1io a um real por verba de capital aptcsenlado pela emptosa. 
mas envolve duas pcutas: a. captaçlo pela poupança e a aplicação. Quero reiterar a V. ex• que o problema é sério. São mais de 
O blraco no meio implica num problema de na.blreZa fiSCaL Daí 40 mil des~pregados em um setor que viviã excepcionalmente 
sua dillcil soluçio. bem • .ao longo da história. exportando US$1,8 bilhão. O Rio Gtan· 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy)-Coma ptliavmoSe- dedaSul.embool. não seja.oJ1ll!i9rprodutor; comumpoocomais.do 
nador Pedro Simon. que doisquinloo da produção, t=80% das exportaçéles lnsileims. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS)- Sr. Presidente,~ . Entendg que o mundo pode ser globalizado e que dev""' se 
zado Ministro. Sr's e Srs. Senadores. quero, em primeirO lugar. abtir ~ P<mas ~economia. O que oão enfeUda 6 que estamos.im
manifestar ao ptU&do Ministro minha alegria em vt-lo aqui. Ami· portando US$~,5 bil)lões de produtos absolutamente supéifluos. 
go, admizador, companheiro de tan1as luw ao longo da rosistencla Em ""perlll«CCdos,de Porto Alegre ou de Brasilia. podemos com, 
democrática. é com muito prazer que Vejo que, daquela CI.IIÜDhada pnli' vMW. .mcm;adorias cozno .se cst.ivés:;;en:JOS nos Estados Uni-
do nosso antigo MDB, daquela resisttncla. daquelas id6ias, claque- dos. Isso 6 bom. 6 normal. Mas 6 uma e<apa.. . · 
La ftlosofl&. hA algu6m <p~e repn:senta exatamente esse cooteúdo à . . . ~se. por exemplo, vinhos de quinta . categoria 
freme doa destinos da oconomia do nosso Pais. V. Ex• ji tinha sido como !iC fP&sem.~~es; Os vj$os, realme~ são uma porcaria., 
escolhido por Tancredo Neves e foi um dos grandes tespOilÚ.veis fabric.a4:1os no .norte ,da Africa .C9;11 nome alcmio. Essa alÍ\fida.de 
pelo Plano EconOm.ico que o Dr. Tancredo Neves, se assumisse a eSI.á. praticamente. destruindo a,produçio de .vinho dq ~io. ~de 
Presi&ncia, executaria. Hoje, espero e confio muito qui!! V. Ex' dÇ) .S~L .fala:' se a gera em importação de v,inho da Arge!).~ ~~; gra-
bavetá de continuar o Plano do Ministro Fernando Henrique Car- n~l. ~nenhuma trit:utação:. . . . . ~ . . . . 
dosoeumGovemoque, se Deus quiser, hide dar certo. · . · rmPortã.~sr: .q ~ Pm.dólar, nobce.Ministro,e.nio se ven-

Aaedito que o Presidente Fernando Henrique Omloso. pri- de por dois dólares. .V~'!"._sim. pelo proç<> de um sapato pro
meiro nos Eslados Unidos c, agora, na Inglatet:ra, levantou uma duzido-~i- Se .a.Grandene ,p-qduzia. um tênjs que saia P,or quatro 
questão que considero da maior importAnci.a., referente aos movi- !Miare!> e.~ yêadido por quatr0d6Jams e ~io. agoro. está impor
mem.os internacionais especulativos de capitais. Argumenta .. Fer- tando da ~ina. P.<X um dólar e cCillltimla. vendendo por. quatro .d6Ja
nando Henrique que teve o apoio do Presidenle americmo e do res ~ meio. Essa. 6 a reali~ .. 
Primeiro-Ministro da Inglaterra, que deve haver um 6rglo supra- . , Penso que ,essa. que~· p.eve ser analisada, a exemplo.dos 
nacional pam coibir os movimentos in<emaciooais de especul.açio Estados Unidos, que tomailliil,po,-;içio quanto à impor!açio<leéar
de capitais. . ros.de luxo do.Japão. A resposta americana, (ai imedia!+ ,I.,', çar-

0 Presidente da Rep.lblica falou no BIS- Bancopam Com- ro de·!axo iln~do paga a taxa estabelecida pelos. Estados.IJni-
pensações Intemacionais - que hoje 6 uma espkie de banco que dos. O Japão .e.stfl.de~tend,o.~ questão. .. ... • . . . 
funciona como compens•ção dos Bancos Centrais Dlrindia.i.s dos A crise na indtistrifl ® ,qt:lçados qu!'.vive o R.i.o Gmndc do 
países-membros. Diz ele que esse Banco poderia passar a agir SuLeu.oàcccnsigoentender. Háumalnfqridadede~de 
como órgão supranacinnaL com a funçio de coibir os movimentos produtos que, repito, sio desnecc:ssmos.lllé o mós ~. ~tá
fmanceiros especulativos. Salientou o Plesidente Fernando Henri- vamos com um déficit de mais de um US$1 bilhão .de pto<lq.tos 
que Omloso o que aconteceu no M6xico. E 6 iaso o qtie pode. de sui>érlluos qu~ importamos, . . 
certa forma, ocorrer em qualquer outro pais de economia globali- .. Outro dia, ouvi a Miirlstfa Doro~éa ~ernec:k-dizcr que as 
zada. cujo capital sai à procura de novos inv~timcntos. Se não medidas fcx:am tomadas e qu,:: esse m~ 9, défiCit já .~ou~ para 
houverumsetorintermediário,qualquerpaísCOll'eesserisco. USS4QO milbões.e que. at6 .jplho, pratiRmente e~-~ um 

En gostaria que V. Ex' pudesse esclare= o assunto à Casa graup., caminho •. s~ for seguido. ' , . . 
e a nós altros, porque sou mu:ito sincero. Li no jomal uma tese Tenho ;upn série ~~ ~ntas a f~_r ao Sr. Ministro. mas 
que considero muito importante e creio seja uma posiçio muito in- há vários ~oad9res que $~ .desejam .f~r perguntas.a V. Ex•. 
teligenle, muito séria.. Nlo sei sç vai dar certo- dar certo no senti~ Resumo. dizendo da alegria, muito~~ da satisf~.que te
do de os países capitalistas aceitarem. ou olo-, mas 6uma tese que nho e~ vê-lo aqui, neste momento. 
deve ser defendida, debatida e analisada. 

Se estamos dizendo que se vive numa oconomia global, está O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarue)il- Com a palavm o· Sr. 
provado. por outro lado, que essa ~ uma.· das conseqüências que Ministro José Serra. ' · 
têm que ser analisadas. Caso cootrário,logo esse capital especula- • O SR. JOSÉ SERRA.(Minisb'o ~.Pl.aueja~~to e Ürç.
tivo vai ter uma tal forma de coutrole e de coordenaçio, quedes- mento)- Senador Pedro Simon, a satisfação é reáp-oca.. l...amento 
tr6i ou levanta a ecOnomia de um país em desenvolvimento na apenas não estar presente oestà Casa para outros tipos de debale, 
hora em que bem entender. Parece que. pelo que entendi da pro- indusive de natureza política. Apesar de ocupar cargos na área 
posta do Presidente da Rep.lblica. ela 6 importaute. Eu gostaria ecooômica. a minha inseiÇio na vida p.lblica 6 atrav6s da politica 
que V. Ex• pudesse fazer um esclarecimeDto sobre essa mat.Sria. c do processo eleitoral. Já disp1tei quatrç>' eleições, das quais s6 

Sobre a segunda questão, V. Ex• e DJJitas pessoas j6. se pro- perdi uma., felizmente, que foi a da Prefeitur:a de São Paulo. 
nunciaram. V.Ex• e eu niopudemos estarpresentesporqueesta-
mos aqui. mas uma delegaçio de mais de ISO políticos e empresá- Não obslan.te a gratificação pelaS. ~sponsabilidades que o 
rios, se não me engano ex;.- Governadores Mário Covas, de São Presidente da República me delegou, à· &;ente do Ministério do 
Paulo, e Antônio Britto, do Rio Gmnde do Sul, estiveram agora. Planejamento. repetidamente tenho impulsos de estar aqui presen
com 0 Presidente da República, discutindo sobre a crise ca.lçadista te, a fim de participar de debates como este e como outros que 
no nosso País. Ela 6 expressiva no Rio Grande do Sul, com 4S mil aqui são feitos. - ' 

desempregados. e igualmente em São Paulo, na zona de Fmnca e Com relação à questão internacional. a proposta do Gover
em outros municfpios. O Presidente da Repóblica aumentou a taxa no brasileiro, apresentada pelo Ministro Pedro Malan e por mim 
de importação c.ios calçados para algo em tomo de 47~. Sua Exce- próprio, na reunião do BID, em Jerusalém. e pelo Presidente da 
lência terminou de assinar pottaria nesse sentido. República, desdobra-se em três níveis concretos. 
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~iro. ampliai 0$ direito& ·~ de 5aquo do Fundo 
Monetário, com vistas~ dar ao F!pldo,qzpa pro.visio de. recursos 
maior para poder ateodct cosoo de omerg&lcia, COIJI<I o do M6xioo. 

Segundo, ampliar • m.aiXem. das agencias de financi•JIV'«<to 

inoemaçi!ll!&), v,ia ~.Mundial, ·para emp<6stimoo lfdOriais, que 
siQ empr6stilllQO qmdinbeiro,,pont laplbém all!U.em aimaçõea de 
etDOl'Jl'lncia ou de prt.~ia,·, , . , , , , , . , ·, 

. E: te=iro, que o Brasil participe dos l'CIIIÜ~I infCXII1IÍI de 
banc9fl centrais ·OUIÓpeus, centndoo no. Banco do Bui16ia, para 
efeil!> dc regpl~ dçs prpblemao intemacionaio. Eo11. pootura tem 
•ic!o bem acolbi\4. poo: parte \kll. J;laJ1COI .~ ouropeuo,. por
quo,.na. pdtica, b.i. um. espkie do n>gu~ iluqfi<;ien,te ·~ infor
moL. Moo,. pelo peso 1101110• dev""'"""'. ~ ~~\01; nio por 
umo gu .. !ã.<>. do ·~Jllll~Çio de poder .naciooal ou aisu>na qqtra ooi
sa ab~ ~~.uma qu!'st.to·c::qna:etado.noao intemue. , 

. · Ev;del:lteiQ<Ilfe, *''~~!"si~ 'll'e ~tamco.P\'(lpO!ldo, faciJ-
veis, acunoprazo.., , . . , . . . , . . . . . 

·, · ~uma oulra quesUo, para a.qua\ o j'res~te te111 cbamo-
4<1~~que_6vitalparaom6dio.e.olonao- , :. , 
. . . .l"i810.~ ~i~ ... ~yolveuf'le.esll. captcidade 
de "'gulaçiq,,por ~ ,da,ú;>l;ti"!~ <!<?·llaolco ~- Ji 
se disse que Da Humanidade bQU.V!',b;'& ,il)ve~ im.pot:;tant~: a 
roda., o f~go e o.Banco Ceniii.I. A ,IJ,lCU. ver,~ tJ,Jll-~1!-~· _o;utS 

~(etiy~en~ ~ln. a importillci&.deua in&tituiçlo. • , , : '1 • , 

, . , O B!mco. Çç~ é o baJico·~. bancos e. discipliua o siste
ma.!DODO)árip, Moi~ aindo. ,de .1930 para cá, f~ desenvolvidos 
mecanismos de seguro para impedir quo ~ OÇ<li!Omia deoobo cano 
um ea.tel<> de cartas ou vá pont o chão COJliQ 9qmi!JPo pet)~. 
Q.O: ~ ~~~eito_~'-'. -Nw:K:a mais bouve crise WIDQ' ~.de 
1929. PQIRJIC J;aouye_ ~IP.au~~-t;aa.capacidado de~ a 
ec:onOIDia. . • ' • . . .. • • . . • • - • .' . 

No mundo conlemporincp, o· SisteiQI. .t.inapceiro se. in1e~
<i0Dlllizou brutalmente.pela quobl:a da~. pe~ ~m~ltipola
rizaçilo econômica e pelo desenvolvimentQ das te~. 

. pem c;apaci!la<1e."" movimentos rápiàos e tudo> maiS. . · 
. J'<~;DPs ,bpjc US$13 .trilb~ oircuiando no IIIliiiCb anual

mellle. Nlo há a meD.OI" disciplina como na econania naCiooaL. O 
dinheiro é criado. porque dinbcioo ><1 cria ,...,.iSo do ~m~ltiplicador 
. ~~ que, agOia·!C dá em escala mun<lioL No enlalllo, ]\19 ,há 
. <!is<iP.Ilna !10!5!' ,movimentaçio. Essa é a~ da argumentaçio .do 
. Presiden"' ·da Repjblica.,l~ao bav!"ldo uma disciplina. podolamos 
. vir a ter crises fmanceiras como as 4o, s6culp ~do e •d!'J ini
cio deste sé<ulo. bso.se. deu exatameQto pela .f~.da disçiJIÜIIa e, 
inc~ive, pela falta da multiplicaçio de dinheiro. . , , , 

. , , Qu&J:!.do ~:~m pais. toma dinheiro e!DpE'tl$tado e depasita-o 
num *co .estrang~iro. o banco empresta esse dinheiro. V ale dizer 
que. estamos criando dinheiro, isso 6 a pUra criação de din~Jeiro. 
Dinheiro .. dólar~ moeda cu mesmo depósito C'm, conta c:ortette são 
uma fração pequena do dinheiro que se tem: o resto é DJ)t.ipllcado 
pelo sistema bancário. Deve ser assim. sempre ftmcioD.OU dessa 
forma:Eosa 6 a base da posição bl:asiloira. Cotiludo, é dillcil fazer 
isso, já que o nosso sistema intemilcionalllUilCa primou P.,ló des
COitÍõlo. Em geral. tem que haver uma crise e se pagar uin pfeço 
muito alto para q.Ie essas coisas sejam feitas e esta regulaÇio seja 
C<JilSCguida. . . 

Esperamos, entretanto, que haja um acesso de dcsc:Oitino e 
uma visão, já que o mundo está com um nível de maturida.do mui
to maior do que no passado, para que se possa antecipar •lguma 
regulação mais flilllC, fom as medidas paliativas importantes o que 
registtei aqui. 

Com relação à questio das exportações, posso diz« que a 
econom.ia brasileira viveu um grande processo de abêrtura. O Pais 
se desenvolveu muito num determinado estilo. qual seja, auto-in-

teJveocionilmo estatal. fcxte protecialismo e, uma outra caracte
rlstica, o deocaao pela Educ:açio, lev&J>do.oe em ceda a.Edncaçlo 
e<mo fator de desenvolvimento, nlo COJOO fal« de intepaçlo de
II>I>Critica e cultunl, poil ilao .._ foi valorizodo. 

Eoto podrlo i' oe eoSOfOU. Hoove uma abertma que bave<ia 
de qualquor IIWIOirL V. Ex' IDOIICioacoJ o piaDO de Govemo e a 
Comiulo que tive o pruer de coco:denar 1 ~ Eu i' poevia a 
abertma da ec:CliiOIDia por nzõeo intemao, poil já llnhamoo avan
çado muito na indullria)izaçlo. A referida abe11llia foi feila, foi 
impcxtante e positiva. É óbvio, entmanro, que ae pan•moo de 
umo aituaçlo de foàlamellro pont uma situaçlo ·de abertura. v lo 
RqiDdo problema que tam que ser •dminjstradol c retifJC&dol. 

Paro coilcluir, Sr. ProaidoniO, eu diria que um doo proble
mas diz reopoilo exatamemo ao nouo Palo que nlo dispõe de tmli
çio o de imtrumeniOI pont se prolegor de pri1icU deoleoil'de co
mércio, mathia em que oi Eot.doo Unidos 'oio s<iflslic:ldi.,irooo • 
Nlo tomos ilao, tudo 6 muito lento. Todos dizDm- nuoca estudei 
pooooohtw!te o problema - que h' um óbvio dumplaa por parte 
do Qlina DO que 1e re(..., U expcrtaçõea; inclusivo de calçadoo. 
Nlo 6·poai•el oor uma relaçio de custo um pont quatio. Mu o 
fato 6 quo nio se puu· da dem!ocia parila douioaslraçio COI1Cl'Oia 
para q1IO o Pafa poaa tomar modidoL e o Governo eoti diopocto a 
tomar modidu uddumpiD& duru. Mu temos uma lcgislaçlo 
inadequado· nlo tomoolrldiçlo, e o lmow-how jurldico Osti volta· 
do pont donubar modidu qu~ o Govemb adoto. Qu0to inclusivo 
diza' a v. Ex' que, del:ltro da emenda cooiltiluéiooal refereme11ri
butaçlo, e.otamoo enviando um dispositivo qilo poev~ a puniçio ,_ 
troaliva pont dumplus- Ou seja, 10 10 ~11' uma situaçio de 

dumpbJc, a pel!lll 6 -·• pont desde o """""""' em que o 
dlimplaa COUIOÇOil a ser pnli<:a<h Paià isso, ptociouilco de úma 
eJDOD<Ia COilltiluciooal, poil podeoá chegar i Justiça mpidamoate, 
10 nio houver provid&lcia'deooa natureza. . 

• ' Estou apeoU mencionando um upocto, poil o tempo· nlo 
mo peomilo aprofuodar ntalo. 

. O SR. PEDRO SIMON- Aponu pont coDciUir, Sr. Pieai-
dente, com rolaçlo 1 queotio doo calçadoo, o que o Ministro pode-
ria di2IOl"' . 

O &'R. JOSJ!: SERRA (Miniairo de> Planejamcato o' Orça. 
D>OIIIO) - Com "'laçlo aO$ calçados. V. Ex' coafmDOU - eu· n1o 
havia dito aqui- que h' um wmento tarifúio awofa- Al'modidu 
de cr6dilo que estio oe.ndo lldotadas vinculaui o Crédito poé-in,·e.o
timoDro ao cr6dilo de capital de giro. Segundo wvi doo calçadistas 
dó Rio GraDeie de> SuL b.i. umo medida maio geral com rolaçio 1 
implantaçio do abatimento de cootribuiçõeo oociaia das oxpo<taçõ
es, que do importante& pua o empego. Nlo cnJio que tellbam um 
efeito oipif~<alivo sobno finooçao polblicao, na medida em que pot'· 
mitem que o 1<1<r cominue produzindo e pogmdo u cootribuiçlles 
oociaia 111Illv611 da ~çio.lsso, m vetdade, 6 um ciclo que se f<>
cba, nio hi penla, há ganho ponto coojunro do Pai1. 

Quanto aos eoludoo refOr<llteo lquestJo de> dumpbJc, o Mi
nislhio de Indústria o Com6rcio onvioo um l6cnico de alto nivoL 
ouboecreLirio w socreürio adjlmo da Minim. Dorolhéo Wer
neck, que está preocupado com o temo, pua, junto aos calçadistas, 
f ..... O levanWIIODto no - de Vcrif"l<'ll' todas U priticu de 
eaD6rcio desleal qoe leiDOI que enfreutarnessa mal&ia. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palovra oS<>
nador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSI!; EDUARDO DUTRA (PT .SE. Sem revisio 
do orador) - Sr. Presidente, Sr'l e Sm. Senadores, Sr. Ministro, 
inic:Íihllcllle. cu goctaria de fazer um registro com telaçlo a uma 
ref- que V. Ell' fez ao meu Partido na pot"gunta do Senador 
Eduardo Suplicy. Segundo V. Ex', o PT teria se oposto fiilDI:Uien-



420 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

to a discutir .fin•nci•mento pua o aumeato du despcau da PnwiM 
d&cia. Na verdade, V. Ex" sabe que Dlo foi isroquo 10011r.c:cu. 

AI DOIU taquigdflCU doo doboloo, lalllo DA amora dos 
Doputadco quanto 110 Seuado Foderal, moolmn que o PT propu· 
nha a doaviJK:nJoçlo doo dois projotoo: do projeto rof ........ &O ID· 

memo do saürio mfnimo e do mfexeme 1 ''minirreforma-mfcxma11 

da Provid&Jcia. juotamonte poia ao ter maia tempo Jm>. düaltir a 
quootio do c:u.WO da Provid&c:ia, ovitmdo, com illo, fouo utili· 
zado. maia uma vez. o atalho f.6cll.. DJJitu vezes aplicado iDc:iusive 
poJo regime mililar, do oummto do aliquotu Jm>. c:uotear o ID· 

meDlO doi bcDCiftcios. Mail uma vez, 01 ''miliooúi01 bruileiros11 

que gmham enlftl 400 e 800 roais fanm rooporlSivoil poJo finlll. 
ciamcnto do oumonto doo bonoflciol. 

v. Ex" disso, e ou COI>C<lldo plonlmente, que diDhoiiO nio 
naco em irvom, nem pode aescer batendo com vua do coodlo. 
Isso 6 porleilamon10 vmlodoiro. V. Ex" também foz rofldncia à 
quootio da 101>0gaçio. SabemolllD1ilo bom que onlftl u cauau das 
omogaçio, aJ6m doo bwacoo na Jegiolaçlo, ootá a capacidade one
cadadcn c fil(';lljzwJon do Estado que dependo fnndiJM"''''!"'D· 
te da modmlizaçio e efiCi&cia da mjquina polbüca que, som dú· 
vida alguma, foi suCt.teada pol' IUceui.VOI!"':'ernc:-· · 

No euo da Provid&x:ia, po< exemplo. -to 1101 óhimos 
viole anos: o námero de cmpesu a serem fivalindta mmemca 
em cm:a do 300%, o mlmero do fiSCOis foi -zido em cé:i:a de 
50%. Há lln!b6m o caso da arrocadaçlo do Imposto do Ron<li Se
gundo dados citadco do próprio Soadário BvorÍrdo Maciol, a m6-
dia de pagamento de Imposto de Ronda pelas empeoou bnsileiras. 
inclu.iJxb..e-se 01 bancos. ' do 660 reais. valor .emelbmte ao que 
paga um uulariado com uma nmda em tomo do R$250,00 ou 
R$3.000,00 pc< m&. Isso estt C01110Cj1lenlm>te rolaciooado laJn.. 
bóm i capaMo do e efiCi&lcia da lniquiDa póblica.. 

· Mirllla pergun1a con~iste em sabor que medidu o Governo 
Fodeal vem lomlndo 110 IODtido de lpCI1Iar Jm>. oou modt:m· 
izoçio. efiCiencia e capacid•de da fncoli•açio. 

Segundo 01 dados da exoc:uçio orçamont1Iia. 116 o dia 19 
de' abril haviam sidd empenhados valonls i.mportamea de investi
memo em algunl subprogmmu, tais como R$200 milbõoo de roois 
pua prognomaçio eopocial, vioculados a projOtoo fmonciodos com 
IOCUnOO extemos; R$125 milhões pua construçio. c:onservaçio e 
rooiiUIIÇio de es!Ddu; e R$26 milhões para irripçlo. 

Virios dosaoo projOtoo contemplados sofromn inúmozu au· 
diloriu, seja da CPI do OrçamentO, do TCU ru da Comiuio f!s.. 
pecial de Investigaçio pruidida poJo ox·Ministto Romildo Ca
Dhim. 

O relatório da Cxnisslo Especial. por exemplo. diagnooti· 
coo a cxist&lcia do valores supeiMfim•dos em praticamede todos 
os contratos auditadoa e relacionw uma a6rio de medidas a serem 
adoladas. 

O mesmo podo-se diz« em relaçio aoo projeto& do irrip
çio investigados pela CPI do Congresso, como os ped- de 
irrigação de Bslftlito, Os Quatro, Buroilu e Miroros, Jm>. os quois 
fcnm empenhadoo R$10,4 mi1bões neste ano. 

Dada a gravidade dessas cooclusões. V. Ex" moano assinou 
um deaoto, det«minando a renogociaçio doo conlnltol doo óqã
os da Unilo, para sanar essu irregularidades. 

Gostaria que V. Ex", pua tnnqi1ilizar o Coopsso e a opi· 
nilo poiblica.. divulgasse os resultados das renegoc:iaç>ões doases 
conlrltos de exoc:uçio dos projOtos de irrigaçio, pal1l que, DO fulu· 
ro. nio possamos pensar que. mais uma vez., esses vakns anpe
nhadoo roprerentam novos despctdlcios. 

Queria fazer uma úhima pergunta. contando com .... aquies~ 
c&lcia do Presidente da Casa e do nobre Senado< Jader Barbalho. 
Trata-se de uma peigUDta que serviri. pua orientar os Srs. Senado-

res quando da. vinda. na próxima terça-feiia, do Dr. Edmar Sacha 
e do PresidCnte dà V ale do Rio Doce. 
· Ontem. durante a audiência pública realizada na Câmara 
dos Deputados. estavam presentes o Dr. Edmar Bacha e o Dr. 
Mauricio José Scheu.ino. Na ocasião, alguns Dep.ttados apontaram 
o fat_o de lia ver contradições entre uma entrevista que V. Ex• ~~a 
dado naquele mesmo dia sobre a privatização da Vale do Rio Doce 
.e.as.~stx>St.a.S ~e .. fora'~~ ~o Dr. Edmar Bacha. . . 

Para.nos ori~1;1tar no sen;ti~ daS perguntas na próxima ter
Çã.-fCiia, gostaria que V. Ex•JJ.os,dissesse, armai de contas, o Cl':lc o 
GOveinO'jli decidiu" em relação à privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce.' ' · · - . 
' · Párà Conchi~. 'gos~ de fazer refe-rência a uma frase de V. 
Ex•, segundo a qual deve-se tirar o Estado de onde ele não'atua 
bem: Pór esta frase, acredito que a Companhia Vale do_Rio __ Doçe 
nãó &Veria ser· privatizada.. -_ - - . . · 

' ' . O SR: JOSÉ" IGNÁCIO FERREIRA - Peço a palavm 
W~a,Ordeol.; · . . ~ .' . : · : .· . . 

· O SR. PRE~EN'f1' _qçsé Sarney)- Concedo a palavra a 
V. Ex•. . • _ , . _ • 
. . . ·o SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIR~ (PSDB,ÉS. ~e.la. or
dem. Sem reviSa() dó oritdor.) -Sr. Presidente, embora conheça a 
Übe~<J:ide dO Mínistio. ~bc. que estiio.sendo feitas perguntAs 
.que ntrapolam ~m muito o ob.ilfto da c~ocaçio. _ · . 

· O primeiro tequerimento de convocação foi feito no dia ~ 
de Janeiro. rostrlDgindo-se a alguns IISSUIIlos especlfJCOS. Depois, 
Do dla' 16 dC féveieiro, foi. 'fiito' um aditamento que juntou CWJII'Os 
pOntOs ãos'imeriDres. ' . . . - . 

. . No e~to, está-se sçi;c;tando do Mmistro - ~idente que 
S. Ex• se manifestará. a essç:;;reswito- a_apresen~.de~~~
Çõe's pâia as qu"ais S. &.• provav_elmente não se tenhFt p113'~· 
AlérD. disso, sãO ·abSólut'ainehfe apartadas d~ objeto da_coovoq~.
ção, exPiidtàd.O no àrt. 397 'dO 'Regimeritô Interno. 

· Era 'essa a questão 'c;k: o$m que forinularia a V. Ex.•. por-
qUe me parece que se pode embaraçar à ~gura do ~~~ por 
não ter S. Ex• Os dados que lhe são solicita_dç)s. . . . . 

. . O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr, Presidente,. peço a pa· 
iavl:a para cOotiaditar a· queSt.ãó ~e ocdem. . · . 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Tem a· palavra 
·v. Ex·. . . . 

O SR. EDUARDO Sl!PUCY (\'T .SP. Pam oontn.ditar 
Ctuestãê) de ori:lem. Sem ieVisão do orador.) - Sr. Ptesidente, se 
examiD.armos o Conteúdo dos requerimentôS, ambos de autoria do 
Senador Coutinho Jorge, verificaremos que o Ministro José SelT3. 
foi convocado para prestar informações referentes a 11critérios uti
lizados para a redução dos valores aprovados pelo Congresso Na· 
cional; Ministérios e/ou setores que serão mais atingidos; impactos 
fminceirós nos projetes em andamento; benefícios que pretende 
atingir com a medida~ no caso do Ministério dos Transportes. se é 
procedente a infonnaçio de cortes nas obras da Rodovia Transa
mazônica e Santarém-Cuiabá; o déficit público e sua superação a 
médio prazo; crit6rios utilizados para a redução dos valores apro
vados pelo Congresso Nacional; impactos fmanceiros nos projetes 
em andamento; beneficies que pretende atingir coni a medida; 
qnais esbJdos e projeções foram realizadoS para dar o embasamen
to técnico aos cortes". 

Como pode V. Ex• constatar. os critérios sobre cortes e pro
jetes do Orçamento da União referem-se a praticameote tudo que 
se passa no Governo. 

As indagações aqui feitas, por exemplo as relativas à ques
tão flScal, relacionam-se com o Orçamento; o que foi colocado 
pelo Senador José Eduardo Outra refere-se aos impactos no Orça
mento. inclusive a própria questão da Vale do Rio Doce. Então, a 
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privatização, confonne disse o próprio Ministro Jos6 .Serra, tem dadc de projctos etc é a nossa Q.fnb6m. Agradeceria muito a coo
direto impacto sobre o equilíbrio ft.SCal na vislo do Govemo. peraçlo de V. Ex• nesse aspecto. Inclusive, parte dessa resposta tc-

Como o eminente Ministro c,Jemostn. ter grande OOIIbeci- laciooa-,.,1 Secretario Federal de Controle, que 6 do Ministmo da 
menta de todos os as..,ntos at6 agora <lebolidDo. tcDho a certeza de Fazenda. mu Coremos a dilig&lcia dentro do Executivo para •tm>
que, sobre as questões mencico.adu pelo Sc:nador José Eduardo sentar a V. Ex• a resposta. 
Dutra-emquepeseorigoccomqueantcsoSenadorJaderBarl>o- Com're!açio l questio da Companhia Volo do Rio Doce, 
lho e, 'agora, o ominento Senador pelo Estado do &prito Santo nio usisti ontem aos ~loo do Presidente Maw!cio Jos6 
expressam- senl li-anqüiio para o Ministro Jos6 Sorra ""'JX'X1d6-las Schettino, da Volo do Rio Doce, nem do Presidente do BNDES. 
com a amplitude neces~. uma vez que' a questio cxçamentúia 6 Portanto, Dio sei realmente quaiJ sio os por:ltol de possíveis difo-
CilCÍc~ica- . . . reDÇU- Afnmei que temos do tÍIU o Estado de onde elo nio alUa 

· O SR- PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - A Mesa 1e00bo a bom; o Estado nio lllla bom na hoa produtiva hoje. Nio tenho dú
quesiiO do nobni Senador 1os6 Ignkio Femoira Dio propriomeDIO vida do <F• a Volo do Rio Doce 6 uma boa emproa o lucraliva. 
como uma 'W-cstlà de a:detD mas como uma Jl"clamaç:lo pelo cumpi· Nlo tenho dóvida também quanto • vender·SC uma ez:qpresa boa c 
mento do RegiD:Ícnto, pÃ toaDA cOmO~ este regnl•mrnto lucrativL Aliú, quanto mais eficieDto c h.Jcmtiva. mais ela deve 

A Mesa já teve a oportunidade de lembrar ao Plenúio aros- 1« vendida, potqoe o preço 6 maia:. 
peito do dispositivo do art. 398 do Regimento Jntcmo, que dila A fmalidado do Estado nio 6 ter uma ·- lucralivL 
~e' aS qUe;Stões sej~ tclativas aos objd.ivos do requerimento e NUnca vi isso, nem na tradiçlo da esquerda. Essa idéia de empresa 
que séjam direlas', peririitindo ao Sr. Ministro respond6-las. estatal como flll<r popular 6 uma id6ia nova na oaquerda I!IIU1<Iial. 

O Presidente da Casa Íl!o pode intclferir na formulaçio elas inclusivo. Isso tem origem, na verdade. "" poaiçio da Tet<:Cira ln
perguntas pelos Srs. Senadores. mas o Sr. Ministro fica inteira- temacioo.ol, do COMIN11!RN dos anoa 30, tomando oomo moda
~~f:R~ à V<:J~tade para Dio Iespcmdei às ~guntas. .desde que S. lo a Revoluçlo 0Uncaa. a aliança de uma burguesia naciooa1 com 
Ex•julgue qu~ ~o es~jln;l enqriadmias nos tem1o1 da sua ~~>- o proletariado. FICOU encmvada na esquen:la a id6ia do estatúmo e 
caçio pelo Plenário do Senado FederaL . do progresso social 

Concedo a ~\'111 ao eminente Ministro Jos6 Serra. Na v Cidade, Dio 6 olgo que so sulllenta historicamente, nem 
. O SR. JOSÉ SERRA (Min;Sii:o do .PlanojaÍD<ntO e Qrça- - tenho certeza de que V. Ex' respeita- nos DIIIXislas clúsicos do 

ment~).-:- Sr. ~idente, sn e Srs. Senadores. a. rcspei~ desta começo do skulo. Nlo vejo essa re~: por que o Estado tem 
ques1;io, vou. me·perinitii, denlro do possível, tocar nos pontos das que ter uma ~sa hlcntiva? Está lucrativa? Vende! Obted um 
perguntas sem passar do tempo. Efetivamentc, Dio tcllho coodiçõ- plOÇO maia-, poderá usar esses rocmsoo para obo1er dividas. pua 1« 
es. para muitos elas~. do _Íipresentardoomr""'çin, P"""e nio dinheiro do ocooomia do juroo • piar mais em educaçio o ouldo. 
vim p<qlllllldo paralllll sem-mlmerl> .d,squ_es!õc;s aqui.Jevantadas. Quando defendo privatizaçio, estou defendendo saúde -

O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey) ,- Como eu disse, V. Dio defendo <Fe a saúde seja privatizada, especialmeiltc no ateodi-
Éx'·~ recusar-se a responder, porque 6 regimental. . ' ' monto (XinWio -,a educaçio polblica. o apoio público 1 ci&lcia e 

. O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejameuto)- Muito tecnologia, a justiça. a segurança. a elimin•çio dos doonlvei5 ro-
ohrigado. · · · · · · · ·~ ~~ ' . gioolis. Poc isso 6 que defendo a privatizaçlo. Na minha opniio- o 

A-respeito da indagaçilo do SC..doi Jos6 I!Wudo.DI;1Ía, Dioswdooodavmlade-,niohánodamaispl08lessistado<Feisso. 
quero dizer que cootinuo com a avaliação.- exa,.men•e potqoe O SR-PRESIDEN:l'E (1os6Samey)- V.Ex'tcmdoismi-
acompanhei - do que o Partido de V. Ex' oio tem colaborado, no nulos, Senador 1os6 EWardo Dutta. 
Congresso, para a causa da austeridade fi!C&I. Eu poderia dar nu- O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Na verdade, 6 muito 
morosos exemplos, más ..,. oio ·6 o objetivo do nosso debate fácil a acusaçio do populismo, principalmeute quando parte de um 
aqui. Mas é muito úlu isSo. cOnheÇo v~ ~~~~.:.. ~Stcu- Governo que. ape$U' de tOdo o passado de SC'.W mémbrol. do com
falaudo aq,ui mais como membro desta Casa do que oomo t.:finistro promisao com o social, 6 um Govemo que tem adotado, única e 
- e sei que esta não é uma postura generalizada. mu a n::sultaq.te é exclUsivamente, a prática do cootador. Aliás. penso que a Confe. 
uma condutA ahsolutamen!f populista em mat6ria flllCol. . . ~ deraçio Nacionol dos Profissiooais Liboraia o o Conselho Regio-

0 que 6 0 populismo? Primeiro, tudo 6 prioritúio, portBDto nol do Contabilidade deveriam começar a oobnr suas anuidades 
nada é prioritáiiO., e. segundo, há um divórciO entre despesa e re- por parte do Governo, com todo o respeito que tenho a e$$81 cilas 
ceita.. como se fosse um processo l:ie:Ul'Óti.co querer estabelocer que categorias. 
qu!!Ddo se gasta ~ preciso ter dinheiro. O Partido de V. Ex·~ oo O Govemo s6 tem um inte~eSse, que 6 equilibrar o caixa. 
conjunto, tende a repudiar esse tipo de visio e adda uma atitude Nio se ~pa com a questio social e nio se preocupa com as 
mais populista. o que, aliás, oio 6 um fenômeno, no Brasil, que quesllíes estrat6gicas. A Companhia Vole do Rio Doce, por exeui
ahraoge especialmento a esquema, potqoe at6 a direita bnsileira 6 pio, teria uma 1\mçio estrat6gica. Dilo simplesmente do pooto do 
populista. Nio temos uma direita estilo thatcberiana oo olgo do g6- vista de trazer lucros ou Dilo, mas do pauto do vista do poKtica in
nero. Aqu~ infelienentc, como dizia o Marechol Castcllo Branco, dustrial Em dois minutos Dio dá para tcoer um debate oom ..,., 
há uma frente 1Ínica ampla e solidhsima da esquerda 1 direita oon- tema. mas com certem o faremos em OUIIO$ momentos. A Compa
tra o inimigo comum, que 6 o Erário. E o Partido do V. Ex' oio nhia Volo do Rio Doce tem cumprido a funçio de ag&lcia de de
está foca dela. senvolvimeoto, e chega inclusive a fazer ações de listado oodo o 

Quanto l questio dos oontD.Ioo em andamento, quero dizer Estado nio chega e Dio vai chegar, por meio do se11 Fundo Social 
que acho opol1Una a colocação do V. Es'. Temos as l1u tambéni:~ôe Desenvolvimento, que prev&a aplicação do at6 8% do seu lucro 
Mas queria solicitar a V. Ex•, se poosiveL que DOI enviasse uma líquido nas mas onde a Companhia atua. 
~uta - nio precisa ~r um docu~nto foxmal. E ~ prov~ncia- Espero que esse tema meieÇ& um debate aprofundado por 
m u:na _resposta escnta a V. Ex sobre essa ~nL Sena u~ parte desta Casa e que não so repita o que vem acootecem1o oa Ci
contnhutçilo para o Governo. Nio estoo preparado para prestar m- mara oom rclaçio As reformas C<li!Stitucionais, quando os Deputa
formações a respeito dos projeloo especlficos. Todavia. quero <!!- dos dos Partidos que apóiam o Govemo omitem-se de participar 
zer que a preocupação de V. Ex' com relaçilo a custos, à rcgulari- elas discussões nas Comissões Especiais e, na hora de votar, apro-
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v~ pois sio mhloria~ Vcum sem levaremcomidençloCJI. dados tureza da crise brasileira. Atibldes como ade V. Ex•receberiome
eoo•llmicos. t6cnicos. mu buoiam-ao oo anuoodo idool6gioo lhor coinpreooslo. 
que o Govemo, que nc. acusa de ideologizlr a questlo, fez na ,il... O equilíbrio das contas póblicas. ou mais exatamente das 
tif!CaÇio das suas emendas constituciooail. coaras da Uniio hoje. precariamente. faz-se. como todos sabeiDCII. 

O SR. PRFSIDENTE (loa6 Samoy)- Coocodo a po1avra pças ao Fnndo Social de Emerg6ncia. o qual tennina a 30 do do-
ao Ministro 1016 SeuL zem.bro deste ano. fU necessidade de ser feito um aju&te fliCd 

O SR. JOSl!: SERRA (Ministro do Plancjamonlo o Orça- profundo que almmge vários aspectos: reformas polrimonial e pre
mento)- V. Ex• disse que o Govemo tiaba perapectiva do coota- videnciária e, que necessariamente, passa pela Refoana Tributária. 
dor. ~sumo que l.ln.Oui ll.mbSn a eJte MiDiltro eua cavtiçi<J O Govcmo até hoje não enviou a sua proposta de emenda 
Na vetdade, esbldei economia apeou DO exlclrior. No Bruil. 01tu- coostitucioDI.l referem a trihlto. Não sei quando fará isso em face 
dei Engenh•ri&. F'lZ curso de pól-gnduaçlo.. Ntmca fiz aJI'IO de das resistf:ncias que essa emenda encontrad., se for aprovada at6 
ca>tabilidado. portanto. Quom. pela primeiro o ~llima voz. at6 ao fmlli do ano para entrar em vigor em 1996. Se isso acontecer. 
hoje, chamou·m.o do CODlldor foi. em. 1990, o ax...OOVemador' nio ·sei e nem os t&:nieo~ sabem com certeza quais serio exata
Orestea Qu6reia. quando. criticando a poKtica do awteridodo que meDIO as "'percussões fmancoiras decott<ntes. Uma reforma tribu
tivomos DO Govomo Fm>CO Mootoro, <Üiao que ola foi oondnzida Wia. de imodialo. a curt!ssimo prazo, pode até do ponto do vista 
por mim- o, oa veRlado. Dio foi; foi uma obnl do Clovemador, da da arrocadaçlo negaliva implicar decr6scimo do receita. 
oquit>o do ex-Ministro Joio Sayad, quando foi SoaotArio da Fa- Podallto. tudo indica que haverá uma prorregaçio. creio. 
zend&- o que se !ralava do uma politica do c:otJia<l<n&. É aponu inevitável do Fundo Social de Emerg&lcia. a menos que o Gover
umaauoci•çioquefaçooomaqualificiÇiodeV.Ex'. . no tenha outn. estn.t6gia. Esta é a pergunta que. objetivamentc, 

O SR. JOSl!: EDUARDO DUTRA -O ox-ProaidoDIO F«- faço a V. Ex'. O Plano Relli depecde. precariamente. do FSE e tom 
oandoCollorwnh6mjá noocbamou dopopulistu. dota man:ada para terminar. O que. exatamente. o Governo preten-

0 SR. JOSl!: SERRA (Ministro do P!ane.iau-to • Orça- de fazet'? 
DlODio) - Qumlo i queatJo do populismo. nlo ao traia do uma acu- O SR, JOSl!: SERRA (Ministro do Planejamento e Orça-
saçlo. Na realidade. o populilmo 6 uma <foollça -~ menlo)- Sob<e o FSE? 
L&in- infantil da esquerda e da dimta bnailoita. N1o 6 uma IÍCU· O SR. JEFFERSON Pl!:RFS - Em relaç!o a 1996. 
saçlo. é uma ccmw•çio lncluaivo, Dio <Oilllid<m- O SR.JOsl!: SERRA (Ministro do Planejamelllo)- O FSE? 
te V. Ex'denlro deua posiçio. V. Ex' sabe qu11i a posiçio pmc1c> O SR. JEFFERSON Pl!:RFS- Também. 
minaiSe no seu Partido. O SR. JOSl!: SERRA (Ministro do Planejamento) - Com 

Quanto à quostio da Companhia Vale do Rio Doce. V. Ex' relaçio ao Fnndo Social de Emergência. quero dizer que. olhando 
mcncionro algo intetesAnte. Reah:nedc. a Valo do Rio Doce a posteriori. inclusive os nomes "Social" e "de Emcrg&lcia11 nlo 
CUlill"8 fimçileo do sovemo. tem wn fundo do doaonvolvin:l<ao ""' fonm adequados. porque ... verdade, ele estA mais iígado is liDa
faz estradas. Eu me pc:<glllllaéa se oasa é a fimç1o do uma..,._. lidados que apontei aqui. lendo o próprio projeto. a pt6pria funda-

A utilizaçio doo teCUrSO& da Valo do Rio Doce pusa pelo mentaçlo da emenda constitucioual que crioo o Fucdo Social de 
Congresso Nacionlli? Trata-se do uma situaçfo osdrl!xula utilizar- Emerg.!ocia. Ele 6uma desvinculação pareia~ do receitas vinculadas. 
se uma empre$1. para fazer obras de Govemo. Isso nio tem cabi- , Tenho ouvido de alguns Governadores; ''Meu Estado per
mento. pois olns de Governo devem ICI' Ceitas com aDpftlsa a deu tanto com o Fundo Social de Emergência". Mas. na vctdade, 
partir da tributaçio, dos dividcDdo& que Dio v~m. No caso, 01 ro- nio foi uma perda no sentido de que havia antes uma receita que 
qu:sos passam pelo Congresso c slo alocadol. se perdeu. Niio! Houve um aumento de imposto que foi desvincu-

Veja V. Ex• como uma distorçlo. de repeatc~, 6 OODJiden.da lado. Se não tivesse havido o Fundo, nio teria havido o aumento. 
uma virtude. Portanto, sem o Fundo essa receita nio existiria. Logo. não é uma 

O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - SuspeDdo a aossio receita que se perdeu. porque ela não existiL 
por dez minutos. a fim de ofeteeer uma pausa ao Sr. Ministro, que, A respeito do prolongamento desta questio - falo de eles-
há mais de ~s horas, se encoo.tn. na tribuna. vinculação, e oio de Fundo Social de Emerg&lcia- a desvincula-

. ' - - - -- ção inleressa às fmanças governamentais. Mas só vamos avaliar a 
(~pe1U4 tb 17h56mbt,. a susio é rr:abena cl.r necessidade para o 'ano que vem a partir de um balanço que f~-

I8hl4mm.) mos em mea.dos deste ano, se interessa profundamente ao Governo 
O Sr . .José Samey, Presidente, dei;m a cadeira da ou nio o prosseguimento dessa desvinculação parciaL até porque 

presidincia, que é oc"{'D'ÚJ pelo Sr. Teotlinio Vilela Fi- ela 6 decislo soberana do Congresso. Ela não é sequer projeto de 
lho,l 0 Vice-Presidenle. lei que o Executivo envia, que o &eauivo pode vetar, que pode 

O SR. PRESIDENTE (Teotooio VIlela Filho)- Está rea
berta a se&Sio. 

Con<edo a polavra ao llObn> Senadorloffonon Pina. pon 
fazer a sua inlerpelaçio ao Mmislro, por ciDco mimnoo. 

O SR. JEFFERSON Pl!:RFS (PSDB-AM. Som =-ido do 
orada.)- Sr. Ministro. aeio que hoje 6 CODIODIUIII entro oa eco
nomistas que a crise brasileira 6 buicamente a aisc do Eslado 
bnsileiro. que. por sua vez. é de oatwoa fJJCa!. 

Estou dizendo isso- até porece óbvio-. porque_. 
do a sua situaçio de ter de faz.ec cmes..o que eviclentemeutc deaa
gnda a muitos. 

A meu ver, este País s6 vai começar tcalmerUI a superar 
seus macropiOblcmas quando a classe polftica entender isto: a na-

fazer isso cu aquilo; é uma emenda constib.J.cional Ela pode até 
ser enviada pelo Executivo, mas sua ttamitação, o tempo, o con
teúdo dependem fundamenialmente do Congresso NacionaL 

Portanto, se o nosSQ diagnóstiCo recomendar o prossegui
meolo dessa desvina:daçio parcial aqui v~mos pedir ao Con
gresso que examine essa possibilidade. Isso. quanto ao Fundo So
cial de Emerg&.cia. As questões outras, fmanceiras, referentes ao 
aoo que vem, s<rioencamdas dessa maneira a !"'~ir do meados do aoo. 

Com relaç!o is reformas que proporemos na Constimição. 
na parte tnlx.n&ia. quero dizer que não terão efeito no ano que 
vem, mesmo sendo enviadas agora. nem que fossem aprovadas até 
agosto. Por qu~? Por que toda nmdança constimcional de peso im
plica daboração de lei complementar. de lei ordinAria, de porta-

, oreparo. Nada.. ou muito pooco, entrará em vigência a par-
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tir do proximo ano- pelo 111<1000 das modidu do ,..;.,.. mvergodu
ra-, mas sim cm 1997. 

o SR. JEFFERSON PÉRES - llllou utiúeito. Moiro ob
rigado. 

O SR. PRESIDENTE (Toof<lllio VIlela f"dbo)- COJJ<Odo a 
palavra ao DOb!e Senador Waldeek Omolas, po< 5 mimloo,_ 

O SR. W ALDECK ORNELAS (PPL-BA) - Sr. Mmiltro 
José Semo, V. Ex" tiaçoo um claro diagn61tico o, com a ~ 
cia que lhe 6 =onbecida, moatroo o quodro dram61ico do que "" 
revestem u fUWlÇII da Unilo. 

É preciso, 6 fundamontal, 6 indispellÚvol que teuhiiiDCI o 
oquil!brio fiscal. Mu 6 tamb6m indi_.oávo! que tenhamolcopa
cidado do investir. Aiiú, ao ocomponbu u intervooçllel aqui ,.._ 
lindas, cheguei l cooclullo do que govmJar ainda c:ontinuaiiOIIdo 
fazer oslllldas. Poio, se tivesoo que sintelizlr o problema principol 
do Babia. do pouiD do vista fodoial - Estado a que V. Ex" teve a 
gentileza do referir-se como l<l1do do fiDinçal estiveis e ao qual 
acudiu com ~ntes ~ ptn. salvar a lavoo.ra C&Cilleira, um 
trabalho que teve atençio muilo 8fllldo do ox.(lovomodo< e ilual 
s .... dcr Ant&io Carlos Maplhies-, ou diria que oquolo Estado 
está inllliDSitf.vol no que diz roopciiD b ellllldu fodenis. Devido l 
sua Joc:.lizaçJo, a meio caminho mtre o Norte e o SuL iuo custo 
muito caro à economia II.ICional. 

Paroco-mo, )?01:\!m, que, nesta hona, o mais ÍlllpOI1aiU e ~e
levante seria disa!tinnoo u soluçõeo. E al6 que sporoco clamnen
te uma inoquaçio: V. Ex" ressaltou que u receitas klm aeai:ido do 
modo exlraOtdinário: on, hi o caminho do OO<fJ> do guloo; fonm 
cortados R$3,4 bilhões; hi n«zaidado de DOVOO oortoo; mu aa 
rubrica de Outros Custeiol: e Investim.eltol, nessa categoria ji a 
camc foi cortada e estamos nos 01101. Re.ta apezw: o custo fJXo de 
umo miquins ÍlllpiOWtiva, est6ril. 

A refonna ln'hulhia, vindo pua o Congrouo Nlciooal mos
mo agora. nio teria tempo de sei' aprovada pca em-ar em vi,gOI' DO 

p<Óximo ano: terismoo a sua viglacia a portir do 1997, a meio ca
minho, pouaniD, do atua1 perlodo do Governo. 

A captação de """"""" externos de fontes como o BID, o 
Banco Mlndial. enfun. de fomes muhilaterlis mconllll!imitaçiles. 
Temos tido- e V. Ex• mostrou isso numa ennvista recente- uma 
transferBncia tiquido da <Xdem de R$7 ,li bilhões no poriodo 
90/94. Temos R$4 bilhões de conllllportida pua este ano no Orça
memo. o que 6 ums grande P.A=la do dotaçlo globo! pua a cate
goria de Outros Custeios e Investimentos. EsUmoa. por coma dis
so. pagando taxas de compromisso de muitos contntos. 

A privatização começa a tomar corpo com o ~ da 
Vale do Rio Doce c das cmpresa:s do S'Is&c:ma El.EIROBRÁS no 
programa. Este·mo, haveremos de recuperar muito pouco :ream:o. 
somente com a vmdo de participações minoriúrias do PETRO
QUÍMICA e cem ss duas empn:sas de dislribuiçio, a ESCELSA e 
aLIGHf. 

V. Ex" teve pouco tempo pam sua exposiçio. Gostaria de 
alrir espaço pua que pudesse aprofundar e explicitar qual a pro
posta, o medeio, a estllltégia pua viabilizar, do pouiD de vista cr
çameotário, investimenr.OS no petfodo de Governo Femando Hen
rique Caidoso. 

o-outro aspecto, conexo cem ajlste rlSCil, a que gostaria de 
referir-me 6 com relaçio l quesllo da potitics de descenll'a!Wç!o 
do novo paCID fodemtivo ou da rodefmiçlo do oo~ocios entre 
as diversas esferu de Governo. A Opençio O.:.moale pnlics
meme cansou ums reduçio dos gastos do Uoiio, quando esta abs
teve>-se de fazer algumu aplicaçõeS. Isso ~jldics a populaçio, 
na medida em que Estados e Municlpios Dlo ocupuam aquele es
paço e nio fomm estabelecidos meomismos indutores que os le
vasse a esr,.a atuação. 

Perguntaria a V. Ex' se vamos ter uma politica explfcita de 
desccmtnlizaçio, até pxquo- concluo, Sr. Presidente-, nos le
vantamentos que riZ. ficou-me a dóvida sobre se uma polític:a de 
desceDtia1izaçi teria, na verdade, poucos reflexos sobre as finan
ças da UDiio, ums voz que ela não dispõe de unidades opcrncicmais 
nesaes segmen<m a semn transferidas pam Estados e Municfpios. 

O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do PlanejameniD e Orça
monlo) - Muito obrigado, S<llldor. É um prazer !!-lo agora como 
Colega, neste Senado, depois de tennos convivido na Cimara. 

Começando pelo fmal, falarei som • questio do descentra
liDçio. Na verdade, a doscentraliuçlo oo Brasil está incompleta, 
pois. roootdo-me que, na ocuiio da Constituinte, defendi muilo 
ardorosamente uma emenda que chegw ao segundo tumo e que 
~via um processo de descentraliuçlo organizado, p!anejado. 

O meu argumento era o de que se nio fosse organi:mdo e 
planejado aoonteceria de maneira irracional com idas e vindos. E, 
infelilmette,. a prcvi&io so materializou. Houve desmoDI.e, mas há 
remontagem peri6dica. inclusive no Orçamento. As LDOs sempre 
dizem que o Governo Federal nio deve fazer obras tlpicu de Esta
dos e Municipioo, mss a poça de lei orçamentária mudo esse qua
dm 11& pática. 

E. eDtJo. coo.vivemos com tr& cu quatro tipos de priorida· 
dos: a do<Jovernadu<, ado Profeilo, ado Deputado ou do Senador 
e do Ministro da ma. que tamb6m tem suss politicas e que scha, 
b vezeo, que 6 impc:ldanle fazer isso e não aquilo. Dentro dessa 
muhiplicaçio de prioridades, acaba não ficando neohums, porque 
a muhiplicsçio doias leva a nada. 

Portanto, e:sso 6 um assunto critico. Hoje, o Govemo Fede
ral, nlo sei se V. Ex" sabia, opera sistemss de água municipal em 
alguus lugar.s. O funcionário polblico que opera o sjstems de água 
6 funcionmo do Ministério da Saúde. 

Eu preferia. mesmo o mantendo, que este funcionário pas
sasse para a prefeitura. Tmha incbJsive uma posição. que sempre 
.<Jefc:ndi - que espero possamos retomar, a partir do Governo -, a 
dá poaibilidade do transferBocia do funcionário, mesmo pagando. 
Mas_ que, pelo menos. flque sob a responsabilidade administrativa 
do Prefeito ou do Govemador. Isso domando mudança na Consti
tuiçio, porque, pela legislação, essa medida cai na justiça. 

Eutlo, 6 um processo imperfeiiD. Não estou de accmlo que 
foi feito um desmonte. Não. Há muita coisa que poderia ser efeti
vamente consolidada na esfem. estadual e na municipal. porque sa
bemos que é a melhor para a execuçio de todo um conjunto de 
serviços. Agora, ai bato nums contndiçio da polltica bruileim, 
inclusive com o Congresso. Reconheço que, para uma boa parte 
dos Parlamentares, o peso, no caso dos Senadores, é menor porque 
sio majoritú:ios; mas no caso dos Deputados a açlo espeáfica 
num Município, com uma .obra de natun:za municipal. tem uma 
importlncia poU:tica. E não adianta. no caso, ter uma polític:a de 
aveslnlz, fingir que esse poblema. não e1tiste. 

Porumto, precisamos ter discussio politica aqui sobre a m&· 

neira de orientar isso. E, como nio tem diDheiro, essa p.tlverizaçio 
se toma inclusive mais dramática. 

Ainda estou convencido de que 6 possível fazer muito DlLS 

áreas da ssúde e do educsçio. Não 6 a União deixando do~ gastar, 
mas gastaodo de maneira diferente. Nlo tenho dávidas de que esse 
proctdimento aumentaria a efdncia e o controle. 

~- Ex• disse-me que a privatização produzirá resultados 
lentos. E verdade. embora eu creia que isso ocorra este ano. Com 
as Dllui'DÇ"' constitucionais ou com o tratamento de privatização 
iniciado tanto na úea el&rica. quanto na área de mineração, no 
auo que vem, os retornos serio substanciais. Na área elétrica. as 
privatizações com.eçario este ano; no entanto, as privatizações de 
maior peso iniciaria no ano que vem. No caso da mineração. com 
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certeza, a Vale do·· Rio Doce será a maior privatiz.açio já feita ua 
América Latina. · 

A privatização no Brasil ~ delll0l'8.da por questões de naiU~ 
reza legal e de transparência. Acho bom que seja assim: um pro
cesso controlado pela lei., pelo Congresso, pelo TCU~ com JUSOS 
determinados de forma legal. nada atropelado. A privatizaçlo nlo 
pode apenas ser cotTeta., tem de parecer cotreta por tudo que en~ 
volve. Afinal de contas, trata-se de patrimônio píblico. 

Como eu dizia, no ano que vem, a privatização ttd. maia 
import:Anci&. Estamos equacionando- jA apontei aqui- um afluxo 
maior de investimentos externos, especificaínente nas úeas de es
tradas e bospitai5 e em parceria com Estados e, em certos casos, 
com municípios. - - - -

Pretendemos eliminar o dhficit de 8 oo 9 bilhões com o BID 
e o Banco Mundial. contraídos DOS' primeiros cinco anos da dkada 
de noventa. Isso significani para o Pais 9 biJh()es a mais, que espe
ramos canalizar para investimentos nos Estados, inclusive sob res
poosãbilidade total ou pm:t:ial de Estadm e Municipios, com o aval 
da União e a contrapartida, nos casos em que for iDdispcosá.vel. 

A oolnl fonte, por incrlvel que pareça. 6 o próprio cresci
mento cconêmico. Isso se conseguirmos segurar -as despesas de 
custeio, já que estas estio engolindo o extmordinário aumento da 
receita. Todavia, a receita vai continuar crescendo., tendo em vista 
o crescimento da economia, a estabilidade e a luta contra a sonega
ção, que mmca pro<hlzem müagros. mas pro<hlzem resultados. sem 
a menor dúvida. Com b.ldo isso, esperamos ter mais poupança pó
blica pam investir. A estabilização do câmbio e a estabilizaç!o r,._ 
cal, por sua vez. tamb6m podem pennitir economizar pelo lado 
dos juros. 

Essas são as nossas principais fontes para OS próximos anos. 
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho) - V. Ex' 

tem a palavra por 2 minutOs.-
O SR. WALDECK ORNELAS - Agradeço ao Ministro 

José Setra os esclarecimentos e as considerações. 
Pam::e--me bastante alvissaieiro o andamento que vêm tendo, 

na Câmam dos 0et"tados, os projetas de emendas comtitucionais. 
Gostaria. entretanto, de me Itlferir a um aspecto levantado 

pelo Sr. Ministro que diz respeito aos Estados e Municípios pode
rem acessar os recursos do BID e do Banco Mundial. Olamaria a 
atenção para o fato de que esse é um espaço relativamente lif;Dita
do. já que os Estados e Municipios tiveram queta:zer a renegocia
ção de suas dívidas com a União e têm pequena capacidade de en
dividamento. Desta maneira, penso que logo haverá um certo es
gotamento dessa margem de manobta. Al6m disso. bá o falo de que 
alguns Estados pennanec:em. ainda, profundameme desequilibrados. 

Fmalmente, gostaria de dizer a V. Ex a ... 

O SR. JOSE SERRA (Ministro do Planejamento e Orça
mento)- Não 6 o caso do seu Estado. 

O SR. WALDECK ORNELAS- Mas mesmo o meu Esta· 
do vai chegar a um ponto de saturaÇão da capacidade de endivida
mento. Gostaria de dizer ao Sr. Ministro que efetivamente tentei 
aqui no Senado retomar a questão da~ Tivemos uma 
emenda votada conjuntamente no final da Constilqinte e_peclemos. 

O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejamento e Orça· 
meillo)- É verdade. 

O SR. W ALDECK ORNELAS - Mas esbarrei no fato de 
que a matéria é de compe~ncia privativa do Presidente da Repú
blica. Por essa razão riZ cjllcstiõ de consultá-lo sobre a possibilida
de de uma política explfcita. de uma iniciativa por parte âo Gover
no Federal a esse ~ito. 

O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do PlanejaiQellto e Orça· 
,mento)- V. Ex• lembra bem- eu estou me recordando aga:a
que fomos parceiros nessa luta durante a Constituinte. E vamos re-

~r iri.clusive a: V. Ex• para que possa nos ajudar na retcmada 
dessa ques.tio. __ _ _ _ _ -

QU8nto à capacidade de endividamento de Estados e muni
cipios. evidentemente, b6. um limite. Mas pretendemos, pelos oos
sos planos e estudos, por exemplo, absorver do BID- Banco Iote-
ramericano de Desenvolvimenlo, um bilbilo e meio' de fmaoc:ia
mentos novos por aoo, incluindo este ano, o que dá um total de 
seis bilhões, só do BID, até 1998, o que t substanciaL E, segundo 
nossas previsões, existe capacidade para essa absorçio. Sem con
tar com o Banco Mundial, com os japoneses. etc. 

O SR. W ALDECK ORNE LAS- Muito olrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Com a pa

lavra o Senador Jader Barbalbo. V. Ex' dispõe de cinco nililutos. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- Sr. Presiden

te, Sr.- Ministro Jo~ Sell'lL. Sn e Srs. Senadores, anima-me vir a 
esta tnõuna porque estamos muito próximos de discutir a Lei de 
Diretrizcs Orçamentárias e o Orçamento para 1996. Eu gostaria de 
obter informações que considero p-eciosas. mesmo levando em 
ccota que V. ex•, já na exposição e na resposta aos Senadores que 
me antecederam, teve oportunidade de tecer considerações da 
maior valia sobm o assunto para o Senado Federal. 

Preocupa-me. Sr. Ministro, após o histórico que fez da ela
bonlçio do Orçamento, em que n:gistrou avanços, a aflrtll&Çio de 
V. f.x• no sentido de que ainda há defteiência legislativa, isto é. 
aus&lcia de lei e que a proposta da LDO, em curso no Congresso, 
não poosa n:gistrar metas pela falta de um plano pluriamiaL Isso, 
naturalmente, fragiliza aquilo que cooside:ro - e sei que V. Ex• 
deve coosiderar também-. como a peça fundamental para a achni
nistiaçio píblica: o Orçamento. 

Muito se disse aqui que o Orçamento é uma n:J.era peça au
torizativa. Discordo. O Orçamento 6 a principal peça da adminis, 
II1lçio píblica. Ela t autorizativa sim. mas é uma peça de natUreza 
politica com origem no Exea1tivo c com a aprovação do POOer 
~lativo. Então, não posso aceitar que o orçamento possa ser 
levado em conta como simplesm.eme uma peça autorizativa c mais 
nada al6m disso. 

Sr. Ministto,. em relação aos cortes, os vetos COll'Csponde
ram a 20% do Orçamento, com o contingenciamçnto chegamos a. 
40% deles. E preocupa-me o fato de V. Ex' ter informado ao Ple
nário do Senado que bá dificuldades na escolha de um critério se
letivo em relação a esses cortes; preocupa-me. porque V. Ex• suce
de um companheiro do seu partido; preocupa-me que o Ministério 
do Planejamento e Orçamento não tenha politicas estratégicas para 
que. mesmo no início de um governo, possa se orientar em relação à 
questão dos cortes pmaque estes não fossem simplesmoDle iinea=. 

No caso especifico do meu Estado. na área do Ministério 
dos Transportes, o que não foi cortado, foi siinplesm.ente contin
genciado. Isso aconteceu em um Estado da dimensão do Estado do 
Pará. E aqui já. foi refe'lido pelos dois outtos rqnesentantes do 
meu Estado que uma r· -dovia como a Santarém-Cuiabá, rodovia 
que não é apenas do Pará, mas um corredor de exportação do Cen
tro-Oeste do Brasil na pro<hlçio de giios. foi simplesmente elimi
nada em raZio do cortes. 

Em raüo i!lSSo. Sr. Ministro. gostaria de obter de V. Ex' a 
seguinte iDfotlll8.çio: temos o "orçamento-ficção" que é o Orça
me!ll-9 çrovado pelo Congresso. Ele passa a ser o "orçamento-fic
ção", segundo o que aqui foi infamado por V. Ex a. Eu nio estava 
aqui. V. Ex a era integ:nmtc do Congresso. _ _ 

O Congresso resolveu superestimar a receita, c passamos a 
ter um ''Orçamento ficção". Depois, passamos a ter um ''Orçamen
to publicado", aprovado, em tese, pelo Executivo atrav& dos ve
tos. Posteriormente, houve o Orçamento real. com contingencia
mcolos. Na verdade, o Orçamento teve três etapas. 
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Sr. MiDistro José Seua, depoU disso- este Dio 6 o cuo do 
awal Governo-, ao longo do tempo, o Ex.ealtivo tem usado IDeldi
das provisórias pam cr6ditos extraordinú:ioa. E oomo fJC& o Orça
m.eDlo? O Executivo veta, mas, à cxccçio de cuos emergcmciaiJ. 
como V. Ex• se :referiu, c:onsegue encontrar mecanismos pua cm
ditos exttaordinários, o que, no meu entendimento, revoga todo o 
plancjamento. 

O que estA no Orçamento 6 enviado pelo Executivo e, cm 
seguida. apreciado pelo Congreuo. Depois, bá a poHtica doo cr6-
ditos extraordinários. Isso me pr-corupa. levando em CCilta que va
moselabonroürçamcntopara 1996. 

Eu gostaria de obter de V. Ex' a reafamaçio de quo, efeti
vamente, t.eiemos um OiÇaJ:Dettto real para o Paú e nlo uma po
posta de ficçio a ser ap<eeiada pelo Congreuo. O Executivo dove 
nos enviar o que, efetivamente, deseja que seja feito, c o Coogrs
so deve examinar e atravar aquilo que 6 factível pua oPaíJ. 

Sr. MiDistro José Seaa, para coocluir, gostaria de lbe fuor 
uma Pergunta. apenas para satisfazer a minha ctnioridado - e to
dos também estio curiosos: quem deu JXiori,dado para 01 vime 
cenlimetros de meu6 oolocarlos no Orçamento e qual o vala: doo
ses vinte cr:ntím.etros? Aliú. V. Ex• insistiu no Uma~ 

O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Plancjomento e. Orça· 
mento)- Indagaei a minha assessoria. sobre o valor. Quem foi. 
não sei, veio no Orçamento aprovado. 

O SR. JADER BARBALHO - Veio no Orçamento do 
Executivo? 

O SR. JOSÉ SERRA (MiDistro do Planejunento e Orça
IIlCDlo)- Não, na. peça que enminamos, 

O SR. JADER BARBALHO -Quero saber se foi do Exe
cutivo ru do Legislativo. Quem priorizou osvinte centímcttos? 

O SR. JOSÉ SERRA (MiDistro do Planejunento e Orça
mento)- Segundo infonoações da minba assessoria, que faço mi
nhas, foi emenda. 

O SR. JADER BARBALHO - A informaçio que obtive 
de um colega Senador é que a prioridade para esses vinte centíme
tros partiu do Executivo enio do ugislativo. 

O SR. JOSÉ SERRA (MiDistro do Plauejunento e Orça
mento) - Vamos conferir. Se V. Ex' tiver Illzio, reoonbeceremos 
plenamente isso. 

O SR. JADER BARBALHO - Gostaria apenxs de ver sa
tisfeita esta curiosidade. 

O SR. JOSÉ SERRA (MiDistro do Planejamento e Orça· 
mento)- Perfeito. Houve, inclusive, várias emenda.s do metra, Dio 
apenas uma. 

Voltando às questões que V. Ex• &JRSmtou, entcnOO que o 
Orçamento é uma peça política da maior importincia e esti na ori.~ 
gem da existência do Parlamento. O Parlamento, no IWllldo, foi 
criado e desenvolvido exatamente por causa dos impostos e -das 
despesas. Nesse sentido, o Orçamento é uma peça-sintese da po1f· 
tica nacional. 

Quando eu disse que o Orçamento, em grande medida, vim 
orçamento de fantasia ~ potqUe ele é aprovado, execut.se um t«· 
ço na parte de "outros OJsteios e capital" e teanina nio sendo uma 
peça realista. Ele é autorizativo e nlo poderia ser de outra llliJleira. 
Há Parlamentares e outtas pessoas que dizem que ele deveria ser 
obrigatório, mas, como a receita não pode set fixada, toma-se m
torizativo. 

Afora isso, há outros fenômenos que ~m uma força muito 
grande no Brasil. Tra.ta-se das sentenças judiciais. que surgem de 
repeute, não são ptevistas, e o Governo 1ern de pagar, sob pena de 
intervenção. 

Creio que deveremos caminhar para esse Orçamento realis
ta. Esse é o propósito do Executivo, e esperamos que seja do Le-

gialativo, pmquc a obra é coojmta. O Executivo vai procurar cum
prir o seU pepel nessa tarefL 

Uma segunda queslio diz respeito aos 20%. Realmente, os 
vetos, do ponto de vista da receita tributAria - digamos assim-. e 
n1o da receita total, incluídas outras receíta.s commtes. nlo foram 
maiores do que 3%. Se admitirmos que toda receita é gasta, Dilo 
foram 20%, mas muito menos do que isso. 

Mesmo tomando "outros custeios e capital", foram da or
dem de-10%, se tivet de fazer uma comparaçio. Agem, evidente
meme., tenho de tomá-los em seu conjunto. 

O veto é impacta.Dle. cria problemas políticos. evidentemen· 
to. e tende a ser maximiudo do ponto de vis&a do conjunto do Or
çamento. Às veus. não é mantido tudo aquilo que não foi vetado. 

Na verdxdo, nio foi vetlldo pratiCameD!e nada na área da 
saádo, edncaçlo, iirigaçio, tal como bavia dito. Um =üunto de 
coisas foi pmervado, inclusive xs conttapartidas, que, oomo jt 
disse, possuem uma import.lncia muito grande. porque permitem 
que certos projetas continuem em andam.enro, honrados pelo Go
verno Federsl. e não fiquemos pagando gastos desse dinbeiro sem 
poder utiliú-lo. Portanto, ele oio teve esse significado tio grande 
do ponto de vista cooj.mto da peça cxçamentária, embora tenha 
tido o signiflcado estrat6gico sob o aspecto da ótica ÍUWlceira. 

Com relaçlo aos créditos exttaotdinários, o único que esâ 
baseado mma medida provisória é por mandamento oonstimcio
nal. Há att intetprctação, nio defmitiva, de que esse pedido de 
cr6dito só poderia sec feito mediante medida provisória - hoove 
a" uma COIIeD.te de in1eqretação nesse sentido- em caso de cala
midade pública. Nio pretendemos utilizar um instrumento de me
dida p:ovis6ria para alterar o Orçamento. 

Expresso a V. Ex• a minha posição pessoal ~sa matéria. 
Clleguei a nocarer i Procuradoria-Getal da República pam n:pte· 
sentar. no S~~ptemo Tribunal Fedem!, quando se pensou altemr o 
Orçamento de 1990 mediante medida JrOVisória. 

Na minba illteiptetaçio de parlamentar, não é correto fazer 
issO. No caso, bá apenas a justificativa coilstituciOnal. N"'ao quere
mos, de forma alguma. oonflgDl'Xt' nenbum abuso nessa matiria. 
Outros cmiitos ext:raoroinários que. eventualmente, forem solici
tados setio objetos de deliberação desta Casa. Enviamos um pedi· 
do do MiDistro dos Transportes com relaçio ils estradas por ClWSa 
de calamidades. Foi feito através de um critério elaborado por um 
ministro digno, representante da oonflança do Presidente da Repú
blica, e que 1ern n:alizado o seu trabslbo de alocação deDtro da es· 
cassez que deve enfrentar. Portanto, viri. à delibemçio desta Casa. 

Qualquer pedido de sup1ementaçio não é uma decisão uni
lateral por parte do Executivo. Nós teremos. inclusive. que repor 
coisas. Por exemplo. uma emenda sobre peniteociári.a. Não gosto 
de dar exemplo específico porque é muito difícil reter bldo~ Houve 
ampliaçio, muitas. vezes cem fontes indevidas, e fomos obrigados 
a vetar mdo. Mas interessa repor aquilo que foi vetado. que vinha 
do projeto do Executivo. 

Com n:laçio i questio da cominuidado, quero dizer que 
nosso apreço objetivo pelo traballio do meu antecessor é muito 
grande, só que ele não teve opa1lln:idade de examinar o Orçamen
to vindo do Congresso, porque esse Orçamenlo foi recebido no fi
nal do aoo. E aí há um processo natuml de aproximações sucessi
vas, de n:tifu:ações. Em todo caso, o grosso da peça orçamentária, 
110--que se refere .ils prioridades para este ano, estava elaborado de 
manein. xdequada, n:fletindo. nio as prioridades estritas do meu 
.companheiro, Senador Beni Vems, mas do conjunto do Governo. 

Portanto, é perfeitamente legítimo que, mudando o Gover
no, se façam reexames e se Jrocedam a retificações parciais. Isso 
não sigoif:tea COiltestação à obra do Governo anterior, nem ao que 
uosdeixoo. 



426 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Senador saudá-lo. nesta oportunidade em que V. Ex•. embora como Miàis-
Jader Bubalho, V. Ex• tem a palavn por dois miDutoa. - tro de Estado, ocupa, pela pri~ira vez, a lribuna do Senado Fede-

O SR. JADER BARBALHO - Ministro I~ Serra. nio raL Quero também felicitá-lo pela desenvoltnra e pela substância 
falei em contestaçic?. --- de sua exposição inicial e pelas respostas de V. Ex•, algumas ex-

O SR. JOSÉ SERRA (Minislro do Planejamento e Orça- lrapelando a área do requerimemo de convocação fommlado a V. Ex•. 
mellf.o)- Nio, estou apenas sublillhando. Em~ função do próprio desenvolvimento da. sua exposição 

O SR. JADER BARBALHO -Eu me referi ao fato de o e dos debates que a ela sucederam, eu formularei uma única 
Governo ter toda uma politica de estra~gia para o desenvolvimen- pergunta: 
to, levando em conta. portanto, obras e selares que &lo fundamen- O funcionalismo público está com salários baixos - é sabi
tais, como 6 o caso específico da Santamn-Cuiab6. que meneio- do-, na sua grande maioria. Os vetos de 3,2 bilhões de dólares 
nei, e ao fato de haverem sido retirados, por completo, todos os m- nos Orçamemos Fiscal e da Seguridade foram efewados para com
cursos do Minist6rio dos Transpottes para a rockwia, que agora re- pensar o acréscimo de despesa decorrente do aumento de salário 
tomam atrav&: de um mdito extmordin6rio. em janeiro deste ano. Qual o montante desse aa.Sscimo previsto 

O SR. JOSÉ SERRA (Minislro do Planejamento)- Para para 1995? 
reparos. para cotTOÇlo de calamidades. - O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejamento e Orça-

. O SR. JADER BARBALHO -Sim. mas também era. oo menlo)- O acróscimo na despesa de pessoal do Governo Federnl. 
caso _específico de rodovias no Pm. para conservaçio. É estnnho previsto para 1995. é da ordem de 6.2 bilhões de Reais. Com o 
que se reW:e o que foi colocado oo OrçamentO~-c- depois isso re- pessoal ativo, a despesa sobe de 18,1 para 21,9; e com o inativo, 
tome. através de cruiito extraordiltário, como se o Congresso nio de 10.2 para 12.S. Em 1989. a propcrção de inativos. na despesa 
estivesse certo. Isso. .Dllm momento em que o Exerutivo veta e, total.. era de aproximadamente seis para vinte e seis. ou menos de 
~- ele po5prio =neto o mesmo lema para o CorJs!=o. 25%. Atnalmeme, esse número está próximo dos 40%. 
Reparo o que fiz e Dilo há questio absolutamente de mn!e••çio O meu assessor. Secretário de Orçamento e Finanças. pas-

Nlo tenho mais nenhuma indagaçio, mas apenas queria re- seu-me um papel, dizendo que a última previsão para o funciona
colher a certeza de que o Ministro do Planejamcnto deseja que o lismo não é de 34.5 e sim de 34,8, o que signiftca um aumento 
Congresso vote para 1996 o OrçamentO real. Vamos fu:ar atentos maior que aquele que eu apontava. 
a isso, Sr. Ministro. - Como disse também. no inicio, o aumento de receita previs-

0 depcimento de V. Ex• é da maior importJncià. Vamos to para esk: ano é de IS bilhões e o aumonto dos despesas rlgidas é 
acabar com o Orçamento-ficção. O Ministro do Planejamento e de 20 bilhões. infelizmente. O aumento de 15 bilhões daria folga
Orçamento é uma peça imponantlssima pli'I. que. cfetivamente. a damente para retomar investimentos e sanear as contas p.íblicas, 
proposta de orçamento enviada pelo Executivo e o resultado que mas as despesas rí~das ~scem também em proporção maior. 
sair do Congresso seja aquilo de que o Pais necessita. N1o que,_ O SR. JOSi;; IGNACIO FERREIRA- Muito obrigado. 
mos que. amanhi. V. r.x• possa dizer que o Congnosso exagerou. Sr. Ministro. 
superestimoo a receita da Unilo e que, por isso mesmo, temos um O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a 
Orçamento que, na verdade. em algum pootos Dilo possa ser ob- palavta ao Senador Joel de Hollanda por cinco minntos. (Pausa) 
servado. · Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner por cinco 

Eram essas as ponderações que eu gostaria de fazer a V. minutos. 
Ex•, na expectativa. de que, juntos, Executivo e Legislativo, oo O SR. CASll..DO~MALDANER (PMDB.SC. Sem revisão 
Brasil possamoo ler para 1996 o Orçamento real do ondor.) - Sr. President<:. Srs. Senadores, Senhor Minislro I~ 

O SR. JOSÉ SERRA (Minislro do Planejamento e Orça- Sena. é reconhecido mundialmenk: que em toda a elaboração de 
memo) - Muito obrigado ao Senador. L!der do PMDB. Eu faria uma proposta cxçamentária parte-se do principio de que, de acordo 
apenas um breve comentário. Na nossa avaliação, houve, no; cor- cem a receita prevista, vai_.se trabalhar em cima da JXÓPri8. despe
tes. emendas boas. H li sempre uma avaliação. sa. Em função disso, procurar-se-á trabalhar para que não se consi-

0 SR. JADER BARBALHO- Hoove emendas a~ de sua ga talvez realizar algo que venha trazer abotrecimentos futnros. 
autoria. Hoje à tarde senti, já no início desta noite, que, em grande 

O SR. JOSÉ SERRA (Minislro do Planejamento e Orça- parte. esse assumo t<:m sido até esgotado. Mas pela preocupação 
mento) - :Minhas, claro. Minhas emendas foram rigorocamem.e que teoho e trago aqui, Sr. Ministro, talvez mais como consideta
cortadas. As emendas apresentadas pelo Governador do meu Esta- ção, na peça explicativa que o Governo enviou a esta Casa, no ini
cio, e lei lo, - que, aliás~á. pouco, vi aqui neste plenário- tambán cio do. ano, em relação aos vetos acontecidos, a uma certa alb.lra, 
foram cortadas. O problema é que havia de tudo~ emendas ru diz o seguinte; 
projetes. Dez dias para exame- obrigação coostitucional-, neces
sidade de abertura de espaço para o reajuste do funcionalismo e de 
se def:mii uma política global, gradual. inclusive que nos permitis
se definir as prioridades. 

Quando demos exemplo de emendas que eram para viole 
melros ele estrada, vinte centímetros de metrô e outras. de fonna 

"A ilusão mçamentária é sem âl1vida um dos 
principais fatOres ·que coDSpiram contra a estabilidade 
econômiCa e.O próprio amadureCimento político do País. 
Não serve ao Congresso, nem ao Governo, nem., princi~ 
palmente, ao Pais." 

alguma estávamos quemndo dizer que emm t.odas assim. • Portanto, a ilusão de uma peça orça.m.enlária não serve a 
O SR. JADER BARBALHO- Muito obrigado. ninguém. E diz mais: 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A Pn:si

dência prom>ga • sessão por mais trinta minntos. JlOill atender is soli
citações de Senadores ainda insaitos JlOill inletpelar o Sr. Ministro. 

Concedo a ~vra ao nobre Senador Jo~ lgru\cio Ferreira. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Sem ~e

visão do orador.) - Sr. Ministro José Serra. quero, inicialmente, 

"A fim de combater essa ilusão. que leva o con
trole financeiro a sobrepor-se ao orçamentário. com re
sultados finais que pouco têm a ver com aqueles inicial
mente fixados pelo Executivo e pelo Congresso, estru 
determinando a elaboração de nova estimativa de recCl-
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ta. ~que os gaslos sejam ftxados rigoro&amonte no limi· Depois D1o sai ou a.i um d6cimo. Ii OuVi- devo dizes: a v. Ex•
te da capacidade fmanceira do TCIOUI'O Nacioaal.." ~ augesllJes ncste Jaltido: "Deixa rolar. solta um pedaci-

Diante disso, Sr. Ministro. preocupa-me. Pn.fÍc.mvn"e, u Dho; mesmo que nJo complete, a ooisa vai tocando etc." Parece
explicações de V. Ex' já esclm>ceram que a peça OIÇ&mentiria mo um I""'""jmeniO iDoonvenien~ É limitada a f""" do Exccu
elaborada oo ano passado para este ano, de cmo modo, tom lido livo para fuor um OtçameniO de venlade. Sem a colaboração do 
uma ilusão. Embota eu uio faessc parte da legislatura puada, CosJarcooo, 6 imposalvcL O coofronto, a diverg&!cia pode ir alé 
ca:stato junto a v~s colegas a pn-.ocupaçio que ~m porque. em certo podO. Devemos sempre encontiar soluções comuns dentro 
murtos casos, pãrtiu-se do prinápio de que esu proposta seria mt- do um poc:euo de negociaçio. Precisaremos de apoio e criativida-
lista, apesar da alegação de que o Govemo agon 6 outro. de DOII& ~ É realmeute lhndam""'•l 

Parece-me que meu Lider,Jade< BarlJolho, frilou cota ques- Por outro lado, 6 preciso tamb&n haver aitérios. Nilo dá 
tio. Embota o Goveroo seja ou!ro, havia o MiniJt6rio do PlaDcja- para tor a prioridade do govemodor, como dis,., do ministto, elo 
meoto, e o pessoal t6cnico do Legislativo e do Exca~tivo ...,....,_ J?l"&ilo, do ICU&d<r e do depu!aclo. Infefumento os IOCUISOS silo 
gado do assunto 6 provavelmente o mesmo.. Creio que n1o bouvo DDJilo mail do que limitado~. ED.Iio u vezes acontece um conflito 
sintonia entre os técnicos do Legislalivo e os do Exocotivo. de prioridrdes em face de uma dispooibilidade mínima de dinheiro 

Se houve vetos dessa ordem. inquieta-me. meu caro MiDiJ-. pua invcMjmento. 
Iro. Vejo alguDS casos, como o da profeilura de uma cidade elo Nolxo Scmdo<, gootaria de aproveitar a oportunidade, se 
meu Estado, Santa Catarina, ua fromeira com a Arselllina. Quando V .Ex' mo p«miiir, para CIC!am:er um ......,lo da proposta de 
o prefeito me perguntar quando sem h'berada uma emeoda votada LOO que enviamc». E1tou com eccio de tenninar o dcbt.te sem 
uo ~mento ,do IUlO passsdo para este auo, -i que ""JlJlOder 110< porgunll<i? a _e~ ._;to. Eu estav~ cmo de que o Secador 
que f01 ~~ c S. Ex', no ano pusado, recebeu oomnnic'Çin do Eduardo Su~~ ma me pet'811Iltar_sobre ISSO, porque S. Ex a ji me 
que hav11. Sido aprovada. Fez uma festa, cxwunic01 a notícia a teU ~ opinilo a xespeltO num dia cm que nos encootramos ca
povo. Houve até um regozijo cm relação a isso, c esto ano Iecebe.- sualmezU.. 
mos a infmmaçio de que a emeuda foi votada, que u1o coof..-e Assim, go&IUia de J?I"Siar esse esclam:imento, se pooslvel 
com a realidade. oom a atouçlo elo Lidcr do PMDB, que é um partido JWito signifi-

Isso passa a imptesslo, Sr. Ministro, de que esta Casa vÓtou Cltivo uesta Cua. 
de "brincadeiriuha", ou seja, de que emendu silo incMdas DO Or- O projeto de LOO é do Govemo, mas foi proposta elo Mi
çamooto e, no fUla!, silo flcdcias. Nio fJC& bem para esta Cua. nis!áio do PlaDcjamonto, minha diretamentc. É o tm-euiO da 
Esta é a minha proocupaçio. seguinte questlo: o que acouJccc se o Congo-esso niio vota a tempo 

Talvez não tenha uma indagaçio a fuor, mu apeuu o O<çamonro? 
•J?I"Cnsões a manifestar. Houve interpretaçio aqui, nesta Casa e na Onwa dos De-

É hoxa de psrtir para a realidade. pu!adoa, equivocada a respeito da nossa intenção. Admito que 
Vou citar um exemplo tomando por base a elabomçio elo posaahaverdiv~masorocioclniofoioquivocado, 

Orçamento para o auo que vem, eom a minha participação. Ap6o Hi tr& pou~bilidados quando o C<lngnosso não aprova -
ter feito a ca:nunic:açio as minhas bases, ao Governo do JJXU &ta- digo, aprovar nio obrigatoriamente a peça enviada, mas aprovar o 
do ~ profeituras sobre emendas coletivas ru individuais, vejo que pro.ie!"· As posstb~ silo: a execução do Orçamento do auo 
aquilo que fo1 emendado uio tem validade. Qual seiá a minha li· IJlletiO<, como acoo!eCla antes de 1964; a execução por duodfci
ruação e de Jantos outtos parlamentares diante do meu Estado? mos; ou a execução do projeto elo Executivo euquanto o Congo-es-
!sso me proocupa mui!o. ~ so niio aprova a peça orçamentária. 
· P?I' esse motivo, devemos aproximar aquele patrim&úo Propusemo& a ~ que foi. ~ a posição que defendi 

CODSeguido ao longo de uma vida de lutas o maia poss!vol da reaJi. ao longo de toda a Coosti!Umtc. A ten:eu:a é a melhor do ponto de 
~- Entendo que po.ra. o ano que vem, se couber' ao Congrcuo vista do ~- Houve quem intetpRtassc: a proposta de ex.e
Nacional. emendar o Otçamento em um detenninado valcr dc:fmi- cotar o projeto do Govemo pode levar a que o Exeanivo, através 
do junto aos tknicos- nlo interessa quantU emi:nd.as vlo existir e da sua maioria. ~ que o Orçamento seja votado e execute a 
se são coletivas ou indíviduais. o que vai interessar é apenas ova- sua peça orçamenlária. 
lor-, não se poderá ultmpassaraquele valor. Em primeiro lugar,essa interpretaçiocarece de fundamento 

Sr. Ministro. temos que partir para esse Jrinápio, at6 ... pll'& e provavelmente nio está baseada na experiência de quem conhece 
que possamos dar mais credibilidade ao nosso Congresso N.ao- esta Casa e a CAman. Por quê? Pcnque na questão crçamentária 
nal. ao Poder LegislatiVo. nio bl questio governo~ nio govemo. Não existe isso. Não é um 

Trago esta aproeDSiio, Sr. Ministto. de todo oonçiio, no sen- agn~pamento que pode formar goveruo e niio govemo. Em segua
tido de colaborar. Preocupa-me, rePito. o que vem oc::orreodo. ln- do lugar. u ourras sio muito piores. A execução px duodécimos é 
dago a V. Ex• se t possível criar-se, denlro do MinUI6rio de v. abru!da. Ela supõe que tudo se gasJa em cada mês igualzinho ao 
Ex•. com os técnicos do seu Minist&io. cem os tkniool desta longo do ano. o que nio 6 verdade. Ela traz problemas graves para 
Casa, um padrão para elaborar o Orçamento do pr6JUmo aoo, par- o funcionamento da administraçio. 
lindo para um princípio dentro da 1U.lidade. Devo dizer a V. Ex• que. para nio gastar, esta 6 a melhor 

O SR. JOSI'!: SERRA (Minislro elo Plauejameuto e • das !r&!. Se o Executivo estivesse pousando s~plesmente em não 
meoto)-Muitoobrigado omSeuadot Oiça gastar, a melhor sem a exeaJção por duodécunos. Desorgarnz.a 

• n · - - bldo. mas é a proposta em que menos se gasta. 
Suas considerações aprcseDlam um grau de coineid&cia A poposta de executar o Orçamento do ano anterior efeti-

com o pensamento que aqui expressamos. Na verdade, quando se vamente ~ incooveniente. Pcc quS? Vou exealtar o Orçamento do 
fala em "orçamento fantasia" é pensando que acaba ., gastando auo anterior? Fazer uma obra de novo? Nio tem sentido. 
um _terço ~il? que é ~txado no ~to~ ~U:OS custei01_ ~ . ~n:mos a propo5ta do àJodécimo para, por exemplo, 
caprtal Nao creia V. Ex 9ue o não veto Yll.bi.lizaria obns. De p- o livro didát:aco. A despesa não é feita em cada m.Ss; ela é agrupa
to nenhum. O que ele alimeota é apenas a faotasia de anunciar. da, ela é concentrada. A execução por duodfcimos não funcioua. 
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A de executar o Orçamento do mo IDterio< c:oloca um pro- A mensagem presiQencial ,decllm que o Presideolo da Ro-
blema: vou diminuir salúios. se o salúio e~ tiver mail al1o? póblica decidiu vetar pucialmenle o Projero de Lei que EsWna a 

É lógico que u .a& llm incoovcmilaciu9 mu tma..., de Rooeita o FIXA a Despesa. 
ver qual6 a menos incoDvcniente. Pode-ae clilccxdar, mu alo com Nas razões de veto. Sua Excel&M::ia declara: 
a i~ia de que o Executivo quer ter todo o poda: da DYI6ria. Pelo 0• vdol ao PL n° 3, de 1994-CN. slo oa OODJlantes dos 
contnlrio, para esse efeito 6 melhor a do duod6cimo. : ·""' auoxoo i lei mçameutma. 

Gostaria de deixar esao auunto explicado, pcxquo 0110 pv.. Poróllimo,escllroce: 
jeto vai ser analisado. JA tive opoltUDidlde do falar alOI(lOit4iia Infcxmo que eatru enviando fita magn6tica cooteudo a pro-
Comissõo Mista de Orçamento, oade, infeliznvmh>, havia lpOIÍil gmmaç1o cx-çamentma cn vdada. · 
um ou dois Senadores presenloCI. • Diante disso e do que observo do texto do projeto, n!o foi 

Mas eswu aproveilando esta oponunidado e, com o od.. vetodo aenbum dispoaitivo do projeto de le~ o veto atingiu anaos 
rcndum de v. Ex', j1 que uio pôde aoiDIDifeslar, pois uio- ou - diria molbor. •••liundo u cbamadas rw magu6ticu _.par
com a paiavm. pedi a sua COIIIprO<nllo para eote eaclarecimoalo, teJ de &DOXOO. 

que me pam:e muito importante, """"" devemco decidir a eoao Ola, Sr. Ministro, a Comtituiçlo, provendo o voto pon:ial, 
respeito nu próximas scmmu. declara-

. Muito obrigado a V. Ex'. O SR. JOS~ SERRA- Veto ou v- Senador'/ 
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vdola F'llbo) - Seuodo< O SR. JOSAPHAT MARINHO- Veto parcial 

Casildo Maldauer, V. Ex'tom a palma por maia dois mim""'. O SR. JOS~ SERRA- V. Ex' disae voto. 
O SR. CASILDO MALDANER - Muito obripdo, Sr. O SR. JOSAPHAT MARINHO- Desculpe-mo. Talvez o 

Presidente. · leDba feito j1 pela dif=ldado em <11• ea1amOI para votar o veto. 
Sr. Ministro José Setta, enteudo que u poadcnçlloo de V. A Coaatiluiçlo decllm, no § 2" do art. 66: 

Ex' t&n a sua validade. embora uio teublllll sido feitu indapçi!os i:> veto pon:ial """"'nte abnnged texto inlepl do ll'ligo, 
a =peito. Penso que, neste momemo, 6 opot1WIO tratumoo dosao de poripfo, do iDcioo ou do allnea. 
assunto. Como jullificor - veto, em face da Coastituiçlo? Dir-se-

Para fmalizar, precisamo< """ aproximar, taDio quanto peo- i "'"' u1o tendo vetado texloo do projeto propriamente dito. teria 
s[vel, da realidade na elabonçlo das propoot.u orçametdiiu ~ vetodo, com:> o fez. anoxoo. Entretamo. Dio votcu aneJ<OII e, sim, 
um ano para outro. . . putes do ana.os. Diria melbor', colheu, em anexos, expressões e 

Se proje"""""' uma detcmlinada m:eita, c:begaremoo.t u..-. as vetou. O veto uio incide IOb:e expmaões nem de lrligo, pori
cma despesa. Para aproximA-las, reux. a6 quo dar um del<alto pfoo, allnNs ou ID<XOO. p<>r<llO o onexo Dio faz parte do corpo 
na """'ita. Os thcnicos do Executivo e do Legislativo, que Jll"ltaDl da lei. · 
assessoria aoo Senadores, devem-seljllOlimar da malidado, ponL..,., Como o Govemo j111ifica. pois Dio ao trata apeou de pro-
depoili, não seja difícil dannos uma explicaçlo ponL a ....jododo ble..-. fomtal, mas do probloma pvemente delicado da compo-

Essa sitnoção é ruim para n6s. A maioria doo parla..-l.UN l&lcia do eoo_.., Nacioaal? Vetando inegularmente, como o 
tem uma longa vida pública; outros apenas estio "'""'Ç'udo. Deve fez. o Govemo ttuuferiu uma difiruldade insupedvel para o Coo
haver um certo respeito. até mesmo para <p.~e haja aedib1idwio cm to- pao Nacional. 
doso6s destaCasaenojXÓpriOGovemocx:UIOumtodo. O I'Eosidente Jos6 Samoy infonnou a eota Casa quo, como 

Pa=e-me que, dentro daquolo arco de poosibilidadeo, do-' foi efotnado o v«o, o Coogtesso dev<ri decidir, pelo menos, se 
vemo-nos limitar a isso. Nio se deve extrapolar. So houve uma ex ... · nio me engano, cilu mil e quinbe!US vezes. Como f~-lo? 
trapolaçio na elaboração do Olçam<nto do próprio Legislativo Para usegunor a boa bannooia dos Poderes e orientar-mo 
para este ano e para o ano passado- houve uma iludo-. fu:a umi para. opor111namr:ate, decidir sobre o veto, desejo um esclareci
situação difícil até mesmo para os próprioc t.óaücol desta CasL- meU:o de V. &•. 
Como vou dar 1llD4 explicaçJio? Techo uma looga vida de tuliDo. O SR. PRESIDENTE (feotonio Vdola filbo)- Tem a po-
ções. Fica ruim para os políticos. nio é aconselhável de maneira lavra o Sr. :Ministro 1016 Serra. 
alguma. O SR. JOS~ SERRA (Miui5tto do Planejamento e Orça-

Trago esta pt<OCUpação. Sr. Mjiiislro, afunde coiJbonr meolo)- Perfeitamente. 
para que se encontre caminboo mais realistas denlro do Plano Agradeço a V. Ex' pela intetvençlo. regiaraDdo o meu res-
Real. que eslá ~endo implantado no País. · peito pela pessoa e peloo ooohecimenl<>l do n.obn> Senador. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio VilolaFtlbo)-Temapa- O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sabe V. Ex' que esse 
- lavta o Sr. -Miriistro José Sem.. - ------- ---- resPeito 6 recfptoco. · -- -

O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejlllllento e o.Ç;;:' O SR •. JOS~ SERRA (Miui51ro do Planejamento e Orça-
mento)- Agradeço a V. Ex•. não teDho maiores comenthioa. F4 mem.o)- Muito obrigado. a • • 
todo caso. sei que V. Ex' não se inclui deDirO dessa decepçlo qitê' . A pergunta de V.!"' 6 ~e. mas devo dizer <11• cada 
regislia, porque oomeça ""' mandato, como eu. !'"""legislalllr! .... olassirtcaÇio orçamentm_a 6 us~n:!" exame do Orçamento, 
portanto. não apresentar emendas 00 ano ant.emr ao Orçtmen~ a uma alínea. ~~ tem sido o JXOCC"? to desde a promu~açio 
Espero que, 00 futnro, não ocorra com v. Ex' a decepçlo regi#, da nova Constitniçio. e um prcx:ednnento amplo em matéria do 
da por outros porlamelll.,... · · · quesllo mçameutma, 116 pcxque cbepDamo& ao obeurdo de uio 

poder haver veto IOb:e o Orçamento, a Dio ser em grandes bloooo 
O SR. PRESIDENTE (featonio Vilela Filho)- Coocedo-a ou no Orçamento integral Na venúdo, ht uma assimilaçio da 

palavra ao nobre Senador Josapbat Ml.s.LL.: 1!J, por cinco minutai. classificaçlo orçammtúia a uma allnea. 

O SR. JOSAPH \ T MARINHO (PFL-BA- Sem revido Eu, par1i<:ulannett, defendo a poosibilidade de vetos deu-
do orador.) - Ministro J, .Jé Se=. é um p!UK dia!ogar com V. Iro de um dispooilivo, mu a ~tniçlo nio o peani~ ~do 
Ex•. mas a limitação do tempo me obriga a ir diletamento ao u- ·defender essa JDJdaDça algum dia. pcxque ela toma mus ractonal a 
sunto especifico que o trouxe a esta Casa. questio dos vetai. Muitas vezes bi uma despesa. v~ exagemr. da 



Maio de 1995 .ANAIS DO SENADO FEDERAL 429 

ordem de cem, l qual é acrescentada uma despesa de UJI4 com no cuo, fosse verdadcin.? Cl:Jcgariamos à situaçio absurda de o 
uma fonte ilepl. ~guiAr, o IIÓO IOIIICO obrigados a denubor oo Presidente da República Dilo poder excr= o seu poder de vefD. V. 
cento e um por CIDsa disso. O maia: lógico aaU poder vetar o um. ex• diz: ''Vamos encmtrar um caminho?". Vamos. A tese adotada, 
Mas isso nio pode ser feito atn.J!JW!\Tife, aiW. foi feita no passado. Durante o Govemo do Presidente José 

No entanto. se eu assimilar a clusi(JCaÇJo a uma alfnea, Samcy, foram malizados vetos também sob a nova Constituição; e 
como 1J feito, posso faz« isso. O mesmo procedimento ()COII'e em ~m argüiu inconstitucionalidade. Ou seja, há. fuclusive, pre
nolaçio is emeDdu quo slo efetuadaa por clasllif'ICOÇio, [lOiqUO se- codente. 
nlo a canplicaçio seria ta.In1Xm para o proccao de emendas Jn. Por outro lado, o caminho está claro e trata-se da lei com
sisto. ~um procedimento que se di em relaçlo ls emcnda:s que do plementar sotre c. orçamentos. H6. um projeto grande de minha 
efetuadaa por classificaçio crçament1ria. autoria. como Deputado, a eaao reopoito. Nio houve outto. Mas 

Essa foi uma ép!estlo examjnada por DÓI. v. Ex· sabe que caso pujeto cio comjnhoo, olo obstante os meus esforços. Esse 
toco direilo de. oUvido, mas hi pessou: junto a mim que tocam por projeto, ou allro, deve ser trabalhado, pua que esse vazio seja.. 
partitUia l.lmb6m o quo alguma seo.sibilidade a =peito da quostlo sem a mooor dúvida, eliminado. 
IIÓO desenvolvomoo ao loago doo anoo. PorlanfD, oa v dOO foram O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Ministto, agmdeço a 
feitos dentro da crença de pleno mmprimento da ordemju:ridica. V. Ex• pele. esclarecimentos. Mas permita-me acentuar, coo.cluin-

. O SR. PRESIDENTE (reotonio Vilela Filho)- Tom a p&· do, quo o Preaidente da República vetará nos limites da ConsLitui· 
lavta o nobre SenadaJooapbat Marinho por 2 minutos. çio. Nio pode faz!. lo além deles. 

. O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sr. Ministto, a inleli- O SR. JOSÉ SERRA (Ministto do PlanejamenfD o Orça· 
g&lcia de V. Ex' tanfD faz solo qullllo portitura. melllo) - Nio lenho for:maçio )lrldica, mas lenho em Matemática 

O problema 6 quo o toxfD da Cooslituiçlo 6 exptOSso elimi. e Geomottia. Uma fmma babiblal de se democstmr teonomas é 
tativo: nio pode. ser ampliado p« aslrimilaçlo e. sobretudo, pu11. mediante o procedimento do absurdo, ou se~ o que acoo.tcceria se 
fazer assimilaçlo entte anexos do <>rçameato c texto de utigo, de essa rclaçlo nio se verifiCASse. Como se d4. o absurdo, 6 uma pro
panlgrafo, de inciso, ou de allnoa. . va de quo ela ~·verifica. A siluaçio de o Preaidenle da República 

E e;nt•menre em funçio dis10 que ae hi de entender que, nio poder vetar um pojeto de lei que enviou éi tio absurda que a 
sendo a lei orçamentúia tamb6m autorizativa, o Govemo, blo pc> tese de V. Ex• Dia poderia ser correta. embora naturalmente criati
dendo vcti-1.& nos termo& em que o fez, deixá de cumpri-la na va e rcspeiüvel. 
medida em que llio puder exocuti-la. O problema Dlo 6 apeuas O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ministto lcoé Serra, 
formal, oo seja, de asaimilaç!o. O problema 6 quo so gerou uma apoeodo-so também no curso ginasial quo. quando Dilo há explica· 
ell<lmiÕ dificuldade pam o Coogresso, quo nJo aabe ccmo votar o çio, quod erat demoDStrandum. (Risos) 
veto caso se admita a sua comlilucioDalidlde. Foço a oboervaçio, O SR. PRESIDENTE (roctooio Vilela Filhq)- Concedo a 
porque bldo indica que o veto 6 ptienlemenle inconstitnci.oaaL pa.Iavn. a.o nobm Senador Flaviano Melo. 
Nio hi como justificar esta assimilaçio. Anexos Dio podem sor O SR. PRESIDENTE (roctooio Vilela Filho)- Concedo a 
equiparadO& a llrtigos, putgrafos, inciaoa o alfneaa, al6 porque OS· palaVD. ao nobre Sonaclo< Flaviano Melo, per cinco minu-
sas disposições sio noanaúvu; os anexos slo apenas declaraúvoa O SR. FLAVIANO MELO (PMDB·AC)- Sr. Preaidente, 
de det=ninadas situações de despoaa. SÍ"s e Srs. Senadonos, Sr. Ministro, o noquecimento quo o coovo-

Aiém do mais, se Dio ostro em equfvooo, o Govem:> Dilo cou a esta Casa, no sou item 3, fala doa impo.ctoo fmanceiros nos 
vetru nada com telaçio ao ut. s•, ou seja, da dislribuiçlo da des- projeiDS em andamenfD e 6 sobre isso que fanoi minha primeira 
pesa. o projefD diz: pergunta. 

Art. 5' - 11A despesa fixada A couta de mcursos prevútoa V. Ex• deu como exemplo das ações govemamentais a re-
nesre Titulo. observada a programaçio c:onstante na Parte n em fCII'!Da agrhia que est-' sendo executada pelo Govemo. O Presiden
anexo, apresenta, por órgio, o seguinte desdobramonfD-" . te da Replblica.lú. um mês. esteve no Ceanlelançoh esse progxa· 

Se n§o hoove veto nesta parte, nio poderia haver nos' anc- ma, anunciando que seriam assentadas 40 mil famílias em 1995. 
xos que são mero desdobmmento cu, como a exp:essio diz, 1mc,.. Fiz, inclusive, um pronuDCiamcnto desta ttibunà no qual elogiava 
ros acréscimos". essa iniciativa, pois entendo que a reforma agiária é uma altemati-

Essas são as observações que queria fazer, sem. de maneira va pua o nosso País. 
alguma,considerarqualquerpropóoitodeV.Ex'dedespn:otigiaro Minha posiçio Dilo 6 ideológica, mas pouse ser esta uma 
Legislativo. V. Ex' o integxa, c eaou fatendo a OO...Voçlo pam daa foonas de diminuir as desigualdades scciais neste Pais. No Or
que encootremos, a partir do ano próximo. o caminho com::to de con- çamellto da Uniio, observei que o 6rgio que executa a reforma 
ciliaropoderde veiO doGovemo coma autoridade daCconstituiçlo. agtiria oo Pois- INCRA- no seu crçamenfD, pam desapropriação 

O SR, JOSÉ SERRA (Ministro do PlanejamenfD e Orça· de úeas, tinha R$640 milhões, em TDA, e R$132 milhões, em os
monto)- Senacla Jooaphat Marinho, agxadeço novamente a V. p6cie,pampagarbeneficios. 
Ex', inclusive a =peito do que observa quanfD i minha preseoça O SR. JOSÉ SERRA (Minisll'O do Planejamento)- Sena· 
aqui no Congresso Nacional. AlguDS Parlamentares da época lcm- da Flaviano Melo, V. Ex' poderia repetir co doi:s mímeroo, per fav<X'? 
bnr-se-lo que as posiçõco que defendo boje no Minis16rio sio as O SR. FLAVIANO MELO - Pois não. Sedo necessários 
mesmas que defendia aqui ccmo Deputado, eoi rehlçio is questõ- R$640 milhões, em IDA. e R$130 milhões, em esp6cio. pam hen· 
es do Orçamento, desde o inicio. feitorias. No Orçamento, a porte de IDA está coberta e a parte de 

Na verdade, se a tese de V. Ex• fosse con"eta. o Presidcmlo beneficias não esti prevista. 
da República Dlo poderia vetar o OrçamenfD, o quo seria incoosti- O INCRA. hoje, tem 350 mil familias assentadas, enae as 
tucionaL Como o Preaidentc da República seria impodido de vetar quais, 170 mil j! noceberam mditoo. Faltam. 00 entanfD, ~IDS 
um projefD de lei que SUa Excel&lcia envim. e quo o eon_.., pam 180 mil famllias, a fllll de que essas possam, efetivamente, fi. 
Nacional f!Zeill a aprociaçio? Estou levando agora pam a siluaçio car na terra. 
inversa, e é impa:taDte, na análise de umaquestio, ver o que acon~ Pergunto a V. ExA: o Governo irá diminuir a meta fiXada 
teceria se a tese fosse verdadeira; o que acootecetia se a sua tese~ para o ano de 1995. ou o Ministério do Planejamento estuda algu~ 
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ma altemativa oiçamentária pua mudar esses valores. para que o O SR.. FLA VJANO MELO - Já tiD.ba CODbecimento de 
Governo possa. efetivamente. aSsentar essas '10 mil famílias? que o -BID e o Banco Mundial jamais teriam interesse ou fmaocia-

Segundo,Sr. Ministro, gostaria de fazer um apelo a V. Ex•. riam obras na Amazônia. mas V. Ex• disse aqui, respoudendo a 
Todas as emendas dos Parlamentares do meu Estado, o Acre, fo- uma pergunta do Senador Ademir Andrade, que nio havia nenhu
ram cortadas, com exceçio de uma de minha autorÍa\, que~ para o ma restrição para investimenlos em rodovias na Amazônia Tenho 
INCRA, mas, mesmo assim; esrá contingencíada. consciência do problema porque a BR-364, de Porto Velho a Rio 

O Acre tem duas rodovias federais, somando, juntas, algo Branco, teve um fmanciamento, se nio me engano, de 60%, do 
em tomo de l.()(X)km. as quais sio intrafegáveis pia.licamonte o Banco Intc:mmericano. O fmancia.Irieo.to foí Suspenso por dois 
ano todo, oo seja. o acesso aos municipios ó apenaS de barco ou anos exatamente pelas pressões ambientalistas que são muito for-
de avião. tes c de peso dentro do Banco. 

Ouvi V. Ex• dizer que o Brasil tem um déficit com o BID Na 6poca, como Govemador do Estado, fui ao ComM de 
de U$8 bilhões e que e:;tá negociando um empréstimo de U$1 bi- Meio Ambienle do Banco para conseguir que o Banco reflnancias
Ihio para investimentos. Faria um apelo a V. Ex• para que incluís- se a~ e isso foi cumprido. Só que tenho certeza absoluta de 
se essas rodovias federais dentro do Estado do Acre nessas nego- que jamais investiria novamente na Amazônia. Fiz esse apelo pela 
ciações, porque elas nio sio rodovias estaduais, mas federais e, sua reSpOSta ao Seoador Ademir Andrade, de que nio havia restri-
por conseguinte, de competência do Governo Federal. çiD para obras na Amazônia. · · 

O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejamento e do Or- O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejamellto e Orça-
çamcilto}- Muito obrigado a V. Ex•. Quanto à questão do lN- mento)- Permita-me esclarecera V. Ex ... Eu me :referia. no espiri
CR.A. se bem entendi, V. Ex• aponta insuficiência de recursos para. to da pergunta do Senador, que posso ter e;aptado equivocadamen
a complementação da refOl'lD8. agrária. -- te, a alguma objeção de nabJ:reza política i.ntemacional por questõ-

0 SR. FLAVIANO MELO -Para cumprir a meta do Pro- es do ocupação da Amazônia, etc- A=dito que as objeçl>es s1o es-
sidente da República. ' tritamelite por problemas de nablreza ambiental. Nada politico cu 

O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejamento e do Or- relaciooado com o desejo do oJo-<lesenvolvimeclO de alguma sub
çamento) - A insufici&.cia nio esd na ~&apropriação, mas nos regiílo da grande Amaz.ônia. Apenas isso. O que disse~ que nlo bá 
recursos para a instalação dos assentados. E isso? Estou querendo nenhuma int.ençlo conspiratória. Nem é impossível obter financia
entender a pergunta. meato. O que quero dizer ~ que, quanto .l estrada que percorro o 

O SR. FLAVIANO MELO - O INCRA. na desapropria- Estado do Acre, a objeçl!o é nmito grande, mas por razões ambien
ção, paga uma parte em TDA e as benfeitoiias em real; Os recur- talislas, principolmellle das ONGs bmsileixas e esiiingeixas. Nio 
sos existentes para pagar benfeitorias nlo são suficientes para as- ~. enlio. uma questio de .natureza política propriamente dita. 
sentar 40 mil famllias, oem 50% disso. O SR. FLAVIANO MELO - Muito obrigado". 

O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejameoto e do Or- O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho. Fazendo 
çamento)- O Govemo mandou esses recursos:no projeto original soar a campainha.)- Consulto o Plenário sobre a prouog8ç1.o da 
mas eles foram cortados pelo Congresso ctJbl a fmalidade de utili- sessão por 1S minutos. pam que o orador conclua a sua otaç:io. 
zar essas despesas em outras emendas, cerca de R$60 milhões de (P!JUsa) 
um total de R$132 milhões. Veja V. Ex• que fenômeno curioso, Não havendo objeçl!o do Plenário, está pronugada a sessio 
para efeito das condições deste debate e da potg11nta de V. Ex•. por 15 minutos. 
Isso foi o que aconteceu. · O SR. PRESIDENTE (l'eotonio Vilela Filho)- Concedo a 

O Governo-DlO pode repor- evidentemente que o Governo palavra ao nobre Senador Gerson Cam.ata por- S minutos, último 
não o fará. mas imagino qual seria a reação do Senador Josapb.at orador inscrito a intetpelar o Ministro. -
Marinho se isso viesse a aconfeoer-, oo seja, Dio podemos repor O SR. GERSON CAMA TA (PMDB-ES)- Sr. Presidente, 
algo que foi tirado. Podemos vetar, mas não JXIClemos repor. Esse Sr. Ministro, sn e Srs. Senadcxes, a palavra de V. Ex•, logo oo 
é o problema fundamental. Isso me pennitiu at~ dar um exemplo inicio da sua exposição, deixoo a Casa e o País tlanqliilos. V. Ex• 
que diz respeito à questão da reforma agrária. · · frisou o compromisso do Governo, ao qual V. Ex• seiVe, ao qual. 

A segunda parte da pergunta de V. Ex• está relacionada à V. Ex .. pertence., com a estabilidade da moeda brasileira, como 
questão rodoviária.. Há um problema em relação ao Acre, qual também friscu não ser a única meta nem a principal. ma$ é a meta 
seja, a estrada que oGoverttãdor e Parlamentares- quero crer que sem a qual todas as outras se tomam muiro vulneráveis. 
inclusive V. Ex• --têm reivindicado, do ponto de Vista do Banco Sei, porque acori:Jpanbei, que, na campanha politica. quando 
Mundial e do BIRD, é um assunto que é melhor ser evitado, já que a moeda estável se transformou num poderoso jato que começou a 
esses Bancos lêm ilorror a estradas por razões ambientais, de na tu- levantar todas as candidamms, grande parte dos companheiros 
reza erológica., de florestas tropicais, etc. -- - - -candidatos fum.a.ra.m a sua campanha de televisão, de rádio e de 

Infelizmente, vai ser muito diffcil conseguirmos um fman- comícios, dizendo do apoio integral ao GQvernQ pela manuteoçio 
ciamento externo, pois as fontes dispouiveis -são: Japão, que tem e pela continuidade da estabilidade da moeda. Essa estabilidade da 
um organismo de assisténcia e desenvolvimento, Banco Mundial- -moeda 6 uma luta do dia-a-dia, exige sacrifícios nos apoios quo 
BIRD -. pa.ra não dizer a Alemanha, já que o Banco de Desenvol- devem ser dados ao Governo para que ele, que aio tem ainda, 
vimento Alemão só empresta para florestas tropicais dentro de fio- mais vai ter, o aparelhamento legal de fazer política mooetária ver
restas tropicais. E todos eles vêem com pavor estradas que cortem dadeita, tenha que usar as muleras que estão hoje A sua disposiçAo. 
áteas de florestas tropicais ou pr6xiõ:W: a·elas. E o Governo vem usando essas mulelas com competência até aqui. 

Portanto, a análise técnica de um projeto dessa nab.Jieza ~ mas temos que transformá-las em turbinas, em instrumentos efeti
custosíssima, demora um enorme tempo e até podemos imaginar o vos de política monetária para o Governo. A~to que todo o 
seu ímal. Em tOOo o caso, nio significa que se excluam, a priori, Congresso Nacional tem o compromisSo, com o País, com o povo 
possibilidades de fmanciamento, até mediante recursos orçamentários. brasileiro, de dar a sustentação necessária ao Govemo, para que 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Fillio) - V. Ex• ele, não usando s6 muletas, mas instrumenros efetivos, constibl-
tem a palavra por 2 minutos. CiOnais e legais. possa continuar, com a efetiva realização do povo 
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btuileiro, es.sa conquista de uma 1:noeda at6 mais estivei ainda do 
que o reaL So dimiDuir ainda oaaoalndices iiiflaciooirioo e dopou, 
em cima dessa estabilidade. poded cmst:Nir um desenvolvimento 
cconômico e sustentiveL 

Essa afmnativa do V. Ex". que foi a primeira qu& fez aqui 
na lardo do hoje, 1100 lraDq1liliza e também ao Pala. Tcmoa que 
perseguir esse objetivo,. sem o qual dif"ICilmenle VIDlOI alcançlr oc 
outroa, que ellio como metas do Governo e do Pais. 

Nlo faria DCDhuma pctgUnta, maa faria at6 um apelo a V. 

Espemmoo ler a colahQnçilo do Congmso pora aprovar 
isso rapidamenle. Nlo se !raiA do mat6ria que posaa s..- objcto de 
gmndes dfvergEncias; tomara que E!"'" ser aprovada mm "'gime 
do U1'[l!ncia urgen~ssima. com o que o PROSEGE led todu as 
coodiçõe• para .... "'tomsdo •. 

O SR GERSON CAMA TA - Queria, Sr. Ministro, com a 
permUsio da Presid&>cia, di=' que, apesar do o CongteSSO ulti
ma.mente estar mais ripido, U vezes há muita demora na aprova
çio do leis. 

Ex•. Há um programa que eavolve 109 pn:~feituru, talvez u IJlllio.. 
,.. do Brasil. maa algumas poquenaa, que, pol" pom do Governo Gostaria do saber se é possível prosseguir ~ o programa 
Fedoial, n1o ll!m nenhum desencaixe OI'ÇIJIIODtário. Slo 350 mi- enquanto alei trunita aqu~ porque, emhora com todos esses retar
Ihões do BID 0 150 milhões u oontraportidas doo Estadoo e Mmi- damentos. ele vinha lendo um andamento razaivoL Seria possível 
clpios. Esse progmna. PROSEGE, vinha C<llll 60 milempmp e que, donlro du normss antigas. ele prooseguU.. até que o Con
sofml uma poraliaaçio. Dessa fomuL, s1o 60 mil trabolhadon>o que gteSSO oprovuse a mudança na. LDO que permitUse a sua agiliza
pe<deram os seus empmguo 1101 qustro meses do poralisaçio do çio? Elllendo que, caso comdrio, ostarfamoo pe:nlendo uma gmn
PROSEGE. Venho nolando um certo empenho do peasoalligado 1 do opottunidado. pou ~-se do programa que vai colocar 'gua • 
sua equipe do Govemo no sentido de agilizar o PROSEGE, do re- esgoto em b&im>s do perifena oode monm pesaoas poilres. 
faz6.lo e do colod.-lo em funciooamento. Enquanto esse dinbeiro O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Plancjamcnto e Orça· 
fica pondo no BID cstamoo psgando a sua pc:l'DIID&cia. 110 invés meDio)- FomuL!mcnle, o PROSEGE prossegue, se me penmle o 
do estarmos dosfru~ dele pua criar empmgoo. trocadilho. No entanto, nio podemos faur algo que nllo seja legal. 

Depois do implalur todo osso sUiema pecvuto no programa R':""bi-um psm:er da ~llmia jurldk;a do Mumtério ~ 
do PROSEGE, ftcam eriadoo dcfmitivamento sele mil emptegos a ISSO, Nlo ruso contrarur o ~r da oonsultoci&, que sugcnu 
destinados 1 conservaçio doo acMçoo que estio noprogmna. que o melhor é a alt<raçio da lei. 

De modo que cu queria fazer um apelo a V. Ex•, pedindo o Acho que é possível aprovar csaa,lci om ums semsna, po;. 
seu empenho poHtico peuool. a sua vonladc decisiva, pua que nJo é objcto do gi1111\lcs.comovérsias. Mas sem essa alt<raçio na 
posaa hav..-, junto ao BID, uma prom:>gaçio doo prazoo. Nos pra- le~ nJo é possfvel; imsgine V. Ex• as conseq>JEncU. desse virtual 
zos amais, com essa pualisaçlo, o programa tooJa..se inexeq(J{veL pmcecüment:o caso algu&n posterion:ilente viesse a contestar, in-

Peço a sua vontade polltica pua rooliur esse programa, clusfve no clims que se criou do apreemio e vigilincia, sadias, 
porque nio há uecessidade do desencaixe do nenhum CGIIAVO do com "'laçlo 1 questio ocçamentária. · 
()rçmlonto pora cp~e o mesmo possa ser implementado. Falando agora nllo como Ministro, mu como Parlamenlar, 

Mais do que uma pctgUDta, cs1e 6 um apelo que faço a V. Ex". estou conflllllle cm que U.O, em uma semana, lenha condições do 
Agrsdeço ao Scuador Ulcio Alctntara. ...- aprovado aqu~ pol"quC. realmente, nJo 6 objeto de nenhuma 
Muito obrigaJ!o, Sr. Ministro José SemL. C<lltrov6rsu doutrinária ou interesse; ttatA-se do uma mudança 
O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejamcnto e Orça- perfeitamenle razaivc1 do ser feita a vôo do pissaro. 

meDia)- Senador Genon Camala, muito obrigado a V. Ex•. 
Eu ji havia mencionado a questio do PROSEGE e a volto a 

tocar nesse pnnto, porque 6 importante. 
Primeiramente, estamos negociando um prazo adicioua1 do 

um ano com o BID. Penso que hf. boa possibilidade de suceaso. 
Segundo, a idtia é a do comim1ar com o PROSEGE, renovahdo-o. 
Tcrd>iro, o emperrama>to do programa se deveu 1 extinçlo do 
Ministério do Bom-Estar Social e a todos 01 problcmu oomple
xos. do Illllui<Za ad!Dinislraliva e legs1. que IIUI'[!ÍDJ11a partir daL 
tais como o problema de inventariante. de foon.açlo de uma sea:e
taria no Ambito do fl;mejamento etc. Quarlo. hrove o problema de 
obstáculos legais. ed! virtude de questões do iDadimp!Encias. lfj, 
uma excessiva exig&lcia bu.rocráti.ca, além de um controle eficaz. 

O SR. GERSON CAMA TA- Todu essas exigEncU. do 
oriuudu da LDO. 

O SR. JOSÉ SERRA (Ministro do Planejamento e Orça
melllO)- Exatamenle. 

Nio foi feita uma medida provisória, pol"quC. na miDha opi
nüo, a LOO não podo ser alterada dosaa forms. Estamos envUndo 
ao Congmso um projeto do lc~ propoodo alteraçio da LOO, exa
tamenle na diioçio de viabilizar nllo JÓ o andamento do PROSE
Ga co100 também o andamento do outros programas. 

É ~vel e eu defendo que um Estado cu um Município, 
na assinabJII. do contrato de um ddermin•do projeto. tenha que 
estar adimplCDle. Mas se isso for ser feito em cada liberaçio. .. Sio 
quarenta e sete exig&lcias; quando se alcança a 111~. é PJ:I'Ciso 
voltar à primeira e entio ficamos dando voltas num circulo de giz 
absurdo. 

O SR. GERSON CAMA TA- Obrigado. Sr. Ministro. 
O SR. PRESIDEl'fi'E (Teotonio Vilela Filho) - Nilo ha

vendo maU Senadores inscritos pora inleipelar o Ministro José 
Serra e estando cumprida a fmalidade desta sessio, a Presidência 
agradece a presença do S. Ex" 

O SR. PRESIDENfE (Teotonio VIlela Filho)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidencia vai encemr os tn.bo.Ihos, designan
do para a sesslo ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

OFÍCIO N" S/14, DE 1995 
(Em "'gime de urg&lcia, nos lennos do 

art. 336, b, do Rcgimsnto IDI..-no) 

Oficio n• S/14, do 1995, attavés do qual o Gov..-no do Està
do do Rio Grulde do Sul solicita autorizaçio para allmlr o percen
rua.J. de rolagem de sua d1vida mobiliária venável no 1 o semestre 
de 1995. (Depeudoudo de parecer da Comissão do Assuntos Eco
oômlc:os.) 

-l-
OFÍCIO N" S/18, DE 1995 

(Em "'gime de urgEncia. nos termos do 
art. 336, b, do Regimsnto IDierno) 
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Oficio n• S/18, do 1995, atrav61 do qual o Prealdonte do -6-
Banco Cm11111ernminl" 10 Saw1o Fodomloolicilaçio pua que REQUERIMENTO N"681, DE 199S 
o Govomodo illlado do Rio Gronde do Sul poaa emilirLetlU Fi- Votaçlo. em turno Wúco, do Requerimento n' 681, de 1995, 
un<:eiiu do T0101110 do Eolldo do Rio Cl!ulde do Sul- LFI'RS, do Senador Osmar Diu solicilando,1101 1mD01 do art. 258 do Re
cujoo -=w:soo ootio dollinadoo 10 siro da Divida Mobiliiria do gimeDio Jntemo, a tramiuç&o conjmta dos Projetos do Lei do Se
Estado, vendvol110 r. -IrO do 1995. (Dop«>dondo do poiecor nado n's 142 e 143. do 1995, R>feron'"' ao Prognr.ma do Eo1!mulo 
da Cm!iodo do "-"'"'" ~mlcoo.) ao Primeiro Emprego- Plli'E. 

_,_ 
REQUERIMENTO N" 664, DB 1995 

Votaçlo, em turno llnico, do Roquorimo:oto n• 664, do 1995, 
do Semd<r Waldock Omolu, solicltando,IIOI temiOI do arL 258 
do R~gimonto IDiomo, a1Dmitaçlo <XllljiDia dos Projotoo de Lei 
da Clmlra n's 7S e 97, do 1992; 10, 25, 36, 38, 41, 71, 93, 118, 
!SI, 154, 206, 208 e 211, de 1993; 32, 50, 62, 63, 74, 94. 101, 
108, 134, 135 e 142, do 1994; 6. 9, 12. 19, 22, 31, do 1995;. Pro
jetosdeLeido senadon"J60e 76,do 1995, po< tmtaR>mdoma• 
rias que venam o mesmo UIUito. ' 

_,_ 
PROJETO DBLBIDA CÂMARA N" 110, DB 1994 

DisaJsslo, em tumo Wúco, do Projeto do Lei da C1m.m. n• 
110, de 1994 (n' 1.339191, na Casa de origem), que concede adi
cional de perirulosidado 101 carteiros, ahenndo o arL 193 da Con
solidaçlo das Lois do Trabalho,lendo . . 

Parocer favodvel, sob n• 260, do 1994, da ComiuJo 
- do AlouniGI Sod.ols. 

-8-
-4- PROJETO DE DEeRETO LEGISLATIVO N" 60, DB 1994 

REQUERIMENTO N" 665, DB 1995 . . 
, · · DisaJsslo, em turno único, do Projeto de DocR>to LoJ!!Sllll-

Votaçlo, em turno llnico, do Requerimento n 665, do 199S, vo n• 60, do 1994 (n' 3«)193, na C1m.m. dos Dep•l•dos), que 
do Senada Iris Rozalde. solicitando, 1100 tem101 do arL 258 do . 

. ln 'taçio e>on;Jnta das Propostas do &non- &JXOY& o texto do Acordo sobR> Sorviçoo A6reoo celebrado entro o 
Re-to . temoiçlo, ~ ~ 11 20 de 1995 que dispOem sobR> Govemo da República Federativa do llruile o Governo da Fedo-
das i Comtilu n • • 0 

' • nç1o da Rússia, om Mooccu em 22 do janeiro de 1993 tendo 
medidas provis6rias. p....,..- favodvol, oob n• 287. de 1995, da Comi;.., 

-do RdloçõeoEDcriora c DcfaaNodoaal. 

-5-
REQUERIMENTO N" 680, DB 1995 

Votaçlo. cm.,;., llnico, do Requerimento n'680, do 1995. 
do Senador 1~ Fogaça. sol.icilando, noa l<l'DIOs do arL 258 do O SR. PRESIDENTE (Tootmio Vdela Filho)- Esti en-
Regimonto Intemo, a tmnilaçlo conjlnta dos l'rojdos de Lei da caDda a scssio. 
Clmlra n's 60, de 1994, e 32 do 1992, que vmam sobR> a mesma 
mat&ia. 
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Ata da 5~ Sessão, em 12 de maio de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Teotonio Vilela Filho, José EdUJJrdo Dutra e Lúdio Coelho 

As 9 HORAS. ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENA· O ~crimento aguaida!i as illfODD•çlles comple.......,.. 
DORES: DA Secretaria-Geral da Mesa. . 

Ademir Andnade - Arlindo Porto - Beni Vens - Benwdo 
Cabnl - ·Casildo Maldane<- Edison Loblo - i!duaido Soplicy -
Eicio Alvares- Em!lia FemaDdel- Epiticio Cafeteiia- Emandes 
Amorim- Flaviano Melo- Freitu Noto- Gotaldo Melo- Gorsoo 
Camata- Gilberto Miranda- Gilvun J!orsea- Guilherme Palmei. 
ra - Hugo Napoleio - Humbel'lo Luceaa - Jade< Barllalho -Jof
fenco Pen:a -Joio França -Jool de HoUIDda -Joou Pinheiro
J~ Agripioo- Jos6 BiaDCO -J~ Eduardo Outra -Jos6 Fosaça 
-J~ Roberto Arruda - Ios6 Samey - Ll!cio Alclitara - Ll!dio 
Coelho - Lu.iz Alberto do Oliveira- Marluce Pinto- Nabor Júnio< 
- Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simoo- Ro
nan Calbeiros - Romero Juci - Rooaldo CUDha Lima -' SérgiO 
Machado - Tootoaio Vdela Filho - Volmir Campelo - Vllsoo 
Kleinübing- Waldeek Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teot&io VIlela F!lbo)- A lista de 
~sença aa~sa o compuecimeoto de 48 Srs. Senadores. Havendo 
número regimentaL declaro aberta a sesdo. 

PARECERES 
PARECER N" 309, DE 1995 

Da Comlaoão do Rdaçõ<s Exleriora e Defesa 
Nadoaal, .. bre o Prejeto de Dec:reto Lqpobod'OO n• 
85, de 1994 (n• 260, do 93, na Coa do orl&em). que 
• Apro-.a oa textos do CODTi!nlo ConalltndTO e do de 
Admlnlstraçio do Fundo Mnllllaleral de ln-· 
too, celebrado, cm principio, eatre o BIIIIClO lntcrame
rlamo de Daeovolvlmento e oa paioeo doado..., en• 
tre os quais o Brul~ em 11 de r. .. teho de 1!191." 

Relator: Seoador Romeu Tuma 
Nos tetmos da Constituição Federal. liL 49, I, e das dispo

sições regimentais pertinentes à ttamltaçJo da P"'IOD"' propo<I-

s b -~"" de n-·· · · · ~~-•L- çio. encaminba-se a esta Comisslo de Relações Exteri<xa e Defe-
0 a!':.............-. • ~ lDJC~ nossos uaua.LU..-. sa Nacional o Projeto de I>ecnto Legislativo D0 85194, que "Apro-

O Sr. 1. Secretirio ~ ex=!cio. Senador Jefferson Péres, va os ,.,.tos do Conv&rio Constitutivo • do de Adminislraçio do 
procederi A leitura do Expediente. Fundo Multilateral de lnvestimeotol. celebrado, em )rÍDdpio, en· 

É lido o seguiDk>: ~ o Banco !n"'rameticano de Desenvolvimento o os palsea doa
dores. entre os quais o Brasil cm 11 de fevereiro de 1?92"· 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTAQO 

N" 217/95, de 5 do camnte, do Ministro de Minas e Ener
gia. rcferco.te ao Requerimento de Inf<X11:111Çio n° 422. de 1995, do 
Senador JeffetSOn Péres. 

N" 3!3/95, de 28 do abril, do Ministro da Fazenda, em adi
tameniO ao Aviso n• 2'19/95, referen"' 10 Requerimento de Infor
maçion• 188, de 1995. do SenadorEduanloSuplicy. 

As illfODDaçlles fOl'alll encaminhadas, em cópia, 
aos ftlqllenmtes. 

Os roquerimcntos vio ao Arquivo. 

N" 319195. de 28 do abtü, do Ministro da Fazenda, .eferente 
ao Requerimento de Informaçio n° 386, de 199~. do Senador Os-
mar Dias. ' 

As illfonnações parciais foram encaminbadas. em 
cópia. ao requerente, 

Acompallha o texto original do acordo ora examinado ex
posição de motivos do Exmo. Sr. Ministro das Relações Exterio
res, oa qual sio uroladas aS mzões que levaram l sua negocilçlo 
e fuma. Desta manifestaçio, cabe destacar o seguinte: 

"O mandato do Fundo Mlitilalera! de Investimen
tos abrange. entre outroa pontos. a fonm1laçio do politi
W ãe invcstimcniO, o aprimoramento doi recursoS hu
manos e o fortalecimeDo das pequenas e m6dias e~ 
sas na América Latina e no CmDe. Dada a natureza es
sencialmente prática dos seus objetivos, espen.-se que 
esse novo mecanismo venha a exercer impaunte fun
ção de apoio b atividades do Banco Interameric:ano de 
DcsenvolvimeJllo. 

O Fundo Multilateral de !nvestimen<oo sed ;,,.,. 
gralizado po< realriOS oriundos do pa!ses latino-ameri· 

·canos, doo Estadoa Unidos da Am&ica. da CoJWnidade 
Econômica Europ6ia (Fiança. Alemallha. Il.ilia. Espallha 
e POtlllgal), do Japio e do CanadL A oontribuiçio tola! 
do Brasil eslá orçada em US$20 milhões, a ser desem
bolsada em cinco parcelas muais. Os coo.v&liol em tela 
eiltratio em vigor no momeDI.O em que pelo meDOI cin-

co dos poreo:::iais contribuintes comprometerem recursoS 
da ordem de US$800 milhões." 
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Quanto i conveni&r.cia e oportunidade, ~ta pateDI.C o inte- A PfOPOSiçio Dio encontra óbice de Datureza coostitucional 
resse bra.sileiJO em aderir "ao acctdo sob comento. A vocaçio mui- ou jurldica e obedece 1s exig&lcias regimentais o de 00.,. tknicà 
lilitera1 da c:oopernçio vis!umbnda pelo referido Fundo, respo!da- legislativa. · 
da na participaçlo solidiria de IOdas as gmnde$ pol&lcias eoonô- Ante o exposto, opiDamoo pela aprovaçio do prosente ~ 
mica 1DI'!Uii•is segurameute cooduzirá. ao sucesso do e~ndi- jeto de Lei. 
memo, do qual o Brasil em nenhuma hipótese deverá abster-se- Sala dax Comissões, 3 de maio de 1995.- Onofre Qubum, 

Resl4, por deuodeiro, enfatizando a oonstimcionalidade e Presidell1e- Benl v....., Relalor- RODalclo Cllllha Lima- Lú
!egalidade do proiCDie Projeto de Docroto Legislativo n• 85/94, o elo Akllntara - Luácllo PorteDa - Osmar Diu - Bonedlta da 
salientando a sua venio om boa !&:nica logislaliva, manifestar SOva - Emilla Femondea - Jo<l do Holhmda - Leemar Quino 
noaso voto favodvol i sua aprovaçlo. tanDha - Antônio Carloo Valadan:s - Mauro Mlnmda - Huao 

Sala dax Comi&sõe&, !I de maio de 1995.- Antonio Carloa Napoleão - Jooé Alveo- Carlos Wlloon- Woldedt Om<iu. 
Mogolhics, ProaideDlo- Romeu Tuma- Rolalo<- Pedro Plva- • O SR. PRESIDENTE (Tootonio Vilela Filho) - O expe-
Peclro Simon • Benedlta da Silva- Jo<l de Hol!onda- Bemar• dieDie!ido vai 1 puhlieaçio. 
do Cabnd - Huao Napolcio - Geraldo Melo - Epltáclo Care- Sobro a meaa. projeto que seri lido pelo Sr. I" Seeretmo 
tára- M.arlncc Pinto. em exen::icio. Sensdor Jefferson P&is. 

PARECERN"310,DE 1995 

Da Coml!oiio de Aauotos Sodais, ao Projeto 
de Lei da Cimara o• 128, de 1992 (Projeto do Lei n• 
996-C, de 1991, aa origem), que • ~mata a pensão 
graciosa eonoodlda pela Lei n" 3.618, del6 do agosto 
de 1959,a Elza Borges Tavares•. 

Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima 
O proiCDte Projeto de Lei da ctmara n• 128, de 1992 (Pro

jeto de Lei n• 996-C, do 1991, na origem), encaminhado pela 
Mensagem Presidencial n° '127/91. estabelece que 11& pensio gra
ciosa <Oiloodida pela Lein" 3.6!8,de 26 de agosto de 1959, a E!za 
Borges Tavares, sed teajustada pelo valor COil'eSpondente A refc
r&tcia Nível Auxiliar - NA - 32, da Tabela de Vencimentos do 
funcionalismo público federal". 

Exposiçio de Motivos da ex-Minisiia de Estado da Econo
mia, Fazenda e P!anejomento, SI" Zélia M Can1oso de Mello, 
acompanha a mensagem presideDcial esclarcceDdo in vcrbis. 

"6. -- em se tmtando de uma pensio gr:aciosa e. 
mais uma vez em ~ecim.ento aos relevantes servi~ 
çoo prestados pelo de c:ujua à NaÇão brasileira. julgo 
oporblDO propor seja tal pcmio roajlstada pom o valor 
da rofem.cia 32. do Nive! Auxiliar (NA), da Tabela de 
Vencimentos do funcionalismo público federal. por ser 
o último uivei do Cargo de Artifice (gzupo 700), a que 
corresponderia ablalmente um operúio, na sistemática 
do Plano de C!assificaçio do Cargos. de que tntou a Lei 
n• 5.645/70, com allenoções introduzidas pelas Leis n"s 
7.923/89 • 7 995/90". 

Na verdade, a ~içio é motivada pelo fato dft-pensão se 
houver tomado iofi.Dll. em face da corrosio inflacionária, já que a 
Lei que estabeleceu o beneficio nio proviu nenhum mecanismo de 
ablalização. 

É o nosso relatório 

Voto do ReJator 

Como se disse, trataRse de Projeto que estabelece que "a 
pcnsio gmciooa coneedida pela Lei n• 3.618, de 26 de agosto de 
1959, a Elza Borges Tavares, sení reajustada pelo valor correspon
dell1e 1 refet&cia Nível Auxiliar- NA- 32. da Tabela de Venci
mentos do funcionalismo público federal". 

A medida proposta 6 socialmente jlsta porque proporciona
rá melhores condições de vida à pensionista, e rqxesenta sobretu
do um ato de R<Xlllhccimento aos relevantes serviços prestados à 
Nação brasileim pelo seu fmado esposo. 

É lido o seguinte: 
PROJETO DE LEI DO ~NADO N"lSS, DE 1995 

Estabelea: prooodlmento para deaapropriações 
e determina outras providências. 

O Conpsso Nacionaldeaola: 
Art. J• Haverá desaplO!riaçio por utilidade pública oo por 

interesse sociaL 
Art. 2" A desapropriaçio por utilidade pública far-se-á nos 

casos de: 
I- segurança nacional e defesa do Estado; 
II- calamidade pública e perigo iminente à co!elividade; 
m-higiene, sallde pública ....... - búico e liDibieutal; 
IV-~todopopulaçio; . 
~V- preservação e conservação do mooumentos hist6ricoo e 

artísticos; 
Vl- proteção do flora, da fauna, de paisagens e locais parti

cu!arblente dotados pela nablreza; 
VII- proaervaçio e couservaçio de arquivos. documeDloo e 

outros bens móveis de valer histórico e artístico; 
VIII- aerviços públi=: 
IX - construçio de edificios públicos, monumentos come

monuivos, cemitérios, est&:iios e aeroportos; 
X - abertura, cooservaçio e melhoria de vias ou logradou~ 

roo púb!ioos, coosttuçio ou ampliaçio de distritDs induslriais; 
XI- eriaçio de áreas destinadas aos fndios; 
§ 1° As desapropriações nos casos dos incisos I e XI são 

privativas da Uniio. 
§ 2" Nos casos de que traia este artigo, o bem nio poderá 

ser alienado a particular, durante cinco a.nos de sua ad}ldicação, 
salvo couconlância expressa e J:<évia do desapropriado, que tení 
prefe~ncia na reaquisição. 

Art. 3" A desapropriaçlo por interesse social far-se-á nos 
casos de 

I- urbanização, :reurbanizaçio ou renovaçio urbana; 
II- opetlJÇio de paiOOlamento, desmemhmmento, ou incor

poraçio destinadas à construçio de habitações populares; 
m- reforma agriria; 
IV - pra:eçio, preseiVação ou aproveitamento de m;ursos e 

potenciais nanuais; 
V - manutençio de posseiros em ten'enos urbanos onde, 

com a coocordância ex~a oo tácita do p[opriet.úio, tenham 
consttuldo sua habitação, fonuando mlc!oo residencial de mais de 
dez fam!lias; 

VI- coibiçio de monopólio de atividades empresariais; 
VII- aproveitamento de todo bom improdutivo oo exp!om

do sem correspondência. com as necessidades de habitaçio. traba· 
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lho e consumo da populaçio a que deva suprir por seu destino eco
n&nico; 

VIII - instalaçio ou intensiflC&çio das culturas nu 6reas 
em cuja exploraçlo nlo se obedeça a plano de zooeamento 
agrfcola; 

IX- estabelecimento e mamtençlom de colônias ou coope
nllivu de povoomonf!> e trabolho agdcola; 

X ,.. tetTU e águu IUKleltÍVeil do valarizaçio extraordiJli. 
ria. pela conclusio do obas e aerviçoo públicoa. DOtadamenleudo 
smoamonto de águu e irrigaçlo, quando n1o fOIODl oatu iioaa oo
cialmonte aproveiladaa; 

XI - utilizaçio do iioaa,locais ou bens que, por suu car&e· 

teristicas, sejam adequados ao desenvolvimento de atividadcs tu-
risticas; .. 

xn- implantaçio de porúnotroo do irrigaçlo; 
.xm - SIDO&!Dento do úoas insalubn>s o "'liílC&Çio do cur-

""" d'água; 
· XIV- combalo à erodo, às enchentes o às socu periódicas; 
XV- defesa das rorvliçõos llllUiais do solo, das águu o do ar, 
XVI - exoaJçlo do proje!DS experimcmais de oatureu oco-

nômica; 
XVII- ..odiçio de olru oo lmbd!oo cionllf>COO, l6cuiooo, p.. 

ridic<lo,- 00 utlaic<lo, Dioodàdoo bá mais de dois anoo; 
xvm - explonçio de _...,.. de computador • do pa

tentes industriais n1o utilizadas bi mais de dois anos. 
§ I' As dosaproprilçõeo proviltu neste arügo, atendidas u 

suu finalidades, admitem alionaçlo IDIAI ou pccial. "'IDIIII<l'llda 
ou gratuita do bem expropriado. 

§ 2' As dosaproprioçõos p<evistu 110S incúoa m, VIII, IX, 
XVll e xvm sio privativu da União. 

Art. 4' Nu hipóteaos doo incúoa m e VI do art. 2", bem 
ccmo dos incisei XV e XVI do art. 3°, o alo decluatório deved 
indicar a destinaçlo a ser dada ao bem. o modo de proteçio e u 
obeu ou SOIYiços a roalizar, obse<vadu u dilposiçõeo legais perti
nentes. 

Art. s• A União, os Estados, o Dis1rilo Fodoral, os Tonit6-
rios e os Mmiápios podeiio desapropriar qualquer bem. 

§ 1"' Os bens pdblicos. incluRve os das autarquias e os das 
enlidades poraestaWs, podeiio ser desapropriados por qualquer 
das entidades públicas, desde que ao ato p...coda autorizaçlo legis
lativa. 

§ 2" A lei será fodoral se o bem integmr o patrimOOio da 
União oo do entidades a ola vinculadas. 

§ 3' A superflcio do solo e suu acossões sedo desapropria
das quando a utilm.çio do espaço amo OU do IIUhaolo vierm a im
pedir o uso nomiAI da propriodado. 

§ 4' A dosapropriaçlo do ações, quotas e direitos 1'01""
sentativos do capi.lal de instituições ou empresas, atjo funcioo.a
mento dependa do autorizaçlo do Governo Fodonol o se sujeite 1 
sua flsc•lizaçlo, exige pr6via aprovaçlo do I'I<oidente da Repúbli
ca. ;xx decmr.o. se o ato decluat6rio Dio for de sua compet&cia. 

§ S' A Uniio, os Estados, o Distrito Fodoral e os Muniá
pios podo1io atribuir, per lei, a entidade autárquica ou panoestata1 
o poder do desapropriaçio com =ursos p<6prioc da ertidado. 

Art. 6' A desapropriaçio psra fins do urlwnizaçlo, m~ri>ani
zaçio ou renovaçio urbana dependo do auiOrizaçio legislativa e de 
projeto do utilizoçio da ""- aprovado pela autoridade competen
te, e admite a alienaçio, a qualquer título, do lerreDos ou do coos- _ 
truções resultantes da eXOQlçio do projeto, 

§ ! 0 A urbanizaçio ou a n:w:banizaçio abrange todu u rea
lizações Uibanisticu destinadas 1 implantaçlo de progmrnu habi
tacionais de inremsse social e de Dlcleos residenciais~ comerciais, 
industriais oo institucionais, podendo compreeudor o psroelamen-

to e o repm:clamcnl.o de teneuos,. bem como a COIIIttUÇio e a in-
corpc:nçio. 

§ 2" A renovaçio urbana abemge IOdas u ""lizaçõeo wbo
nlsticu destinadas 1 melhoria das rorvlições do iioaa cld«icndu 
ou inadequadas às funções P"'Yi5tu em plano do uoo do oolo, po. 
dendo compreendol- o "'P""''iameniD, a domoliçlo, a C<lllStnlçlo e 
a :incorponçlo. 1~~ 

§ 3' A exocuçlo do projeto do utilm.çlo da ã...a podo oor 
canotida 1 autuquia, a entidade paraolltalal ou parúcullr, com 
alionaçio total ou poreial do bem expropriado, nu rorvliçõos -
lei o no odilal do cmcom!oc:ia. 

§ 4' O desaJmprimODID das condições o prazos 03t&belcidoo 
no projeto do utilm.çlo da""- o no odilal do COilCOir&lcia impor
tado retoroo do bem ao Poder Pliblico. 

Art. 7' Nos cuos de dosapropriaçlo psra fiDI de urlwniza
çio,1'0Uibonizaçio, oo renovaçio urbana, os desapropriados ter1o 
prioridade na aqui5içlo do temmos ou CODStnlçio, na forma da loi 
que a ap:ovar. 

Art. 8' A desapropriaçio psra "'forma agtária seri. feita ,. 
forma e DU condições do lei eapeciaL l :i, 

Art. 9" A desapropriaçio psra o desenvolvimento de aúvt
dado turistica dependett de autorizlçio legislativa do projeto
vado pelo 6rgio caopetente, o admitirá oli<moçio do bem, obsar
vadas as nozmu legais. a "-'em se JrOPO!Iha a exeroer e admiiü.i-
tnr o ell:JI.'I'CI='MÍJrrnto plmejado. , 

§ I' Se o adquimlte nio cumprir o planejado, no tempo.o 
fczm& ajlstadol. o bem e as beofeitcrias introduzidas võlvedo ~ 
patrimônio do expropriaDte- . 

§ 2' O llo doclonl6rio deverá indicar a desúnaçlo do beuÍ 
expropriado e o empeendimemo a ser excaJiado, ,CO!liOIJU, JXO
jeto aprovado pelo ÓQ!iO competenle-

Art. 10. As dosaproprioções previstu nos incúoa DI, IX o 
XVI do 111. 3° serio feitu :na (Oil:DI. e para 01 fJDJ ptevistos nas 
leis pertinentes, apliaDdo-oo-lhea, no que coube<, u d;,posiçõõã 
c!Osta lei 

Art. 11. As desapropriações previstas nos incisos XVII o 
xvm do art. 3' admitem a transfelfncia a parúcullr do direito do 
reediçlo ou do eaploraçlo, !IJlS condições estabelecidas no odilal 
do licitações. 

Pan\grafo llnico. O descumprimento, pelo porticular, 'dO 
condições e prazos P"'VUIDS no edital impartad a perda do mo
pectivo direito. ·~• 

CAPITULO II 
Do Ato Dedaratório 

''1'1 

... 
Art. 12 A dosapropriaçlo será precedida do ato doclaralf>Do 

do utilidade pública cu do interesse social, com iDdicaçio do bem, 
do sua desún•çlo espoáftca, do dispositivo legal que1antoriza, o 
do """""'" psra o pegamento da indenizaçlo, sob pena do ll1lidado. 

§ I' O aiO declaral6rio perde o efeito após dois mos do sua 
publicaçlo se nesso periodo Dio foc celebrado acoolo ou nio f<>< 
ajlizada a açio nos termos desta lei, s6 podendo...- renovado dois 
liDOS apóia sua caducidade ou revogaçio. 

§ 3' Desde a publicaçlo do ato doclaratório, a ollrigaçio do 
pegar os tributos incidonles sobRo a coisa seri. supottada pelo ex
propriante. 

Art. 13. Somente com autorização legislativa podetá a ad
ministxoçio expedir ato decllratório em OOI!ellcio do pesaos }l:ddj
c& que exerça limçlo delegada ou seja cooc;ossioolria do serv\9> 
do Poder Pliblico, que promoverá a desapropriaçio, nos tmool 
desta lo~ ...cebendo o bem em nome próprio o supodaildo os en
cargos da iDdonizaçlo. 
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Art. 14. Nos casos de mas cont!guas cio indicadas no ato 
declaratório e que ficamo imlilizadas pua seu uso normal, a de
sapropriaçio será a elas estendida, a roquerimento do in-sudo. 

CAPÍruLOill 
DoPnxeMode~prop~ 

SEÇÃOI 
Do PnxeMo Amigável 

Art. IS. Ap6o a poblicaçio do ato declarat.6rio, o expl'(lpria!e 
ooovidad pessoolmeote o expoqxiando pou. 0111- aobre a 
viabilidade de""""'X*ó;lo amigllvel, 110 JDW de liiDI& dias. 

Padgrafo ónico. A composiçlo llDig!vel """""' solre o 
pmzo, a foona de papmento e o valor a oer pago. 

Art. 16. o acoroo será feito para pagamento em dinheiro, 
dooçio do bem, daçlo em pagamento, pemn1ta e compennçio de 
débito fiSCd para coma entidade expropriante. 

· Parigrafo único. O ac«do para daçlo em paga,..,.o, per
muta e compeDJ&çio de d.lbito fiSCd dependeti de autoriDÇJo Je.. 
gislativa e avaliaçio por comisdo com rep~esentante do expo
priando. 

Art. 17. Em se matando de bem imóvel, conclu!do oacoroo, 
as partoo o consigJw:io em tenDO admiDisa.tivo, que valeri. como 
Ülsll:umenlo pua o devido registro imobiliário. 

Art. 18. Qwmdo ... tratar de bem móvel, o - pod<ri 
ser feito em termo administrativo ou px instrumento pcticul.ar, 
regislrado oo Registro de T!mlos • Documettoo oo na Junta Co
mercial, se referente aações, quaw oo direito& IOcieürioo. 

Art. 19. A proposta do expropri.ante para fma de canposi
çiio amigável será mWzida a tem10 e, caso cio oceita, jmtada aoa 
autos da açio de dcsapropriaçio. 

Art. 20. Se o expropriando foc assistido p0< advogado, ftt
mando-oe acordo, os honorírioo advocat!cioo &elio pagos pelo ex
propriante, no valor de cinco por cento sobte o preço aconlado. 

SEÇÃOR 
Do Procedimento Judldol 

Art. 21. Não havmdo acordo .., as portes, o exprop<iaDte 
rromovenl a oçio expropriatáia. ooJ:nWpreviatooo § I'doort. 12. 

§ I' Decomdo o pmzo da poblicaçio do ato declaralllrio, a 
que se refen:: o caput deste artigo, e não sendo ajlizada a açio de 
desapropriaçio, o proprieúrio pod<ri intentar açio revena, para 
obter a }lsta indmizaçfo e a lram:feiencia do bem ao expropriante, 
a qual será iDstrulda com documento indicativo do valO< do bem, 

"""' fins tribuúrios. 
§ 1:' Citado, o expropriante s6 poded ofa:ecer defesa efe

tuando o depósito do vaiO< IIIDSit6rio do 'bem, oo revogar o ato 
expropriat6rio. 

ArL 22 Havendo aposumento administn.tivo do bem sem 
atendimento ils disposições deata lei, o propriedrio poderi. ajuizar 
açiio de desapropriação indiieta pua receber a justa indenizoçi!o, 
o~tvadoodisposto no§ l'doort. 21. 

• § I' Citada, a administraçio s6 poderi. oferecer defesa ef<>
mande o d.lpooito nu condições do § 2" ort. 21, oo devolver o 
bem ao proprieürio, indcninnde-o projufzoo do apooaamomo. 

§ 2' A açio de deaspsopriaçio iDdir<ta JIROC"'Ve em cinco 
anos após do ap015samento administrativo. 

Art. 23. A açio de dcsapropriaçilo será proposta no foro da 
simaçio do bem. salvo quando a Unilo, mu entidades aut6rquicu 
oo empresas póblicu foderaU intem~sadas, na condiçlo de auto
ras, assistentes. capital do Estado ou Território. 

Panlgrafo ónico. A Unilo, oa EsUdos, o Distrito Federal c 
os Municípios Dia interviri:o nas ações de :mas entidades puaesta-

tais, salvo quando a indenizaçlo coner A cODia de dotaçio dores
pectivo OIÇIDlODto. 

Art. 24. A petiçio inicia~ al6m dea roquisitos fotmais indi
cados no C6digo de Processo Civil, será iDstrlda com: 

1- o texto e integml do ato exproprial6rio; 
n - • desapropriaçio do bem .... im6ve~ a plalta de si

blaçio e a indieaçio da área a ser desapropriada com suu benefei
torias, plantações e demais elementos indeniziveis: 

m - o dtulo de propriedade com c:ertiàJo amalizada de do
mlnio e 6Dus reais. se houver; 

IV- o teJrDO da """""'" para fins de """"'X*içio llDig!vot · 
V - a indicaçio do assistente tk:nico do expropriante, bem 

como os quais nccessirios para auxiliar o perito. 
Art. 2S. Proposta a açio, o juiz: 
I - mandad citlr o expropriando pera apresentar sua defesa 

e, se quiser, llO!IJIIW' o seu assistente t6a:rico: 
n- desinari perito para avaliaçio dos bens, que a fali jun

tamede can os •ssistmKes t6aJicos; elii- fiX.Iri. o prazo pua apre
seolaçio doo laldoo que Dlo poderi ,..I!Uperior a novoDia dias. 

§ I' A resposta, que será aprosontadajuntameDie como lau
do no prozo previsto neste artigo, poderi sobre qualquer ~ria 
dedefeas. 

§ 2' A resposta poderi alegar ~ncia de osbulho, pua 
efeito de snspensio do processo, se houver descumprimento does
tabelecimento no art. 4° 

Art. 26. A citaçio do expropriando será feita p0< mandado, 
na peasoa do proprieWio do bem c, se im6vel, tamb.!m de seu 
c&jugc, obsetvande-se que a do presidente oo diret<r-ge1<0ntc, só
cios ou condôminos, dispensa a dos demais. salvo no caso de cdi
ficios com unidades aut6nomas, em que se fari. a ,cltaçio indivi
dual de cada cood6miDoo; a do espólio, na pessoa 00 invenlarianle 
e, se ainda ulo houver, na do c6nj.Jge sobevivente ou de qualquer 
hcnleiro oo lcgaúrio que esteja ua posse do bem. 

§ I' Ap6o a eitaçio individual de eada condômino, o sindi
cO do odiflcio pod<ri rcpreaontar o condomlnio na açio, com pro
curaçlo espocial dos c:ondôminos. 

§ 1:' Quando a açio cio foc proposta no foro do domicilio 
oo residlncia do expropriando, a citaçio será feita p0< preca16ria 
ou rogatlria, e se desconhecido o seu par.adeiro, ou a sua identida
de, p0< edital, com prazo de trinta dias. 

Art. 27. Nos bens móveis, especialmente direitos, açiles ou 
qudU societúias, o valor da avaliaçio seú. aquele que constar do 
documento de sua aquisição pelo expropriando, devidamente cor
rigido, oo o valor da ~Itima opcmçio em bolsa oo cm licitaçio pó
blica de bens assemelhados: cio havendo essa comprovaçio, o 
juiz arbitnnl o valO< a ser depositado, levando em consideraçio as 
suas CIII.ctcdsticu, destinaçlo e renda ablal.. 

Art. 28. A revetia do apropriado Dilo dispensa a rea1izaçio da 
pafcia judicial, pua a fiXaÇilo do vaiO< da indeniz•çio doo bens. 

Art. 29. Ap6s a aprosontaçi!o de laudo do perito, o juiz de
tenninará que as portes, se assim o desejarem. apresentem no pra~ 
zo de quinze dias. al6m do laudo de seus u:si.steotes tknicos, o 
memorial com u razões rmais ou, se necesWio, o pedido de es.. 
clarecimentosao perito, que teri o mesmo prazo pu1l TeSpODder. 

§ 1 o Se coosiderar necessária novu vistorias, o juis poderi 
prom>gar o prozo pua que o perito responda ao pedido de escWe
cimentos. 

§ 1:' A avaliaçio do fundo de com!n:io, dos alogueros e de 
quaisquer oouu despesas devidas a terceiros pelo expropriando, 
se houver, seri. feita sepu:adamente. , 

§ 3° Na fiXaçio do preço do im6vel expropriando, Dilo se 
compotari. a valosi?>çio docolrente de obras oo setviços póblicos 
realizados ap6s a ajuizamento da açio expropriat6ria. 
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AII. 30. O poritD que sem justif!CI1iva nio ~o lau
do DO pnw legal teri seus honoririos reduzidos 1 metade e sus
penso o ..., registro, flCOlldo impedido de prestar setViços pelo 
prazo de um ano. 

AII. 31. Du decU<les proferida DO cuno do processo cabe
li agravo, que ficad retido pora aprecioçio peeliminar 1 apelaçio. 

AII. 32. Prestadoo oo esclarecimeD!oo a que se refere o art. 
29, 01 autos sedo oonclusoo ao juiz. que prolalad a sentença. dis
pemoda a audiencia de instruçio o jllgametto. 

Padgrafo llnico. Na sentença, o juiz fad referencia ao ,... 
morial, ao tibllo de dominio e aos Onus reais o trioot&ios, se hou
ver, dispenudo o ""' rela16rio, fiXando o valor da iDdenizaçio. de 
acomo com a prova nos autos e com o seu livre convencimento, 
bem como doo acnscimos peevilllol nesta lei. 

AII. 33. Prolatada a senteoça. os autoo iiio ao comador pora 
apuoçlo do valor da indenizaçio, doo hoooririoo do advogado, do 
perito e dos assistemes tknicos, custas judiciais, extrajldiciais e 
demaia &CI6ocimoo, so houver. 

AII. 34. HaV<Ildo CODC<ll'dJncia das Jllllel CXliD os valores, o 
juiz detetmilwá ao exJilOI'riade que proceda. em trinta diu, ao 
depósito da iDdeni..zaçio e de seus ac:réscimos. 

AII. 35. Depositado o vale< mencioDado no ortigo anteria<, 
expedir-se-i carta de sent<nça pora omissio na poose. adjudicaçio 
do bem ao seu expropriante ou a seu destinatirio, e mgistros com
petentes. autorizando ao expropriando o levantamento do depósi
to, desde que apresente certidlo negativa de tributos e ônus mds 
sobre o bem, at6 a data do ato decluatório. 

AII. 36. NJo haveudo COil<:Oid.lncia das Jlllles com o valor 
riXado DA sentença, O juiz defemliDari ao exproprimte que poce
da, em trinta diu, a seu depósito em eslahelecimei!IO ofiCial de 
cr6dito, em c:onta com con-eçJo DlOildiria. 

Art. 37. Depositado o valor a que se refelt' o artigo anterior, 
expedir-se-i carta de selllenÇa pora imissio na posse do expro
priante, autoriando ao expropriando o levaDameDto do depósito, 
desde que apxesente eertidlo negativa de lributos e ôous reais so
bre o bem, at6 a data do ato declantáio. 

AII. 38. Da sent<nça cahed apelaçio no efeito devolutivo, 
cujo pnw fluirá a contar da homologação do cálculo de que trata 
oart. 33. · 

Padgrafo llnico. O ~propriante que """"""'.da sentença só 
poded imilir-se na posse do bem após efdllar o depósito referido 
noart. 36. 

Art. 39. Se a sentença vier a ser reformada com aumento do 
valor da iDdeniz•çio, o expropriante será intimado para depositar 
a diferença, no pnw do trima dias. 

§ 1• Efdllado o depósito da diferença, aplica-se, no que 
couber, o dispooto no ut. 35. · 

§ 2° Evenrual eno oo diferença no cllrulo adminislrativo 
nio impedirá o levantamento do dep6sito, sem prejllzo de poote
rior reclamaçio nos mesmos autos da açio. 

AII. 40. Havendo d6bito trioot&io incidente sobre o bem 
em favor do expropriante, o j.liz determinará a n:tençlo de quanti• · 
equivalente, autor:iDndo o levantamento do saldo, após dar ci&.cia 
aoexproprianre. 

Art. 41. Caso o expropiute se imita na posse do bem antes 
de depositar o vala: a que ao refere o art. 34, o expropriando pode
rá defendcr·se com o mandato de segun.nça OIJ com a açio posses. 
sócia. 

Padgrafo llnico. Propoota a açio expropriatória. suspender
S&-á o processo até o julgamento do mandado de segumnça ou da 
açio possessório. 

Art. 42. Se o juiz verificar que hi fundadas dlividas sobre o 
dominio ou a posse do bem, ou jmpugnaçio fundamentada quanto 

ao levantamento do depósito pelo expropriando, a indenizaçio fi. 
cani em estabelecimeoto oftcial de crédito, em conta com cotl"eÇio 
monet&ia. 1 dispooiçio do juiz, at6 soluçio fmal du dávidu oo 
da jmpugnaçio, em açio autllnoma di! na própria açio expropria
tória. conforme o caso. 

AII. 43. As parcelas do dep6sito referentes a bouoririos do 
perito, dos assistentes técnicos c do advogado poderio ser levanta
das independentemente da ocorrência das hip6teses previstas nos 
arts. 40 e 41. 

Art. 44. lu custas processuais, as despesas extrajudiciais e 
os honoririos do perito, dos assistentes t6cnicos e do advogado 
constituem &:rus do expropriante. 

AII. 45. O julgamento.du ações concementes i disapropria
çio, em qualquer fase, é preferente, e dispensa revisa< e preparo 
antecipado. 

Parágrafo único. Tamb&n slo prefcrentes as intervenções 
do Minist6rio Público nas ações expropriatórias. 

Art. 46. Em qualquer fase da açio poderá haver acordo en
tre as partes, lavrmdo-se o teimo nos autos para oportuna bomolo
gaçlo na inst!ocia em que estiver o processo. 

Art. 47. O expropriailte poded desistir da açio ele desapro-. 
priaçlo at6 a sentença modianle revogaçio do ato declaratório, su
jeitando-se 1 indenizaçio dos peejlizos causados ao expropriando, 
inclusive honorários do perito. dos assistente&: tknicos e do advo
gado, cuja cobrança poderá ser feita nos próprios autós ou em açio 
autôooma., dentro·de um ano da homologação da desist&cia. 

§ I 0 Após o depósito da indenização prevista no "caput", o 
juiz autcrizará o seu levantamento. 

§ 2° Ocorrendo desistência da ação de desapropriação, s6 
poded ser expedido novo ato declaratório apos dois anos da ho-
mologação. · 

Art. 48. O processo nio se suspende por falecimento do ex
propriando ou por sua interdiçio, prosseguindo com curadot no
meado pelo juizo alé que se habilitem os interessados. 
· Art. 49. Transitada em julgada a sentença. o juiz autorizad 

o expropriado a levantar o va1oc da. indcnização. 

CAPÍllJLON 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 50. O compromissário ou cessionário COII1pi3dor. com 
instrumento inscrito ou avetbado no Registro JXÓpi'ÍO. deverá ser 
indenizado. na desapropriação, pelo valor, devidamente corrigido. 
que houvei pago ao promitente vendedor ou ao seu cessionárlo. 

§ 1° O compromissário ou cessionário comprador que hou
ver pago a totalidade do preço contratado terá direito ao total da 
indenização fixada pela desapropriaç!o: e o que bouver pago parte 
do preço deverá recebtr, na indenizaçio. uma parte proporcional 
às prestações pagas, dividido total da indenizaçio enlre o proprie
tário e o compromissário, rescindindo-se o contrato. 

§ 2° Ao locatário que esteja efetivamente expolorando o 
fundo de comércio sed paga a inclenizaçio pela pet<1a deste. 

§ 3" O possuída- de boa fé teol direito A indenizaçio das 
benfeitorias que houver feito, acrescidas das despesas de mudan
ças para local na mesma comarca. 

§ 4" Quando o possuidor comprovar indícios de prescrição 
aquisitiva, seri. -suspenSo O levantamento da indenização, até que, 
pelas vias ordinárias, seja julgada a açio de usucapi!o, a ser pro
posta DO prazo de trima dias, sob pena de decadência. 

AII. SI. A administraçio pública poded constiruir SOIVidio 
ac:b::ninimativa para a execuçio de obras ou serviços públicos por 
seus ótgios, entidades. concessionários ou permissionários, foom
do-a amigável w judicialmente, e aplicando-se-lhe, no que cou
ber, aS disposições desta lei. 
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§ 1• A indenizoção da servidão administrativa devcd "91'· ~ 
responder ao efetivo prejuiw caüsado ao imóvel para sua nonnal 
destinação oo decorrente de =ttiçio de seu uso. 

mW de cinqíienta anos de exis..;ncia, este Oocreto.Lei, no que 
dispõe sobre a matéria. quase nio está a merecer reparm. Porém. 
ao lado dos restritos pontos em que se impõe a sua reforma. há 
toda uma pletora de novas questões na temática da desapropriaçiio, 
Dilo registdveis à 6poca da cdiçio daquele diplana legal, mas que 
surgiram no dcauso do tempo, demao.dmdo a inventiva da doutri
na e da ju:isprud&lcia, c originando copiosas leis esparsas., Jliio ra
IU vezes ~ antinômicu. 

§ 2" Se o prejllw for 10011 pora a~ atingida, a S<l'Vi
dãoconverter-se..áémdesaproplaç§oe oomotal será incJm.imda 

Art- 52. É pennitida a ""!llisiçio de bens em caso de perigo 
público iminente. com indeniz'Çio posterior, aplicando-se. no que 
couber, as di~ições desta lei. 

Art- 53. É permitida a ocupaçio temporiria de 1etrenos o.lo 
edifiCados nem cultiva<klo, vizinhos a obras públicas, necessária 1 
sua realizaçio, mediante otdem da administração interessada c in
denização posterior de eventuais danos, aplicando-se, DO que cou-
ber, o disposto nos§§ 1• e 2• do art. SI. . 

Parágmfo ónioo. A ocuapoçlo lemparúia de iliióveis pora 
pwspeoçio, pesquisa e lavrn minetária, espeoialmenle de fl'ln\loo c 
de substâncias que roufenham elementos mcleares,. far-so--' na forma 
dos Docretos-U:is nos. 1.864 e 1.865, de 26 de fevemiro de 1981, 
coovértendo-sc em desapropriaçio se hoover explcnçio da jazida. 

Art. 54.. Os casos deencam.paçãodc bens e ~iÇ!ll de con
cessionários de serViços públicos de energia el~ sedo regidos, 
no que tange aos procedimentos, pela pxcsente lei e. quanto à ava
liação, obedecenlo ao critmo do custo histórico ~ c.depn:
ciado, previsto no art. 4• do Decmto-Lei n• 3.128, .de 19 de março 
de 1941 e legislaçio poslcrior. 

Art. 55. Ficam sub-roga<klo na inclenizoçio quaisquer ônus 
ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado •.. 

Art. 56. O registro do imóvel expropriado. coosiderar-sc-t 
originário e sem depend&.cia aos ameriorcs a que se filiava, impe
dindo reivindicação.. 

Art. 51. As açõcs de desapropriação com:1n nas férias fo
renses e a elas se aplicam. subsidiariamente, as disposições. da le
gislaçio processual civil 

§ 1• O Ministério Público intervirá em todas as ações de de
sapropriação, aplicando-se-lhes as disposições dos arts. 195 c 196 ~ 

do Código de Processo Civil ·~ 
§ 2" São nulos de pleno direito ledes os atos pn.ticados pelo 

órgão do Minist6rio Público fora dos prazos legais, devendo o juiz~ 
mandar riscar, de ofício. ou a requerimento das partes. o que bou
vef escrito, e desentranhar as alegações e documentos que tiver 
aps...s:entado.- -- -- ------ --- ------

Art. 58. Não tendo ocorrido a imissão na posSe, os atos dec
Iaratórios de utilidade pública ou de interesse social, bem como 
quaisquer atos, administrativos ou judiciários. em qualquer grau 
de jurisdição, deverão ser ~efeitos, com observância do disposto 
nesta lei, sob pena de nulidade. 

Art. 59. O juiz oo o relator anulará os atos a que se refere o 
artigo anterior, detennin.ando que baixem· os atol em diligência. 
para os devidos fms. 

Art. 60. Os pagamentos devidos cm vidude de decisio de 
ações expropriatórias diretas oo indiretas transitadas em julgado 
terão preferência sobre todos os outros a serem feitos por ~tó
rios já apresentados. 

Art. 61. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio. 
Art. 62. Revogam-se as disposições em contrário. -

Justiftcação 

Cooquanto a nova Constítuiçic bnsüeira niio tenha, em S<US 

principais asjiectos, redlmensioiiado os parimctros da desapropriaçio 
(ressalvada aquela """""ada à imphmtaçiioda refonna agnlria), de bá 
muito que este institUto Vem clamando JX'Il' um diploma •bJalizaOO, 
que dê respostas às grandes questões que sua prilica ensejou. 

Ressalte--se, de início, a exisléncia de lei fundainental sobre 
· a matéria - o Decreto-Lei D0 3.365, de 1941. Não obstante seus 

Por tudo isso, há. muitos anos que inómeras comissões, ofi
ciais ou nio, auesson.das pelos mais brilhantes especialistas no 
assunto, v&n elaborando anteprojetos para a nova lei de desapro
priações. Cin::unstincias várias tSm inteiTornpido o fluxo desses 
proveitosos trabalhos. 

Agora, no entanto, com o advento de uma nova ordem 
COilStituciooal, o tema Dio mais pode ser posto à parte. 

Dai a iniciativa do presente Projeto de Lei, calcado nos an
tcprojetos cm discusslo há vários anos, sobre os quais o signatário 
operou as alterações que seus esb:Jdos e experiência sugeriram. 
Conf1a-se nas luzes de seus. pares. para o aperfeiçOamento da pro
posiçio ora apresentada. 

Por detradciro, advirta-se que o Projeto nio cootempla a de
sapropriaçio para f'ms de refonna agtiri&, problema que, pela es
pecif'lcidade de ..., trato coostitucioual, já contou com formulação 
legislativa autôo.oma. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995.- Seuador Bernardo 
CabraL ~ 

LEGISlAÇÃO Cll'ADA 

DECRETO-l.EI N" 1.864,DE26 DE FEVEREIRO DE 1981 

Dispõe sobre a ocupação provis6ria de Imóveis 
para pesquisa e lavra de petróleo. 

. DECRETO-LEIN" 1.86S,DE26 DE FEVEREIRO DE 1981 

Dispõe sobre a owpaçio provisória de imóveis 
para pesquisa c lavra de substândas minerais que 
contenham dementas nucleares. 

Dispõe sobre o tombamento dos bens das em
presas de eletrk:idadc. 

ArL 4° O levantamento de que trata o artigo anterior deverá 
ser feito sob a forma de inventário, cuja interpretação deverá ser 
facilitada com um esquema das instalações existentes., sendo que a 
propriedade inventariada deverá ser apresentada, no inventário, 
sob forma detalhada e o mais discriminada passive~ grupada sob 
IÍb.llos, ~tes, estes, aos oomes das coo.tas sob as quais 
figurar na contabilidade do concessionário. 

l.EI N" 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

InsÜtul o Código de Processo Civil 
- -- -·--·-.. ---·-··---·-.. ---·-··-.. -··----·· .. ---· .. ·-··-··-----

ArL 195. O advogado deve restituir os autos no prazo legal. 
Nio o fazendo. mandart o jliz, de oficio riscar o qtte neles houver 
escrito e deseDI..nlnhar as alegações e doali:nent05 que apresentar. 

Art. 196. É lícito a qualquer interessado cobrar os auws ao 
advogado que exceder o prazo legal. Se,intimado, não os devolver 
dentro de vinte e quatro (24) horas, perderá o direito à vista fora 
de cartório e iocorreri. em muhas, correspondente à metade do sa~ 

-lário-mínimo vigente na sede do juízo. - · 
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·············-···~········--···········~··-··~·---·---·-·---

(À Comissão tk Constiruiçii;>, Jusdç<z • Cidado· 
nia ,.. decisão r_e,;,;Nu;W,·.J · 

O SR. PRESIDENfE (Teotooio V!lela Filho)- O projdo 
será publicado e remetido à Comissio competente. 

Som a mesa, Proposta de Emenda i Constimiçlo que será 
lida pelo Sr.l0 Sccretárioemexeiclcio, SeuadorJeffersonPerea. 

É lida a seguime 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" l7,DE 1995 

so Paú, onde a polJtlca, eh forma i.nten.Ja, ton itrll!tferi~ 
do negatillomente na administrapão dajusdç<z. • (Cf. Rc

- glme Jwfdieo do Ministmo l'l!bliéô. Ed. Saraiva, 1993 •. 
p. 125-6). (GrifO DOIIAO.) 

. A opiniio supra tem especial rclevAncia para o tema em 
peuta na medida em quo o seu autol' 6 Procuradpr de Justiça, ii:J.te
gnndo o MiDiJthio l'l!blieo do Estado de Sio Paulo bá duas déca
da, tendo sido, inclusive, Presideule da Asaociaçio Paulista do 
MinUt6rio l'l!blieo. 

_ Sendo assim, an1e o exposto. 6 cm. defesa IllC$DlO da inde
pend&lcia • da aeriedade de imtibliçlo l1o importante para o tegi· 
me de!II<lCl'itico, como 6 o Minillmo l'l!blieo, que se impõe a 
apmraçio da Propoo1a de Emenda Constimcioaal om justificada, 
para o "'e aolicitunot o opoio e a colaboraçio doo nobres pares. 

Dá nova redaçio i alnea • do Inciso D da§ 5" • Sala du Seulles, 12 de maio de 1.995. - Geraldo Melo -
do art.128 da Comtllulçiío Fedcnl. Joef Agr\>lno- Flaviano Melo - Eêluardo SupUcy -João Ro

• AJ> Mesas da Câmara doo Deputados e do Seoado Federal. 
oos leimos do § 3• do art. 60 da Constituiçio Federal, promligam 
a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. A allnea e do iociso II do § s• do art. 128 da 
Coostimição Fedetal passa a vigorar com a seguinte reda~: 

"Art.128 •. -··---··-··-------------·-· 

§ s·.·-··-·--·-·-·---------------· 
II- .. ----·-.. - .. ---·-.. -~-.. -·-------

e) exercer atividade político-partidmia.11 

duo- Lúcio Akintua- Benedila da SOva- Sérgio Machado
Geraoa Camata - Fermmdo Bezerra - Onofre Quinao - Rc
IWI Calhclroa- José Biana> - Arlndo Porto - Valmir Campc
lo - Jonas Pinheiro - José Fogaça - Roberto Freire - Ramez 
Tebet - Homberto Lucena- Nabor Júnior- Ademir Andrade 
- cVIoo Patroclnlo - Gllberto Miranda - Ney Su....,na - Gil· 
van Borgm-Júnla Marioe-Jocl de HoDaoda. 

IEGISU.ÇÃO CITADA 

CONSTiruiÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 128. O Minístmo l'l!blico alxange: 
Justlllcação I- O MinUt6rio l'l!blieo da Uniio, que cooqi-eende: 

A preseni<: Proposta de Emenda i Coostimiçio tem como a) o MinistáiO Páb!lco Fedem!; 
objetivo pteeípuo vedar a atividade poJ.ltico.partidária- mom- b)oMinistirioPáblieodoTrabalho; 
bros do Ministáio Páblico. Ocorre que o legislador coosti1llinte de c) o MiDiJthio l'l!blioo Militar. 
1988, apesar de ter inscrito oa Carta Magoa a regra geral da proi- d) o Ministmo l'l!blieo do Distrito Fedemle Tenitórios; 
bição do exeo::ício de atividade pol!tico-partidária aoo oomponen· II- os Minist&ioo l'l!blicos dos Estados. 
tes do Parquet, permitiu o retügio a essa regra poc inlcm:l&lio da § S0 Leis Complementaies da Uniioe dos Estados, ruja ini-
expressão " •.• salvo exccções previstas na Jei". Portan10, foi aberta ciativa 6 farultada aos rcspec:tivos .Procuradom;-Ges, estabele
a porta para que os membros do Minist&io Páblioo exerçam ativi- cedo a organ.iuçio. as atribuições e o estatuto de cada Ministério 
dade político-partidária. o que contraria a natam:za. mesma dessa Plíblico. observadas, reJativamente a seus membros: 
entidade. I- as seguintes garantiu: 

A propósito, registre-S. que há um descompasao eotre a a) vitaliciedade, após dois anos de exetdcio, nio podendo 
Magistr.lmm e o Ministério Páblioo na Lei Maior de 1988. Com perder o cargo seoio pce aenleoça judicial tnnsitlda em }ligado; 
efeito, por om lado, estabeleceo·se uma equipanoçio emre aa duu b) inamovibilidade, salvo pce motivo de imeresso públioo, 
iostimições no que se ref= às ganmtias. Nio obotan<e, quanto ia mediaotc decisio do 6<gio oolegiado oompeteote do Ministáio 
vedações hoove um favorecimento despropositado da segunda de- Público, pc::r voto de dois terços de seus membros, assegurada am
!as, com a permissão de que seus membros possam participar de pia defesa; 
atividade político-partidária. c) iaedutibili.dade de vencimentos, observado, quanto l re-

Dessa forma, entendemos que é p-eciso carigir tal;_.,. munençio o "'e dispõem os arts. 37, XI. ISO, II, 153, III, 153, § 
priedade. Lembramos que a. modificação que ora propomos recebe 2°, I; 
a chancela de ilustres estudiosos do M.inistmio Páblico entre nós. ll- u seguintes vedações: 
A título de exemplo. transcrevemos aqui as seguintes palavras de a) n:c:eber. a qualquer título c sob qualquer pretexto. bono-
Hugo Nigro Mazzilli: ~ ~ rários, peroeotagem oo custas processuais; 

"Embora se vejam. vez ou rutra. iniciativu esp~r- b) exercer a advcacia; 
sas com o objetivo de pennilir atividade poKtico-parti- c) participar de aociedade comercial, oa fonna da lo~ 
dária aos juizos, seguimio modelos estrangeiro. (_); na d) exercer, ainda que em dispombilidade qualquer outra 
verdade a doutrina predominaote tem visto como impor- limçio pública, salvo uma de magist6rio; 
tante garantia à imparcialidade 0 ii. independ&1cia doo e) exercer atividade polltico-partidW, salvo exceções pro-
juizes e do~ próprio Poder Judiciário a ooueapóildente vistas na lei. 
vedação a seus membros das atividades poJ.ltico.partidá. --·--------------·-----------.. - .. - .. -· 
rias. A nosso ver, eslas considera~s são bem aplicá
veis ao Ministério Público, por idenliàade de razii,o, es
pecialmente à vi.sta da tradição .social e cullwal de nos- nia) 

(À Comissão de Constirulçii;), Jusdç<z e C'uiada· 
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O SR. PRESIDENTE (footonio Vilela Filho)- A Propos
ta de Emenda il Coostitniçio que acaba de ser lida está sujeita ils 
disposições específJ.CaS constantes dos arts. 354 e seguintes do Re
gimento Intemo. 

A matma vai à J"blicaçio. 
Sobre a mC$3.. requerimentos que serio lidos pelo Sr. 1° Se

cretArio em exercfcio. Senador Jefferson P~. 
Sio lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 723, DE 1995 

Sr. Presidente. 
Nos termos do disposto no § I" do art. 13 do Regimelllo Jn. 

temo, requeiro seja considcn.da como licença autorizada c. diu 
24 de abril. 5 e 8 do COtTODte m~s. qumdo estive afastado dos tra· 
balhos da Casa, para tratar de ...untos de iut..-...e partidário oo 
Estado-do Rio Grulde do Norte. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1995.-SenadorFemondo 
Bezeri.a. 

REQUERIMENTO N" 724, DE 1995 . 

Sr. Presldeme, 
Requeiro, DOS lelmCO do art. 13, § 1", do Regimonlo 1nt<mo do 

Senado Federal, liceDça auiOrizada por ..ur auJelllc de Bnullia e da 
Casa,""' dias 5, 8 e 12 do <XllTeDfc ~por....,."" Rio de Jaoeiro e 
São Panlo para a!ender a c:ompromiss<ls politicos inadiiveis. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995.- Senadom Bcnedlta 
daSOva. · -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 728, DE 1995 

Senhor Ptosidente, 
Nos termos do art. 258, do Regimento 1Dierno do Senado 

Fodeml. requeiro a tramitaçio coo;mta dos Projetoo de Lei: PLS 
149195, PLS 123195 e PLC 41195, tendo em viota que u tres !XO-
posições versam sobre o mesmo assunto. . 

Saladas Sessõe1, 10 de maio de 1995.- Senador Lúcio AI· 
dlntara. 

O SR. PRESIDENTE (feot&io Vilela Filho)- O requeri
mento lido serl. incluldo em Onlem do Dia opollunalllente, nos 
tennos do dispotto no art. 255, n, "c". n° 8. do Regimento ln1emo. 

Sobn: a meaa, requerimento que s<ri lido pelo Sr. 1• Socre
tlrio em exeráci~ Senador Jcffemoo. P6Ie&. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 729, DE 1995 

Senhor Ptosidente, 
Nos termos do art. 13, § 1", do Regimento llllemo do Sena

do~ xcqueiro a V. &• seja considerada licença autorimda a 
partir do dia 11 do commte, por um penodo de 7 (sete) dias, para 
tratamenlo de wtde, confm:m.e atestado m~co. 

Sala das Sessões. 11 de maio de 1995.- Seaackr Fraocdl· 
DO Peràra. 

O SR. PRESIDENTE (footonio Vilela Filho)- Est1o.pre
sentes na Casa 48 Srs. Senadores. 

REQUERIMENTO N" 725, DE 1995 

Sr. Presidente, 

O requerimento esti devidamente instruido com atestado 
-- m&iioo, previsto no 111. 43, I. do Regimento Inlemo. 

Requeiro, DOS tetmos do art. 13, § 1°, combinado com o 111. 
43. inciso 1L do Regimento Interno do Senado Federal. abono para 
os dias 15 a. 19 de maio do corrente, onde estarei ausente do Plds, 
para participar da ''IV Reunión de la Comisi6n de la Mijei'', a rea
lizar-se na cidade de Guatemala. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995.-Senadora Bcncdlta 
da SOva. 

REQUERIMENTO N• 726, DE 1995 

Senhor Ptosidente, 
Nos termos do disposto no § Z', do art. 13, do Regimento 

Interno, requeiro seja considerada como licença autorizada, os dias 
7, 17,24 c 28 dom&; de abril e 8 de maio, quando eslive afastado 
dos trabalhos da Casa. para tratar de assuntos de interesse parti
dáio no Estado do Mato Grosso. 

zerra. 
Sala das Sessões, 9 de maio de 1995,- Senador Carlos Be-

REQUERIMENTO N"727, DE 1995 
Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no § 1• do art. 13 do Regimento Jn. 

temo do Senado Federal, l'Cqlleiro seja considerada licença atuori.~ 
zada minha aus&lcia aos trabalhos da Casa DOS dias 12 e 15 de 
maio correo.te. quando estarei em meu &tado puticipando de de
bate sobre o tema Reformas da Constibliçlo nos eslddios da TV 
Gazeta, da Jornada Ambiental em Slo Paulo e de Almoço na Cl.
mara Brasil-Israel de Cométcio e Indústria., com a presença do
Exm• Sr. Yice-Ptosidente da República Marco Maciel 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1995.- Senador Romeu 
Tum a. 

O SR. PRESIDENTE (foollloio Vilela Filho)- A votação 
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum, em plenário. 

Sobn: a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre-
tário em exerdcio, Senador Jeffernon Péres. -

Para a votaçio desse requerimento, o Regü:ôento exige a 
presença de 8 Senac!<:J=. Há, pcatanto, quorum regimental para 
esta votaçlo. 

Em votaçio o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queinLm peml3.lle(':Cr seu~ 

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
FICO concedida alioença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (footonio VIlela Filho)- A.Presi

~ncia mcebeu do Ministro de Estado O.efe da Casa Civil da Pre
sid&lcia da República o Aviso n• 894195, de 10 do ootrente, resti
tuindo os autógrafos ~ com a Mensagem CN n° 224. de 
1995, relativos ll. parte vetada. do projeto que se transfOIIIlOU na Lei 
n• 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe sobn: o ProgJIIDl& de 
Estabilizllçio EoouOmica e o Sistema Monetário Nacional, instilui 
a Unidade Real de Valor- URV -e <!&outras provid&lcias. 

A Presidência infocn.a ao Plenário que tomou as providên~ 
cias DO sentido da. prcmulgaçio da matma. 

É o seguinle o aviso rec~bido: 
A viso n• 894- SUP AR/C. CiviL 

Brasilia, 10 de maio de 1995 
Senhor Primeiro SecretArio, 
Restiruo a Vossa Excel&cia os autógrafos recebidos com a 

Mensagem n• 224 (CN), de 28 de abril de 1995, relativos i porto 
votada do projeto que se transfotlllal na Lei n• 8.880, de 27 de 
maio de 1994, que ''Di>põe sobre o Propma de Estabilizaçio 
Econ6inica c o Sisrcma Mooetário Naciooal. institui a UDidade 
Real de Valor- URV e d& outras prov~llcias''. 

Atenciosameme- Clovis de Barros Carvalho, Ministro de 
Eatado Chefe da Casa Civil da Presid&>cia da República. 

LEI N" 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 

Parte vetada pelo Ptosidellle da República e maDiida pelo 
CO:fi.PJO Nacional, do Projeto que se transformou na Lei n• 
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8.880, de 27 de maio de 1994, que "dispõe salmo o Programa de O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - O re
&tabilizaçio Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui queriJ:neotO lido será incluído em Ordem do Dia- oportunamen· 
a Unidade Real de Valor- URV e dá oorras providências", na par- te, nos termos do disposto no art. 255, II, "c", n° 8, do Regi-
terefe:renteao§20doart.l6: mentolntemo. 

"Art. 16---··-............ , ______________ ,_,_,. Há omdo= inscritos. 

-··----··-··-··-··-··--.. ··--··-··------·--- _ Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara~ por 
§ '1: Nu operações referidas no inciso IV, a atua- permuta com o Senador Pedro Simon. 

1izaçio mooetiria oplicada i.<pleles coatralos seri equi- O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. PronUDCia o 
valente A dos preços mlnimos em vigor para os produto- seguinte <fisa!no. Sem revisão do orlldor.)- Sr. Presidente, Sr's e 
n11 agricolu." Srs. Sena.dotes: 

Senado Fodoral, 28 de abril de 1995. -Senador Jooé Sat·· 
ney, Presideute do~ NICional. 

O SR. PRESIDENTE (Tcotonio Vilela Filho)- A Presi
d&tcia-._ do Supremo Tribunal FcdmoL o Oftcio n• S/20, de 
1995 (n' 435/95, na origem), de 10 do commte, solicitandó, nos 
tomtoo do art. 53, § I', da Comtituiçio Federal, licença pn!via 
para que pooaa aprocior a denóncia, constante dos autos do Proces
son" 1.019-7/140, oferecida contra o SenadorLauro ClllllpOII. 

A malá-ia seri despucilada à Coini.sio de Con"ituição, 
Justiça o Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Tcotonio Vilela Fi!' •l- A Presi
d&tcia recebeu, do Banco~ do Bruil, o Oficio n• Sll9, de 
1995 (n' l.o22195, na oriJ!ODl}, preatando as infonnações solicita
das pelo Presidente da Canissio de Assuntos EconOmicos. atrav6s 
dos Oftcios n"' 16 e 22, de 1995-CAE, a respeito do podido do 
Govomadcr do Estado de Sio Paulo para elevação temporiria do 
limile do endividamento o oonceasio de contragamntia 1 União, a 
que se refere a Resolução n' 55, do 1994, do Senado Federal. 

A matéria seri despochada 1 Comissão de Assuntos Econô
miooo. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)- Foi enca
minhado 1 publicação P"'"""" da Comisaio de Assunlos Sociais 
que coochri favoravelmente ao Projeto de Lei da Cimam D0 128, 
de 1992 (n' 996/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presiden
te da Repllblica, que relllusta a pensão gradosa concedida pela 
Lei a• 3.618, de :u; de -lo de 195~, a Elza Borges Tavares. 

A matéria ficari solmo a mesa dunnte S sessões ordinárias, 
a fun de receber emendas, nos termos do art. 235, n. "d", do Regi
mento Jntemo. 

O SR. PRESIDENTE (Tootonio VIlela F'llbo)- A Presi
dencia coiWilica ao Plen&io que a Mesa do Seuado aprovou, em 
sus reunião do dia 11 do corrente, co Requerituentos do Informa
ções n"' 638, 641, 654, 655, 662, 667,670, 682, 683,684 e 697, 
do 1995, dos Senadorea Ademir Andmdo, Lúdio Coelho, Gilheito 
Minmda, Epitacio Cafeteim, Emandos Am:rim, Roberto Requião, 
Freitas Neto, Jeffenon P6res e Antonio Carlco Valadarea, aos Mi
nistros mencionados nos requerimeotos. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho) - Sobre a 
mesa, .tcqUerimento que seri. lido pelo Sr. 1 o Secretário em_ exerci
cio, Senador Renan Calbeiros. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 730,DE 1995 

Senhor Presidente, 
Com fundamenlo no disposto no art. 258 do Regimento In

terno do Senado Federal, requeiro a Vossa I!J<cel&lcia a tramitação 
em coa}lnto do ProjdO de Lei do Senado n• 32, de 1995, que "Ins
titui o número ónico de Registro Civil e di outras provid!!ocias", e 
do ProjdO de~ da CAmara n• 66, do 1995, cp1e "Cria a Carteim 
de Identidade Unica", por tratarem de malá-ias comolalas. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1995.-Senadôr Pedro SI· 
moo. 

''Não é por culpa de nossos médicos que a assis
tênciA m6dica à comunidade, tal como é prestada boje, é 
um absurdo sanguinário. Qualquer nação que observe 
que se deve compensar um padeiro, dando-lhe um inte
resse pecuniário por cada pão produzido e evolua dando 
a um cirurgião um interesse pecmúário para cortar uma 
perna. desencadeia o processo suficieDle para levar qual
quer um a desanimar de qualquer política humanitária. 
Entretanto, foi ptccisamente isso o que n6s fizemos. E 
quanto mais pavorosa for a mutilaçl.o, maíor o paga
mento do mutilatkx. Aquele que corrige uma unha en
cravada recebe algumas moedas; aquele que lhe corta 
por dentro recebe centenas de milhares, exceto quando 
ele faz isso em um pobre para o exerc{cio da prática." 
(ln Jorge Bemard Shaw, prefácio aos m6dicos, O Dae-
ma do Médico, 1906.) -

Sr. Presidente, a revista Veja desta semana lrOUxe 0;ma ma
téria muito bem conduzida e fundamentada sobre o problema du 
U1Ts- Unidades de Tratamento Intensivo. . 

Congratulo-me coin o autor da maléria e também com os 
Ie$pOI1Siveis por essa publicação, pela forma isenta e bastante ob
jetiva cem que trataram a questão, retratando um drama que aflige 
milbares de brasileiros que, eventualmente. necessitam ou venham 
a necessitar de tratamento médico intensivo em uma dessas Unida
des que existem Brasil afora. em numerosos hospitais públicos, fi
lantr6pioos e privados. 

Se essas palavtl!S escritas pelo grande 8emaid Sbaw, em 1906. 
chocam, devemo< di= que. feitas as devidas adaptações. ainda cooti
tmam muito atuais. Se, JX'I' um lado. as Unidades de Trntamento ln
tensivo contriOOem para salvar muitas vidas, recuperando pa.cientes 
gmvemente enfeonos, principalmenle em mz.ão de doenças agudas 
que colocam em risco a vida, por ootro lado, elas também compõem 
um cenário de demmanidade e,. muitas vezes, de tralamenkxi iuado
quados. Ali estão, diss a fio. pocienles cuja recupemção é IIIllito lenta 
w impossivel, portanto, incompatível com o tipo de trntamento mi
nistrado nessas Unidades. Além disso, deparamo-nos com um tra!a
menlo impessool e pouco solidário. As proprias dependências dessas 
Unidades, os cqujpamenlos que sio utilizados, a movimen•açio do 
pessoal tknico. o isolamento em que esses pacientes se encoob:m1., 
nmitas vezes convivendo com situações desespemdoras de oub:'o5 en
fCIIllos que clamam pela sua salvação oo que lastimam as condiçõts 
nas quais se encontram naquele momento, enf:m. todo esse quadro 
conlribui para um cenário realmente deplcriveL 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadol:es, no início da minha ati
vidade profissional. trabalhei nessas Unidades em hospitais priva
dos e públicos. Tenho, portanto, alguma experiência com esse tipo 

_de lratamento. Ao chamar a atenção para o cooteúdo e pua a natu
reza da matéria que a revista Veja publicou esta semana, pretendo 
alertar as nossas autoridades, os responsáveis pela saúde do Brasil, 
para os rumos perigosos que ela toma. seja em função da car&cia 
de recursos, crônica e permanente, corno se fora um problema in
solúvel, seja também quanto ao próprio tipo de atenção médica 
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dispensada aos pacientes, pela nablreza desumana. fria e impes
soal que cootrasta com a próprii uatuie:la da- nossa atiVida.de pro.. 
ftssional. 

Em relação aos recursos, aqui mesmo desta tnõuna já tive 
ocasião de deplorar a falta. de meios para que o Governo possa 
prover as necessMias condições para o atendimento justo aos nos
sos pacientes, aos brasileiros, principalmente aqueles que ~m uma 
coodiçio o::onômica e social cli.ficil, inferior, e que nio têm como 
obter, por seus próprios meios. o tratamento de que necessitam oo 
a assistência à sa:óde a que tl;m direito. 

Agota cogita-se de reS5Uscitar o lPMF (Imposto Provisório 
sobre Movimentação Financeim), a título de aaidir as insuficiSn
cias de recursos da sa11de brasileira. Entendo que essa medida, de 
caráter pummente paliativo, não oferecerá. os I!'SUltados necessá
rios. E explico por qua. 

. Na própria Constituiçio de 88 - Crostituiçio muitas vezes 
incompreendida. muitas vezes &Iftsentada como a raiz de todos os 
maleS do Brasil, a meu ver impropriamente- consignamos, no Ca
pitulo da Seguridade Social. as receitas para atender A assistência 
social, previdência e saúde. 

O que acontece 6 que o Govemo dá. com uma mio e tir:a 
com a outra. Quando se descobre uma nova fonte de recursos para 
fmanciar a saúde, o que costuma acontecer - isso é hist6rico - é 
que aquela fonte Dio adiciooa novos recursos. Esses iccur&os Iio'VOS
CD!rnm por um lado, e o Governo subtrai maJ.ISOS de ootro, de tal ma
neira que o mootante total gasto permanoc:e pratiamwmte o tiiCSinO. 

Imaginem V. Ex's que boje, no· Brasil, estamos gastando 
eerca de US$72 por babitanle/ano com ..Wde, que é uma cifra ab
solutamente insufiCiente e mesmo incompatível oom o nosso está
gio de desenvolvimento. comparando-se, inclusive. com a de paí
ses de condições assemelhadas à oossa. 

Penso que se deva encontrar soluções dcfmitiva.s para o 
problema, inclusive no momento em que o Governo aliena o seu 
patrimõoio. em que o Estado brasileiro desiste de ser um Estado 
empresMio. um Estado empreendedor no setor ecooômico. tendo 
em vista o programa de priva.tiza.çio que está em curso. Pergunto. 
então: que tipo de Estado vamos querer'? De que esse Estado vai se 
ocupar? Seria das suas atividades clássicas. como justiça. seguran
ça pública. saúde, edu~? 

No entanto, não estou vislumbnndo. pelo menos a curto e 
médio prazo, como esses recursos pcxlcriam chegar para que o Es
tado brasileiro pudesse. pelo menos. cumprir bem as suas funções 
nessas áxeas. Airida ontem. o Ministro Jos6 Serm, desta tribuna. 
disse com todas as letms que, no seu entender. os recursos advin
des da privatizaçio deveriam servir pam abater o estoque da dívi
da interoa. 

Ora. boje está circulando no jomal Folha de S.Paulo, na 
coluna do jornalista Luis Nassif, que, com a alienação da V ale do 
Rio Doce, é poss[vel pagar quatro me= de juros. O que estou 
vendo. diante dessa situa.çio, ~ que iríamos apenas alienar o patri
mônio. como se fôssemos uma família anuinada. que vende .os 
IIOUS bens, !""" pagar a conta do IIII!laZém. e que, portanto, empoo 
brece a cada ano. 

Imagino que poderíamos vincUlar as receitas advindas da 
alienação desse patrimônio público nacional para. a execução de 
programas na área social, na área da previdência. na área da saúde 
e na área da educaçio. Nesse particular. o Governo Itamar Franco 
vinculou percentuais da alienaçio de empresas públicas a progm· 
mas de desenvolvimenl.o da ciSnc:ia e da tecnol~ buscando 
aproveitar esses ativos de que estamos nos desfazendo, para cons-
lnlinnos. talvez. um desenvolvimento cientifiCO e tecnológico que 
p:»ssa contribuir pam a. melboria das condições de vida do povo 
brasileiro. 

Por outro lado, Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores, em te
laçio propriamente à pl<lllaçio desaa assist!ncia m&lica. eapeeifi. 
cam.ente em relação ao tmtamenro deMas doenças agudas., que re
querem,. pela suâ gravidade - acidentes, doenças corooárias c ou
tras mais - um tratamento intcpsivo, devo dizer. triste do pacieme 
ampamdo pelo SUS (Sistema Unico de Saúde). ou seja.. aquele que 
nio tem recursos próprios para. pagar a sua assistSnc:ia módica ru 
aquele que nio dispõe de seguro-saúde e que lem no SUS, no Es
tado portanto, a garantia da preai&Çio da assist&lcia m6dica! Triste 
de um paciente nessas coodições que necessite de um leito na Uni
dade de Tratamento Intensivo! Ele nio vai conseguir. porque os 
poucos leitos para tratamento ~tensivo que .estAo disponíveis nes
,.. unidades sio dcatinados oo a pacienleS particulares, que po
dem responder pelos gastos. ou a conv&:ios e entidades que go.mn-

- tem a assistência médica dos seus segutados. que sio as caixas das 
eaqXesas estalais, Os Seguros-saúde e outras instituições. 

Mas o paciente pobre, o operirio, o dcaempregado, aquele 
que vive do salário mínimo ou de uma renda inferior, se precisar 
desse tipo de tmtam.ento. Dio CllCOJl.ll:ari.. Porque. mesmo que haja 
o leito, os hospitaiS sonegi.m.. alegando que a· diária paga pelo Sis
tema Unico de Saúde nio remunera a despesa com o paciente. E, 
portarlto. esla.JD9s aí diante de uma situaçio cruel e verdadeira~ 
nlentc deSu:ãuma. que precisa ser denuociada e ~vertida. 

A UTI, como diz a pt6pria n:visla Veja. é paralso, mas 
pode ser também infemo, porque ali, mnitas ve~s. o paciente nio 
recebe o tratamento que merece. o tratamento a que tem climik>. o 
II1Ltamento que pn:cisa; simplesmente ela se transforma numa es
pécie de mjquina de produzir lucros, de produzir dinheiro !""" 
aqueles proprietários, para aqueles agentes que oferecem seus ·ser
viços. ou para o Estado, ou pam essas instituições.' prestadoras de 
serviços da saúde, oo para os próprios pacientes pa.rtirulates. Mui
tas vezes~ os pacientes ficam ali dias a fio. embora nio sejam 
casos indicados para esse tipo de atendimento; mas ali ficam. 
porque a ocupaçio do leito rende recu:I30S aos proprietários 
dessas instituições. 

Há mais- um aspecto que 6 necessário enfatizar. muitas ve
zes. esses seguros-saúde. essas instituições que oferocem patrocí
nio mediante o pagamento de valores mensais para garantir a saú~ 
de de seus segurados, ganmtem o internamento na un apenas por 
cinco dias. E awtele que é obrigado a procurar, para proteger e re
cuperar a sua saúde. uma instibJiçio desse tipo termina. às vezes, 
se recuperando. mas com a ruína fmanceira e econõmica de sua fa
mília. Eu mesmo. e talvez muitos de V. Ex-s tamb6:o.. conheço di
versos casos de pessoas e de fam.Hias inteiras que tiveram de inter
nar seus familiares gravemente doentes em UTis - alguns tendo 
recuperado a saúde e oulros olo, 1\s vezes ar.§ terminando em óbito 
-. tendo a sua situação fmanceira comPletamente anu:inada, por
que rudo o que construíram com o seu trabalho. anos a fio. foi 
COilSU.m..ido rapidamente em poucos dias de internação. pem que o 
paciente i'ecebesse o tratamento intensivo de-que Decessitava. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. aproveitando a ~ria 
publicada esta semana na revista .YQja. desejo aqui de011nciar mais 
esse descalal:ro, essa situaÇÃ!> de grande dificuldade nesse setor 
especíí100 da ma da salldc. E prociso garantir a quem dele preci· 
sar. seja qual for~ sua condição econômica e social. o justo e devi
do atendimento. E necessário resolver as questões da crónica defi
ciência de re<:UI"SOS para a irea da saúde e da natureza desumana 
de que se está ~vestindo o tratamento m6dico que vem sendo dis
pensado às nossas pope!ações DOS últimos anos. 

Portanto, 1om muita lllZio e atualidadc Bernard Shaw, quan· 
do falava sobre a remuneração desigual que obt6m o profissional 
em ra:zio do tipo de tratamento que está dispensando ao paciente. 
Inclusive, no Sistema Único de Saúde. adota-se o método da re-
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muncração por ato praticado, ou seja. o Governo paga ao profiS
Sional um valor que dcpeDdc do tipo de ato que ele estiver prati
cando, se é uma cirurgia. uma consulta. que· tipo de exame ele está 
faz.eru!o. a que ~ de processo ele está sendo submetido. 

Isso gera uma distorçio muito gm.ve.·Os serviços -de saúde 
devem ser ba.sicame:nfe providos e garantidos pelo Estado. porque 
nada toma tio insegura a pessoa qu:mto a incerteza sobre o atendi
mento que terá quando eventualmente dele necessitar. 

Sr. ~sidente, sn e Srs. SenadORS, DO momento em que 
estamos votando reformas constitucionais, visando à mudança do 
caráter e da natJJieza do Estado brasileiro, é preciso explicitar u 
funções que a ele estamos reservando, para que se garanta. da me
lhor maneira possível. nessas funções clássicas de jlstiça. de segu
rança. de saúde, de educaçio, o j.lsto tratamento que a nossa popu-
laçA<> merece. · 

.Muito obrigado, Sr. P=idente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vdela F~o)- Concedo a 

palavia ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos V ala-

dares. (Pausa) 
Concedo a palavra ao oobl:e Senador Edison Lobão. (Pausa) 
S. Ex" desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuua. (Pausa) 
Concedo a palavra ao oobre nobro Senador Joel de Hollan-

da. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. por 

20 m.imltos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf .SP. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, existe boje uma expectativa muito grande no Pais 
com respeito ao desenrolar do movimeoto de reivindicação de di
versas categorias, COIXI.O a dos petroleiros, dos trabalha.doces ·da 
El.EIROBRÁS e de divCISOS se<ores da administração pública. 

Gostaria também de menc:ionar a presença da repmsentaçio 
de lrabalhadores da Em!'J:1'SA Brasileira de Correios e Telégrafos, 
que visita hoje o Senado. Aqui estio representantes de todo o Bra
sil, para. acompanhar a votação, nesta Casa., do Projeto de Lei de 
iniciativa do Deputado Femando Carrion, que propõe 30% de pe
riculosidade pam a função dos que traba.lbam nessa profissão 
como carteiros. 

Gostaria de infotmar a esses trabalhadores que, se não tiver
mos quomm suficiente-:.:..-no mínimo, 41 Senadores presentes -, 
nãO haverá possibilidade de votação na data de boje. De qualquer 
maneira. é importante que o Senado veja que os carteiros de lOdo o 
Brasil. pela representação que aqui se faz presente, estio acompa
nhando a votação dessa matériL 

Obviamente, os que trabalham na ·Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos também eStão acompanb.anc}o com atenção o 
que ,se passa com os lrabalhadores da PETROBRAS, da El.EIRO
BRAS, dos urbanitários, enfim. daqueles que haviam realizado en
tendimento com o Governo Itamar Franco, com o pr6prio Presi
dente e com o Ministro de Minas e Energia da Legislatura passa
da. Esse acordo foi fmnado após encontro, em Juiz de Fora, do 
Presidente Itamar Franco com o Presidente da Central Única dos 
Trabalhadores, Vicente Paulo da Silva, que posteriormente tam
bém esteve com o Ministro das Minas e Energia. - · 

Infelizmente, o Governo Fernando Henrique Oiidooo alegou 
que não baveria condições de respeitar aquele eotcndimento. Em fun
ção disso. os l.Iabalhadores entraram em greve. que nio é política. mas 
de reivindicação daquilo que constitui, na visão dos trabalha.clor'cs. a 
recomposição de seus r<n<timentos e alguns ootlP< direitos. 

Será Im.lito importante, para-que-possa o País ter as suas ati~ 
vidades normalizadas, para que os trabalhadores possam dialogar 

e ser respeitados pelas autoridades, para que se possa gamntír a si. 
tuaçAo democrática deata Nação, que haja um esforço supremo do 
entendimento. 

Ainda ontem. ao fmal da tarde e à. noite, convenci com a 
COOidenaçAo dos representantea dos trabalhadores e, por mais do 
uma hora. com o Mini~~ Minas e EDe:rgia.. Raimundo Brito, e 
pude perceber, da porte do Governo. que aquilo que antes se coo.s
tiblía em palavra. fJ.IIDe do Presidente Itamar Franco, em texto assi· 
nado pelo Ministro das Minas e Energia. relativamente i quesláo, 
por exemplo, dos lrnbalbadores da PETROBRÁS, nio está sendo 
coosiderado como palavm fiiDle e hcmada do Govemo anterior. 

O Ministro das Minas e Energia e o Presidente Itamar Fran
co foram aqueles que designaram e nomearam a direção da PB
TROBRÁS, diroçio essa que penna1lCCC a mesma. A diroçio da 
PE1ROBRAS também realizou entendimento diretamente com os 
trabalhadores, ao fmal do ano passado. nesse mesmo sentido. En· 
tretanto, isso não foi posteriormente considem.do e respeitado. 

Assim. Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo aos diver
sos Senadores dos mais diveiSOs partidos -e nós aqui em plenário 
estamos dialogando sobre o esforço que deveríamos realizar con
juntamente - no sentido de conversannos, se possível. can o pró
prio Presidente Fernando Henrique Cardoso a fiiD. de conseguir .. 
mos superar esse impasse e chegarmos a um entendimento. 

O Governo Federal começa a demitir dirigentes sindicais & 

funcionários. Demitiu, no primeiro dia, 25~ ootem.,. 34~ e, ao fmal 
do dia de boje, mais alguns poderão estar sendo demitidoo. Onde 
iremos chegar? Em algumas refmarias, os tta~adores estão d,í .. 

zendo que irio pedir demissão colctiva. Será isso adequado? 
Gostaria de relembrar que, ao fmal do anos 70 e inicio dos 

anos 80, tivemos momentos de tensão extrema no:ABC, ocasião 
em que houve dificuldade de diálogo entre as autoridades e os tra .. 
balhadores, juntamente com suas lideranças. Em Presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos Luiz Inácio Lula da Silva, que se sen· 
tia no dever de levar adiante aquilo que lhe propunham os traba~ 
niadores. O Governo, na sua intransigência, acabou intervindo, fe
chando o Sindicato e prendendo os dirigentes sindicais. Foram ao 
ABC os Senadores Teolonio Vilela e Fernando Henrique Cardoso 
e outras tantas personalidades para prestar solidariedade e verificar 
a possibilidade de superar os obstáculos. 

Depois, veio a nótmaliza.ção.democrática, mas houve perio
dos adiante em que, novamente, experimentaram~se situações de 
grande tensão. 

O Sr. Geraldo Melo- Pennite-me V. Ex'upt aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer, ouço V. Ex'. 
O Sr. Geraldo MeiQ - l...a.J.vo a intervenção de V. Ex' que, 

como sempre, revela uma prtOCUpação patriótica com o interesse 
nacional, pouco importando se estamos. ou não, de acordo com as 
teses e os argumentos. O que importa é que. mais uma vez, V. Ex' 
mostra a sua preocupação com o nosso País e com a sociedade 
brasileira. tóm relação às palavras de V. Ex', queria apenas decla
rar, em primeiro lugar e em alta voz, que me associo às suas preo
cupações. Estamos vivendo um momento de construção, no nosso 
País, que encerra, naturalmente, o campo para que haja divergên
cias e diferenças de opinilio. Mas isso nio pode se transformar em 
confrontações que terminam convertendo, também, o momento de 
coosttuçio em um momento de ruína, de destruiçio e de ameaça. 
Agora, gostaria de acrescentar às pre<:DJpoções de V. Ex' o se.. 
guinte comentário: não há inttansigência do Governo. Estamos 
num regime de normalidade democrática. as iostiblições estão fim
cioDaD.do e entendemos que, no momento em que aqueles que têm 
o seu interesse contrariado por uma decisào da Justiça se sentem 
no direito de dizer que não vão acatar a decisão judicial, isso signi
fica que essas pessoas se transformaram numa instância superior à 
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insrância institucional. Os tribunais se pronunciliram e-os grupos 
que tiveram interesse contrariado se manifestam acima dos tribu
nais e se sentem no direito de desorg.a.nizar a vida da nossa socie
dade, de paralisar atividades importantes para pteseJ:Var o seu inte
resse. S~ nesse episódio,· estiver havendo algum tipo de intransi
gência, a intrarisig&cia está sendo da parte dos que passaram a dc
saflAI' a Justiça. Eu digo mais, Sr. Senador. enquanto se estiver na 
disputa, no jogo de pressões, de reivindicações e negociações, 
tudo estará dc:nb.'o das normas do processo democrático. Mas a pa
lavm final da Justiça, mesmo que nio estejamos de acado com 
ela. exige e impõe a obediência. sob pena de tmnsformarmo& uma 
luta democráJ.ica em um movimento sedicioso, em úm movimento 
revolucionário. O movimento deiitocrático, a luta c:lemoaática ~ 
algo em que todos podemos nos envolver. A luta revolucioniria ~ 
uma coisa a ser avaliada por cada um. Então, por isso, ~ 
faço um apelo, um. apelo de brasileiro, um apelo em noine das ca
sas que estio sem gás, em nome dos trabalhadores que precisam 
comphrecer ao tmba.lho. em nome dos alunos que precisam de es
cola. em nome dos doentes que precisam de tratamento m6dico: 
que a sensatez volte a dominar o movimento e se possa. dessa for
ma, cbegar a um estuário para o <pai ooolloa o im=sse naciooal, o 
qual "' aei q.Je. sin<:emmeme, mobiliza todas as fooças envolvidas, 
cada mna a sua maneira e cano seu ponto de visti Agradeço a V.~ 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Agradeço as ponderações 
de V. Ea•, Seuador Geraldo Melo. Percebo que há também em V. 
Ex• a vontade de contribuir para que possamos $Upemr esse impas~ 
se de uma maneira civili:mda.. onde as partes se respeitem e as ins
tituições possam ser respeitadas, mas que haja, por parte do Go
verno, a. compreensão de que aqueles que agora estio sendo puni
dos, na verdade, procumram agir na defesa da sua base de apoio, 
daqueles que os elegeram para dirigentes. Afmal, coordcnadmes 
sindicais haviam procurado defender a sua categoria. haviam a.ssi-: 
nado um entendimento com as autoridades máximas do Govemo, 
a nível da própria Presidência. que não está sendo :recoohecido 
pelo atual Governo. 

Quer dizer, ã -palavra do ex-Presidente da República, Itamar 
Franco, foi extremamente importante para nomeai' o Ministro Fer
nando Hemique Cardoso, para indicá-lo como candidato a Presi
dente da República., criando as condições necessáriaS para-isso. No 
eutanto, o Presidente Itamar Franco encaminhou entendimentos 
para o seu Ministro das Minas e Energia assiBar com os petroleiros 
e essa palavra não está agora sendo m::oohecida. 

QUal é a obrigação do dirigente que foi demitido, ontem. 
pela caneta do Presidente da PETROBRAS? A obrigaçio é dizer 
que ele assinou um entendimento com o Governo Itamar Franco. 
O governo ~sente, para todas as questões importantes, está di
zendo que é continuidade do governo anterior, mas, neste caso, 
não está sendo. 

E. por mera fortoalidade, dizem: "O Presidente da PETRO· 
BRÁS nio assinai aquele mesmo documento". ''O Presidente que 
havia sido designado peJo Ministro? Ah! então aquele documento 
não vale", ainda que a direçio da PETROBRÁS tenha assinado 
um outro documento de entendimento com os trabalhaclot1:s. 

O Sr. Geraldo Melo- Permite-me V. Ex• um aparte, Sena· 
dor Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer, SeruulorGe
raldo Melo. Percebo -que V. Ex• quer coDtribuir para que dtegue
mos a um entendimento. V. Ex•, que tem como contem1neo do Rio 
G:ande do Norte Vicente Paulo da Silva, com quem tem uma liga~ 
çio de grande respeito, amizade e reconhecimento pela sua lide· 
rança. quem sabe possa, neste dia. contribuir para que JX)Ssamos 
chegar a um entendimenlO adequado. que signifique o respeito en-
tre as partes. --

Senador Geraldo Melo, goslaria que, de fato, V. Ea•, a Se
nadam Emilia Femaodea, os Senadores Jcffenon P&.s.Joo6 Fo
gaça, Osmar· Diu,José Eduardo Outra, José Roberto Anuda, Edi· 
son Lob;io. Casildo Maldaocr, Ulcio A1cAntara, Gilvam ~· 
eu e todos os presentes pu~ssemos dialoga'- com o Preàideme 
Fernando Henrique Cardoso - que é a oootiouaçio, ,.,.,. IICiltido, 
do Presideole !""""" Franco - e falar da nossa inteDçio ein oontti· 
buir para a saida dease impasse. 

Esperamos que um Presideobo que tanto deu de si pua a 
!lOIDlalidade democn\tica, pua que oio mais bouveue cenas caDO 

aquelas OOOil'idas em 1979/80, com a iotetvooção de siodiri!OI, a 
prisão de dirigentes sindica.is, possa ag<n. dar o exemplo - que 
não seja de iotnosig&!cia - pua que ae reaolvam os problemu 
oeste Pais. · 

A quem ioteresla dizer que não pode haVer dülogo algum? 
O Sr. Genildo Melo- Pcrmite:t= V. Ea•umaparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Conceclem o aparte a V. 

Ex• com muito prazer, logo após o. Senador Jefforson Pms, que i' 
havia pedido a palaVIL 

O Sr. Gcroldo Mdo -Pois não, Senador. Goslariaaomeolc 
de fazer um comell16rlo em relaçio ao que V. Ex• acaba do diza:, 
mas agull!darei a intervenção do Seoad<r Jeffenon P6rcs c, cm ,.. 
guida, goslariaque V. Ea•mec0acede ... umaopor1Wlidade. 

O SR. EDUARDO SUPUCY -Muito obrigado, Senador. 
O Sr.Jeft'cnoo Péres-0 meu aparte vem em COilSOilincia 

cem o do ilustre Senador Geraldo Melo. Creio que todas aa pes
soas sensatas deste País estio pnlOCU.podas com essa n~dkalizaçln. 
V. Ex.• tem sido, no seu Partido, uma voz. que prima pela serenida
de, Não há dúvida, Senador Eduardo Suplicy, de que alguns lide= siodicaia - não todo& - exagenrun. Comprealdo talvez olé a 
reação emocional deles, pelo deSCOilbecimento do ..:ado do Mi
nas. Mas, Senador Eduardo Suplicy, não podemos, DO Estado de 
Direito, dizer que obedecemos apenas is leis que nos puecem cer· 
tas cu acatar apenas as decisões judiciais que nos parecem justo. 
liso seria a completa sobv=io da ordem jurldicL Nio entendo 
correto aquele brocardo segundo o qual "decisões da Justiça nio 
se discutem". Creio que se disauem. sim. ~ se criticam. mas 
cumprem~se. Do contrário, Seuador, se ftcar no juízo de cada um 
cumprir ou não leis w decisões judiciais, realmente será o caos.. 
Mas tenho certeZA de que, com a intervenção de Hderes da sua es
tabli'a, acabará prevalecendo o bom senso também oo meio sindi· 
caL De nossa parte, pelo menos do PSDB, V. Ea•pode contaroom 
a nossa colaboraçio, no sentido de que o Governo tamb&n nio 
seja intransigente, nio queira impor uma derrota ao movimento 
sindicaL porque isso nio interessa a ninguém. Quando existe um 
coofronto, com um gnmde vencedor e um grande denoWio,. quem 
perde ó o Pals. Portanto, de minha parte, V. Ea• pode contar oom 
toda a colaboração nesse sentido. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Olrigado. Senador Jeffer· 
soo P6rcs. Acredito também que as decisões, da Justiça podem. 
perfeitamente, ser objeto de IIDAlisc c crltic:a. E proprio da .hatiça 
haver ioterpn:tações. Notmalmeote, oa próprios membros da Corte 
divergem em suas opiniões. Durante as votações. uns sio a favc:r, 
outros contra. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Senador Eduardo 
Suplicy, o tempo de V. Ex• está esgotado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, solicito a 
V. Ex• que pe11llita que a minha concluslo seja feita pela Senadora 
Emilia l'emaodes e pelo Senador José Eduardo Outra. muito bro
vemente. Abro mão da coo.clusio, s6 para que possamos ter a con
tribuição de ambos. 

A Sr' Emlia Fernandes - Agradeço a V. Ea• c rumpri· 
ment.o-o pelos dois assuntos abordados. Um deles, referente aos · 
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carteúos, trata de IIIJiléria que espetávamos - e esperamos - ainda 
ser votada boje. Entendo que 6 uma medida jJsta. pois tealmente ~ 
necesúrio que seja esteodido o beneficio a essa categoria. de mri
to valor e que muita contribuiçlo tnz l sociedade e esti constante-
mente exposta a altos riscos. Em relaçlo i segunda questlo abor
dada pol" V. Ex". no que se ref= b punições e ao andunonto que 
se tem dado ao movimento sindicalista dos trabalhadores no Pais, 
reafirmamos o nosSo compromisso com a classe tn.bdladora. que 
ji ~ póblico em nosso Estado, mas que JrOCisa ser do Cotlbecimen
to taml>lm deu Casa e do Pafll todo. Somos assalariada, vinda da 
categoria dos J,'I'Ofessores, p;ofilndame:nte m•niM'Ida No D0110 
CDtondimento, a lei ~ feita pua ser cumprida. mu bi leis e pooi
cionamontos que - precisam ser revisados. Coasideramoo 
profundamonte inpsto o que tem sido feito com os lrabalb~ 
no BasiL Se defendemos tam~ a necessidade de 1e1m00 anlu 
pua nosso alunoa. do tennos Ul!do. de tennos médicos llendonde 
a 1101101 doentes, temos que lembrar tamb6m que os professores, 
os m6dioos, os petroleiros, oa forroviúioo, bojo demitidos - tam
t.lm. no Paraná, em mlmero significativo-, slo - pessou e 
lrabalbadoros do Brasil. Portanlo, sons ~itos de cidadania estio 
sendo aviltados, quando slo punidos a timlo de exemplo. Em 
1982, em 110010 Estado, quando diriglamoo uma esoola estadual. 
executando um ttabalho dodicado i integraçlo com a iociedado, 
can um ensino de qualidade, sofremos na camo JlOl" porticiparmol 
de um movimento grevista: fomos punidoo a timlo de exemplo, 
quatro din:totes apenas. É o que esti sendo feito com oa t:rabalba
dores petroleiros. Esse exemplo serve a quem? Eutamente no mo
memo em que o Pais vive uma abertun. democ:d.tica, com um lfder 
maior, que 6 o l'losidonte da ·Repóblica, - mirado de sua 
cadeira de professor pol" arusaçlo de snbv=lo -quando Sua Ex
celencia nio era subversivo, mas um homem que defendia questõ
es de ideal -, ~noo profundamente que modidu dcisa 
natureza sejam tomadas. Somos do diAlogo, somos do debate, so
mos da busca de soluções cooj.mtu e colocamo-nos l inteira cfis... 
posiçio do V. Ex" pua, em uma gnndo con-eote, respeitando m 
os pontos de vistas difem>ciados doo Sn. Seuadot-es, tenlarmJI 
sensibilizar o Governo de que o diilogo ainda 6 o melhor cami
nho. Muito obrigsda. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Agndeço as suas pala
VIU. FJCO mais e mais impt'cssiooado com a ~za com ~c V. 
Ex• tio bem expõe o seu ponto de vista em defesa dos direitos dos 
IIlll>alba<l<ns A cidadania. 

Permita-me uma áltima palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lildio Coelho) - Seu tempo esti 

encenado, Seoador. Por favor! 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Como o Senado< Geraldo 

Melo ped.id a palavra como Líder, poderemos contiDuar debaten
do o assunto, para que o Senado Fedeml possa contribuir para uma 
soluçio que senl importante. 

Sugiro aos Senadores presentes que, atrav& de mna comis
são representativa, tentemoo falar oom o Presidente Feroando Hen
rique Cardoso, como o s.n.dor Geraldo Melo agom propõe, pua 
que, juntos, tentemos abrir uma janela pua que uma luz possa se 
acender a rlDl de construicnos melhor o nosso País. 

Muito obrigado. 

Dumnte o discurso do Sr. Eduardo Sup/icy, o Sr. 
Teotônio Vikla Filho, JOVice-Pruidenk, deixa a catki
ra da presidência, que 6 ocupada pelo Sr. Udio Coellto. 

O SR. JOS~ FOGAÇA -Sr. PresideiJie, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Tem V. Ex" a po· 
lavm. 

O SR. JOS~ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem re
vido do orador.)- Sr. Presidente, quero fazer um apelo aos Sn. 
Senadores que se eDCOD.tmn na Casa e que estio nos seus gabine-
tes pua que. assim que puderem ou o mais imediatamente possf
vcl, 11e dirijam ao pla:Wio para regi:llrlr as suu ~sençu. uma 
vez que há, na Ordem do Dia, matma a ser vOtada e, evidente
mCDte, a prosença dos Sn.-vai visbilizaresss votaçio. 

Do modo que n>gislrO esse apelo 1101 Sn. Senadores, pedin
do que se dirijam ao plenirio pua podennos, ap6o os pronuncia
mentOl doo ParlamoDtares inscritoo, passarmos i Otdem do Dia e 
votarmos. 

Muito obrigado, Sr. Presidonlo. 
O SR. PRESIDENTE (Ládio Coelho)- A l'losidencia so

licita 101 Srs. Seoadotea que estivemm DOI gabinetes que, por fa
vor, oomparoçam ao plonirio. 

Estio P••>~ontes, no momento, 32 Srs. Senadores. 
A Ptosidlncia parogs a Hona do Expediente po< 15 miDIItoo. 
O SR. GERALDO MELO- Sr. Presidente, peço a palavra 

cano L!der. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a pala

""' ao s.n.dorGeraldo Melo, cano L!der. 
·o SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Ccmo Llder, pro

nuncia o seguinte discurso. Sem 11:Vislo do cn.dor.) - Sr. Ptt:si~ 
dente, Sn e Sts. Senadores, pedi a palaVD cano L!der para per
mitir que o debate inicisdo pelo Sensdor Suplicy posss prosseguir. 

Desejo escla!ecec que, otendendo A sugestio do Senador 
Eduudo Suplicy. JX'OCW'I'Í entrar em contato com o gabiDete do 
Pmaidente Femmdo Hcoriquc Cardoso. para comunjcar o intetes
se de um grupo de Senadores em visitar Sua EsceUncia pam" IIlltar 
desoo usunto. Estou agnmdando, )Xll"lantO. qlle o: oontato <limo 
ca:n o l'losidente soja feito e que nos seja dado um morno, pua 
que a abertma de uma janela- cano diz o Senado< Eduardo Supli
cy- possa ser feita. Tenho certeza de que o esplrito dem:x:nllico e 
~ intetesse do l'losidonte da Repóblica cooduziiio a que se abra a 
oportunidade para esse eo.tencfimento, que s6 nio OCOI1'el'( se fO!" 
totalmente impossfveL 

Mu en desejava, exstamonte para pemútir que o debate 
proosigs, Sr. Presidente, fazer um comentário sobr-e ums oonside
raçio ex pendida pelo Senador Eduardo Suplicy. Por mais respeito 
e admiraçlo que eu teaha. como tem todo o Brasil. pelo Piesideme 
Itamar Franoo, Dio acho que haja govemoo perfeitos, e o dele Dio 
foi. Portanto, Dio tenho nenhuma diílal!dado em reoonbccer que, 
no momento em que se fez aquela negociação com os petroleiros, 
uma Degociaçio dosafmada da linha econômica do póprio Gover
no. viveu-se ali um DlOIDCDto de grande infelicidade. Foi uma nc
gocisçOO blUIIltuada, tormentosa, mal conduzida e mal-encemu!a. 

Mas a queSiio Dio 6 saber se o l'losidonte da Repóblica po
deria ter dado a sua palavra ou nlo. nio 6 saber se quem assinai 
podia ter usinado ru Dio. A queslio 6 que todas essas dllvidas fo
Illlll objoto de um processo judicial. E, muito embora eu conoorde 
com o Senador Jefferson Pé:res e com o Senador Edwudo Suplicy 
que u decisões pdiciais podem ser canentadas, criticadas, e que a 
Justiça m mesmo, oo Jmbito da si>temitica processual. canpona 
im1:mens oportunidades de ~visio - e 6 justamente (X)l' isso que 
umj.lfzo de uma determinada inst!ncj.a esti sujeito ao risco de ter 
a sua decido mvista numa instlncia superior-, embora cu concor
de que solro uma decislo fmal da Justiça podemos dar uma opi
niio oonlrtria, uma opiniio crllica, temoa que m:onbecer que se 
qu«emmS que u instituições funcionem. uma decisio fmal da Jus
tiça deve ser cumprida. Quando se vai l rua com um movimento 
para dizer que nio se vai rumprir uma decislo judicial inapelivel. 
de um processo encetrado, o que se estabelec::e 6 uma situaçlo de 
rigidez criada pelo movimento e nio pelo Governo. 
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O Governo que jura obedeeer 1 Consti1uiçio e u leis 6 ob
rigado a dar a uma decisio judicial as prallÔU do cumprimeDID 
que. se queremos instituiçõea funciooando, ela tem que ter. Por~ 
lanto, 6 o Govemo que 6 atingido polo radicalúmo do movimeato 
ao ser ooloeado dian1e do uma •in!açlo <piO o obriga, pua ganntir 
a decisão da Justiça, a tomar u posiçõcl que tem ta:nado. 

EnliD, a quosliD que se -nta 6 que não 6 p«tioemo 
discutirmos hoje se foi bem ou mal feito, se foi bonito ou se foi 
feio o ICOido ...Iizado pola PE'IROBRÁS, polo Ministro das Mi
nas e Enc:rgia. no Governo passadot nlo é se IJ uma coisa aliribada, 
distinta, chique, bonita ou feia, cumprir oo dorcu~ aquilo. O 
que importa agora não 6 avaliar a inleiloza o a coaoçio da docisio 
tomada naquele momento, mas que existe uma decido final da 
Justiça. que tem que ser cumprida. 

O Sr. José Eduardo Dulra- Permite-me V. Ex" um apor
te. nobn: Senadol'l 

O SR. GERALDO MELO - Um momento, Senador José 
Eduaido Duiia. 

Então, essa verdade, que se aplica a qualquer cidadlo, tem 
que aplicar-se também )quclcs que estio envolvidos no movimen
to de trabalhadores neste tllOtDCIDIO, como amanhl. ttd. que preva
lecer se os pattõcs resolverem Dio gOitlr de 1IDll. deci.slo da Justi
ça. E o mesmo Govcmo que garantCI a Justiça COD.tn. a voa.tade dos 
petroleirol; letá o dever de g&IODii-la CODira a vontade de qual<p~er 
pa1!io, se se deseja <p~e b. inslituiçõos domocrilicu no Pais. 

Ent isso que eu queria dim:, pua que o dobole iniciado polo 
Senador Eduardo Suplicy pudosao prosseguir e para que o Senado< 
Je<é Eduardo Dutm tivesse opodU!Iidado do fazer: a sua manifeata
çio,queagoraouço,caso S. Ex"'aindadesejo f .. la. 

O Sr. Jooó Eduardo Dulra Nob<o Senador, em p<imoiro 
lugar, acho louvável que a Casa esteja disaltindo casa matéria do 
maneira franca, lrilDqllila, e 6 inclusive profundamonte noceoáiio 
que oonsigame< abrir um canal do Dei!OCiaçio oom o Presidente. 
Temrszão V. Ex" quando diz que uma doeillioTmal da Justiça não 
pode ser contestada. Mu esse problema mvol~ diversos aspec
tos, inclusive o com.portameDlo da PETROBRAS, que, pol' sua 
vez, envolve outras ilegalidade5, oomo, po< exemplo, a domiaslo 
sumária de dirigentes sindicais. Ainda que a decisio da Justiça te
nha caracterizado a greve como ilegal. 6 ilegltimae ilegal a demis
são. mesmo tendo este Plenário, na lÍltima qoarta.feira, aprovado 
um projeto que acaba ca:n a susponllio do dirige- para apuiOÇio 
de faltas graves, pois ele nio foi ainda smciotwlo pelo Presidoue 
da República. At6 boje, pela legisiaçio, os dirisontos sindicais nio 
podem ser demitidO< do maneira sumária oomo Ollio sendo. prin
cipalmente levando-se em oonsidonçio que eles estio sendo do
miti$kJs de maneira aleatáia. Os pr6prioo dirigemos da PE'IRO
BRAS infon:naram que aio sabiam como ·demitir, sabiam apenu 
que tinham que demitir algu6m, 1116 para d&Iom uma aatisfaçio i 
sociedade. Na verdade. nem o que a própria a. T poev&, a forma 
de demissão de dirigentes sindicais, esti sondo aeguido. Esse 6 um 
dO< aspedos. O segundo aspecto 6 que o Govomo tem feito quea

. ~o. muitas vezes, de d.izer que devemos acabar com a herança Vll'

guista. No entanto, a bemnça varguista mair. nefasta que ainda 
existe, segundo entendo, 6 a pt6pri.a estmtura siDdical. alegillaçlo 
trabalhista brasileira e a exist&!cia da Justiça do Tnbalbo eoquan
lo órgio nco:mativo. Enlendo <p~e o Senado devo se debruçar .00... 
essa questio para tentar resolver o problema. Um t!!limo aspecto 
com re1açio A grave dO< petroleirol;: a impm:IJa tem leJUdo C&lllO

terizar, até mesmo selores do Govemo t&l tentado cancterizar, 
desde o inicio, essa greve oomo do natureza puHtiea, quando n6c 
sabemos, objctivament.e, que nlo ~Ela tem uma D.lbD:eZa clara
mente econômica, iDc:lusive no sentido do rumprimento de um 
acotdo coletivo assinado polo enliD Presidente da Rept!blica e 

pelo entio Ministro das Minas o Energia. Devo dizer que a Justiça 
do Trabalbo nlo se manifestw sobre a justeza das reivindicações 
ou do objcto que estava em discussio. ManifestaHJC sobxe a não 
repiOSOiltatividade da<plolas pessoas que assinaram o ICOido. Ora, 
o aocxdo 6 aasinado pelo MiDistro das Minas e Energia e polo rep
- do Relações Humanas da PETROBRÁS, que sempre 
auinoo 01 acordos coleti.vos da emp:esL,Sempre hoo.ve prepostos 
po< pule do Presidente da PE'IROBRAS para assinar acorde<. 
Para concluir, costuma-se dizer que os petroleiros são privilegia
doa, <p10 oa liabalbadoros de est.otais sio privilegiados e, muitas 
Vezel, SCIUI saUrios sio c:omparados ao saü.rio mfuimo do País. Se 
so C:Ompll'll' cano aalirio miDimo, nan.ualmentc todos sio privile
giadol. No eDW110, quero dar o meu teatemunbo pessoal para ten
tar desmistificar osaa idéia. Sou geólogo da Companbis V ale do 
Rio Doce. com quinze aDOI de experiencia~ dos quais dois &DO$ na 
iniciativa privada. dez anos na PETROBRAS e tr& anos na Com
ponbia Valo do Rio Doce. O meu oontrachoquo domEs de janeiro, 
o t!ltinto que recebi, osti i disposição dos Sn. Senadores: recebi 
um salli:io bruto de R$1.280,00 e um salário liquido do R$900,00. 
Para um profissional de nivel superior com essa experiência, dizer 
que esse uli:rio ' privilegiado seria um absurdo. Muito obrigado, 
Senador Genldo Melo. 

' O SR. GERALDO MELO- Sr. Presidente, para encerrar, 
eu gostaria de fiUiil' doii comentários. 

O primeiro é de que se a Justiça decidiu que as autoridades 
que &Ainamm o acordo com os lnba.lhadores não tinham legitimi
dade pa'& t&Dto. certa ou eaada. o que ela decidiu foi que o cootra
to celebm:lo nio existe, pois uma das partes foi representada por 
quem Dio podia repoeaellti-la. 

O SR. PRESIDENTE (Lt!dio Coelho. Fazendo soar a cam-
poinba.)- Esgotou-se o tempo de V. Ex" · 

O SR. GERALDO MELO- Vou ooucluir, Sr. Presideute, 
se V. Ex" permitir. 

Veja V. Ex"e veja cata Casa oomo é importante obedeeer à 
dOcislo da Justiça. V. Ex" acabo do di7Jor que há funcionários da 
PETROBRÁS que estio sendo demitidos injlstamente. que a 1ei 
nlo permitiria que fossem danitidcv:.. Pois bem. se é ilegalmente. a 
Justiça haverá de garantir a eles o direito de voltar, e se nós não 
crimool, no Brasil. o bibito de desobedecer a Justiça, a mesma 
auklridado que os demitiu letá que readmiti-lO< e repamr a ilegali
dade. 

A vantagem de pemritinnos que as instituições funcionem é 
exsa, Senador. E se isso tealmente for rcooubecido, se a ilegalida
de fcr rcoonbecida pola Justiça - e niio teubo informações para 
opinar solre esse assunto-, a própria Justiça se eDCall'egará de ga
rantir a ~em teve o seu direito lesado, desde que nio se crie o há
bito de que alguém que se sinta contrariado por ums deeisio judi
cial sinta-se tamb6m no direito do Dio cumpri-la. 

Muito obrigado. (Mlito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Lt!dio Coelho)- Conoedo a pala

vra ao noln Senador Ademir Andrade. (Pausa) 
Coocedo a f!llavra ao nobre Seoador Nabor Júnior. 
O SR. JO!ft ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço 

a palavta como Líder". 
O SR. PRESIDENTE (Lt!dio Coelho)- Tem a palavra o 

noln Senado< JO<é Roberto Airuda, cano Lider. 
O SR. JOS~ ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Como Lider, 

prommcil o seguinte discurso. Sem revisio do orador) - Pedindo 
desallpa ao nobre Senador Nabor Júnior, eu farei uma observa
çlo bastante ripida. 

Sr. Presidenle e Srs. Senadores, em nome da Liderança do 
Governo, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o nobre 
Senador Eduardo Suplicy pela maneira trnnqüila. ooerente e sonsa-
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ta com que trouxe ao Senado, nesta manhi. debate extre~ll~Ule!âe 
importante para o Pais, como salien&cu o nobre Senador José 
Eduatdo Dutta. Gostam, 110 entmto. de lamentar que esse debote 
não tenha sido tmzido a esta Casa antes da oclosio do movimento 
grevista ou. pelo menos. antes da decrdaçlo da sua ilegalidade. 
quando, aí sim, o Senado poderia ter uma in~ncia positiva 
nos rumos desse entendimento, sem cootnriar uma decislo de OU· 

tro Poder. que deve ser respeitada. 
Gostaria de dizer, tam.Mm. que fiquei muito feliz com as 

colocações do DObre Senado< Eduudo Suplicy, porque mo p<eoru
param doclamções, que tive a oportunidade de assistir pela televi
são e depois ver tmnscritas. na. imprensa, de qu& lideranças sindi
cais levavam o movimento, que o Senador Edwmlo Suplicy cole> 
coo oo âmbito das "'ivindicações eccnõmicas, pora o campo das 
reivindicações políticas e, de fotma IDJito clara, em desobcdi&lcia 
a uma docisio judicial. Penso que o Senador Eduudo Suplicy, 
com a sua experiEncia política, trouxe o dcbe.tcl para a esfcn em 
que etc efetivamcnte deve ser inserido, ainda que tardiam.ente. por-
que dePois da decisio da Justiça. . . . . . 

Gostaria tamb6m de acresoentar, Sr. P=idente, que lá um 
pensamento muito claro que domina e pctmeia hoje .a socicdado -
brasileiia. É a dificuldade - e me lembrava isso, há pouco, O Seca
dor Jos6 Fogaça - da coovivência, ao mesmo temptJ.· no País, do 
monopólio e do direito absoluto de greve, porqlJC ·esses dois ins
trumentos juntos estio fazendo com que direitos individuais ou di
reitos de grupos, ainda que justos, coDtmriem 01 inteRases Jliaio. 
res da sociedade. 

Ora, olo podemos colocar tantos e tio profundos inl...,.ses 
A merc:6 da ação grevisla daqueles qile se opõem ag<ra a uma deci
do judicial QuandD o Govemo onlena a demissio, no aJmpri
mento da decisiojudicial de funciooirios da P<trobris em greve e 
de alguns lfderes. sindicais, olo creio que estejam smdo afetados 
os direitos legais desse~ dirigeo.tcs sindicais. Eles t&n a sua. imuni
dade I""" fa= greve, desde que a greve seja legaL No instante em 
que a Justiça declara a ilegalidade da greve. fenoco esse dinoito ori
ginjrio da manu!OI>Çio do empnogo. 

Sr.l'resid!:nte, estamos diante, portanto, de um fato novo. É 
. preciso que os petroleiros- catendam que a mesma Justiça que os 

protege 6 aquela que protege a coletividade o, no caso presente, 
IAmbém as docisi!oa do Governo. 

Nun<:a se disa que o f'reoideute Fernando Henrique Qude. 
so 6 um estadiJt4 vohado .l trucul&.cia. i vio~ncia. Ao coot.nirio, é 
um libenl. Mas Sua Escelo!ncia, Clefe de Estado que~. nio pode per· 
mitir que as leis sejam cleacuJnj:ridas e que o caos alcaDc<> o Pais. 

EstA o Governo, num esforço imenso, inAudito, importando 
gú de cozinha. em razio de um movimento grevista de uma cate
goria da sociedade brasileira. Om, esse já foi um esforço grande 
demais e que está.seudo pago .po< toda a sociedade. 

.·É necesshio que os .grevistas retomem imediatamente ao 
. S<U.~o. seja pela decisã<> judicial, seja pelo interesse maior 
. da Naçlo brasiloira. . . 

Esta 6 a posiçio do l'altido que aqui represento, o Partido 
da Frente Liberal. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a pala
vm ao DObre S<Dj>dor Nabor Júoio<. 

- O SR. N,UOR JÚNIOR (PMDB·AC. Pronuncia o se
guinte disamo) -,Sr. Presidenle, St's e Sm. Senadores, a dell!O
cn.cia tem oo Poda: Judiciúio um dos seus mais iiD.port.ames pila
res, UlOIDleDle no mmo que se dedica, em caráter específico, à su~ 
cesslo e i. reoovaçlo de JJWJ.Qa.Cos pop.Jlarcs - a Justiça Eleitoral, 
peubor da v~ sobeoma dos cidadios e gorantia de legitimida· 
de quanlo aos IIOilS proounciamentos. 

O Tribunal Superic:r Eleitoral está desenvolvendo programa 

Quanto ~ questio dos salmos de funciooirios das estalais
eu também fui filncioc1rio de eslatol .,-, levanlada pelo Senado< 
Jooé Eduardo Dulm, eu gostaria de fuer. sesuinte colocoçio: 6 
cbegado o momento de se discutir, neste País, os problemas das 
estatais não mais pelo valor do coo.tracheque- no cuo do V. Ex•, 
Senador Jos6 Eduardo Dutra, quero testemunhar que ,;uto. qual
quer que seja ele -. mas pelo serviço que prestam :l sociedado. A 
análise corporativa, ainda que jusla e nmivel. olo sorve mais 
para mODSUrar a importAocia desiA cu daquela ompt"OSII. deste cu 
daquele 6rgão, perante o intenosse msior da sociedade. 

O que~ importadte regislrar, neste mcmento, 6 que falta gás 
de cozinha nas casas dos bJ:asileiros e que lú. uma decisio judicial 
que deve ser a.tmprida. 

Por 'Último, quero cumprimentar, mais uma vez, o Senador 
Eduatdo Suplicy, espenmdo que S. Ex', com esse seu esplrito 0011· 

ciliado<, pondersdo, possa trazer ao Senado o debate no momeuto 
adequado, antes que uma decisio judicial se sobrepollha ao inte
resse de todos nós na negociaçio polltica de qualquer cooflito. que 
envolva, principalmente. o intereuc maior da sociedade brasileira. 

.. voltado pora modemizaçio e a informatizaçiO dos pleitos, tanto 
em suas fases prepara16rias quanto pua o dia da votaçio e a poste
rior opuraçio dos. sufrágios. S-lo propostas dignas da cidadania e 
da necessidade dt! ganhar celeridade na votação e na apmaçio dos 
votos, que devem, todavia. ser acompanhadas de medidas mais 
simples, oem por isso menos importantes. como a instalaçio dos 
Tribmais Regionais em 1ocalidades dignas, saudáveis e seguras. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) -Concedo a poJa. 

vra ao Senador Nalxx' Júnior. 
O SR. EDISON LOBÃO -Sr. Presidente, peço al'alavra 

como Lider. Serei muito breve. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coebo)- V. Ex' tem a poJa. 

vra como Lider. 
O SR. EDISON LOBÃO (PPL.MA. Como Udor, pnxmn

cia o seguinte d.isalrso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, um dos institutos que fomwn o regime democriti.
co é o do direito de greve. Todos reconhecemos aos trabalhadon:s 
brasileiros esse dimito. Entretanto, esse direito nio pode ser tio 
amplo a ponto de ferir também os direitos da maioria e, no caso 
presente, da eoletividade. 

A greve dos petroleiros, na verdade, afola os intenosses su
pcrionos de 100% da população brasileira, no momoDlo em que 
afeta o fornecimento de gás. 

Refiro.me especiílCalllOilte ii simaçio tia Justiça Eleitoral do 
meu Estado. o Acre~ a qual venho bllando há vários anos para 
construir sua sede própria, nlo por vaidade ou ostentação, mas pe
Jas p:ópriu exigências de sua natureu.. 

Estou nocebeudo cópia de oficio enviado pela Presidente do 
Tribunal Regiooal Eleitonl do Estado do Acre ao Pnosidellle do 
Trilxuw Superic:r Eleitoral no qual a Desembargodo<a Eva Evan
gelista de Aru:ijo Soou reafliJJlR a necessidade de recursos urgen
tes e suflcientcs para que a Corte deixe u instalações acanhadas e 
deprimOntes em que se OIICOI1tr&, dividindo espaço com a Delego· 
cia do IBGE. uma livnria e uma gráfiCa pertencente a particulares. 
A descriçiO do nicho que cabe ao 1RE fala por si: são 400m•, dis
tribuidoo em uma sala de sessões, um haU, uma pequena copa. 
quatro banheiros e sete salas- e só. 

O pr6dio 6 migo e nele fimcimava a Assembléia Legislati
va, boje im~ em imóvel próprio. As i.Dstalações, igualmente. 
do muito antigas e. por isso. exigem despesas constantes e inespe
Ddas poi1l sua manutençlo e noparo. 

Do crescimeDI.o verificado no volume de t.Iabalho do 1RE 
do Acno, fala a próp:ia Presidente, 110 expediente ao TSE. É im-
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portanto que o Senado da República ouça com atençio esses nú
meros. que leio para seu conhecimento: 

''O eleitOrado deste Esladà, somado ao de Roodô-
. nia, em·l975, em de 65341, e puseutemente, j1 des· 

membrnd& a jurisdição eleita-ai, atinge a 263.162, dai 
porque é pertinente a afltmaçiO- de que as atividadcs 
dessa Justiça Especiali=la oio se quedaram estaciooa
das, sendo que, ao contrário, se avolumaram na rropor
cionalidade do crescimento do eleitorado, mantendo-se 
este Regional, no desempenho de suas atividades, no 
mesmo espaço rtSicO de tão exíguas dimensões. A desta
car ainda que, se em 1975 o número de servidores era de 

. oito, atualme.ote é de cinqüenta e ti&, .sendo dczessete 
requisitados. Impõe-se. .per isso. implementar a necessá
ria :reestrublração, oferecendo cumprimeDto i Lei 
8.868194 com o cooseqüeoto provimento dos cail!OS 
criados por dita lei. mediante concurso público, num to
tal de sessenta e oito, dos quais somente 52% encon
tram-se preenchidos". 

Exist~m. ~o. 32 cargOs ·v~gos, que sio essenciais ao 
bom andamento dos trabalhos do iRE acreano, mas cujo Cresci
mento se faz inviável por absoluta. falta de espaço fisico ~ abri
gar esses valiosos e almejados 8:5Sessores. Ouçar;nos, mais uma 
vez, as palavras da nobre Presidente daquela Corte:. 

''Este Regional enconlra.-se impossibilitado de 
realizar aludido concurso público relativo aos trinta e 
dois cargos vitgos. por absoluta falta de espaço físico, 
haja vista que as atividà~S especificas da Fn:sidencia, 
da Vice-Presidéucia e Coaegedotia. da Oiretoria Gem~ 
das duas Secretarias, das sete Coordenadorias e das vin
te e uma Seções encontram:se compriiWdas em- sete sa
las de dime!ISÕ<S reduzidaS; sendo duas deslas salas lo
cadas em pt'6dio vizinho, aglutinados ~ servidores em 
tão reduzido espaço. Anote-se, tamb!m, a tlllllo de de
monstração da precariedade das condições de tnlbalbo: 
os servidores que atuam como pessoal de apoio da Vice
PresidSncia e Com:gedoria Regional Eleitoral trabalham 
todos numa mesma sala. em conjunto cOm, o Desembar:-
gador, que detém a titularidade de tal cargo, sem qual
quer privacidade. Já quanto ao pessoal de apoio do Ga
binete da Presidência. estes desempenham suas ativída
des no pequeno corredor que clã acesso aos Gabinetes da 
Presidência e Vice-.Presidtncia e Com:gedoria." 

Sr. Presidente, solicito a V. Ex_• quC mtorl.ze a inclusão do 
Oficio da Desembargadora Eva Evangelista de Araújo Sooza., na 
integra. ao presente pronunciamento, para que fique coniprovado, 
nos Anais da Casa, o alto senso de responsabilidade com que 
aquela Magistrada conduz a Justiça Eleitoral do Estado do Acre, 
enfrentando imensas dificuldades materiais e operacionaiS- mas -
não se acorriodando a elas; ao contdrio, denunciando e pedindo 
providências concretas para esse grave problema. 

Nessa luta, os juízes têm contado com o meu mais amplo e 
decisivo apoio, inclusive atrav~s da inserção de dotações orçamen
tárias especificanie:Dte voltadas para a coastruçlo da sua sede pró
pria. Mas a insensibilidade com que o assunto tem sido tratado 
está se convertendo no maior empecilho~ ;rua concretizaçio. 

No Orçamento de 1995 jli constava. n.a proposta original 
enviada pelo Governo, uma verba de RS 750 niil, na rubrica pró
pria do Poder Judiciário, para "construção do cdificiO:sode do Tri
bunal RegiOnal Eleitoral do Acre"- e, com a ajuda de outros ~p-

n:scntai11es DO Congesso Nacional,. consegui elevar esse JJlOII.tltte 
pam R$ 900 mil indispensávoia l obni. · · · 

Esaa foi • realidade: • F"'J''ila de l'OCU1'IOO pua • -
çi<>da· sede própria do TRE do A= foi de auloria do ptóprio Oo
vemo. ~ apcDu Um leve ICI'I!scimo no O:xlgmao Nacio
nal; fiada nessa dupla aprovaçio, a Plellidenb> da Corto cbosou a 
fazer licilaÇio pam o imediato inicio du o1>ru - o. que t<:abon 
frustrado, sem qualquer motivo plausivel ai imaginivel. pelo veto 
do Plesideote da República, que, com isso, """""" eoormo desa
lento ..,. magi.madoa, aos meios jutidicoo e polfücos o l socieda
de com um todo. 

Com a dedicaçio e a coragem que a caracterium, todavia, a 
Dese!llboit!adora Eva Evangelista nio se deixa aho!« pela inseosi
bilidade do Govomo o mama a luta pua dotar a Justiça Eleitoral 
do Acre de roquuitoo mlnimos pam um funcionamonto digno, se
guro e eflcicoto. 

Em seu oficio 10 Presidente do TSE, Ministro Carloo Mm<> 
da Silva Velloso, a Presidente doTnõunal ocreano pede a abetlllra 
de mdito especial pam a c:on..truçio da sede poópria da Corto. E, 
em oub:O ·documento, encaminhado coletivamente aos repl'l'- · 
sentanlea do Estado DA Cimam dos Deputados e no Seoado Fede-· 
ni. cobm apoio a esse pleito. · 

De minha parto. Sr. Prellideote, Sn e SIS. Senadores, citou, 
como sempre estive e cs:taJei. empenhado em trabalhar pua que tal 
desiderato seja •""nÇl'do. pooque dotar o TRE do Acre de instaJa. ' 
ções coodiguas nio é projeto fiiiaÔllico oo desperdlcio de v~ 
pllblicas como lantoo ootros projetos, lliguilka propici>r aos jui2Joa 
e a todas as part<o interessadas um ambie;nte dolado dos mlnimos 
roquisitoo de cmfono. segurança o condições objetivas pua o 
cumpimento de suu atividadcs, essenciais à própria causa da 
coosolidaçio democri.tica em nosso Pais. · 

&to é um wmptomlsso que trago desde o primeiro dia de 
minha vida pública: lutar para que a Justiça, puticularmmte a Jus
tiça Eleitoral, seja um instrumento voltado pam a realizaçio dos 
nielhO«S c mais dignos projeloc da sociedade. E lutar, podmto, 
pam que seus integrmtes. do maia alto magistrado ao maia humil
de servida:, disponham de espaços e f=ameJJtas opencioDiiJ in
dispensávei5 ao cumprimeDIO dessas obrigações. 

Este compromisso, hoje, Venho reiterar pcranle o Plenário 
do Seoado Federal, enriquecido com o prop6sito de ttabolhar junto 
aos demais integrantes da Bancada do Acre no Cco~sso Nacio
nal, para que as louváveis e iDdispenávei.s propOstas do TnDunal. 
Regional Eleitotal do Estado consigam. enfim, sensibilizar os ...,._ 
ponsávci5 pela áiu ocoOOmica e. com o apoio do TSE. realizem 
um sonho que nio é apenas de quem frcqüenta ou tnbdta no 
TRE, 6 de toda a comunidade acmma, de todos quautoo almejam 
uma democracia mais sólida e mais transparente. 

Enl o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. PresideDle. 

DOCUMENTO .4 QUE SE REFERE O SR. NA
BORJÚNJOR EM SEU PRONUNClAMENTO 

TRffiUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO ESTADO DO ACRE 

Of. Cin:. GP. n• 11 
Rio Bmnco. 2 de maio de 1995 

A Sua Excelgncia o Senhor 
NaborTelles da Rocha Júnior 
Seoador da República 
Bras!lia- DF 
Senhor Senador. 
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Eanmioho. para seu coobecimen!O, cópia do Of~ GP. n° 
174195, e re.p.ctiva expooiçio de motivos, objetivando cr6dito es
pecial del;limdo l coosttuçio da sede p<6pria deste TRE. . 

Ao ~mo ~. "solicitó sua inqnsciDdlve1 colabonçio, 
visando 1 aprovaçlo da mat6ria, quo viri propiciar siguificativoa 
bem>ffcioa 1 prWAÇio jurisdicional e1eitcnlneste Estado. 

. .Ao ensejo, rei!=> •. yoasa Escel&lcia protesto& do distin
guidacoosj~o aproçQ. 

Cardialmenlo. - Doo" Eva Evongdlota de Aralijo Souza, 
Presidenta.. . 
Of.GP.n°174 

. . . . Ri<? Bnnco •. 22 do alril do 1995 
. As ... Eou:el&Jcia o Senhor 

. . Ministro CarlOI Mm<> da Silva Volloso 
Presidente. do Tribunal Suporicr Elcil<ln.l 

. Brasilia-DF 
Senhor Ministto-Presidante, 

: Ténho' a honra de dirigir-mo a Vossa Excel&lcia pua enca
minhar: Exposição de Motivos. que ora. submeto a sua judiciosa 
ap<eciação, pertinente i proposta de cr6dito especial no valor de 
R$900.000,00 (novocentos mil roaú) em favor deste Tribunal, 
destinado à cooclusio do sua sede própria. . 

. Ao ensojo, xatif100. • Voasa Eacel&lcia protesto& da mais 
distinguida. consideraçio o apreço. - Do,. Eva Evaagdlsta de 
Araújo Sonza, Presidanta. 

EJfPOSIÇÃO DE M01lVOS 

I -Da Situaçio Aluai · 
Desde 1975, quando foi instalado neste Estodo, o Tribunal 

Regional Eleitoral eDOOIIIIa-so p<ce&riamonte alojado oo aogundo 
pavimento de um pr6dio de propriedade do Govemo do Estado do 
Acre, funcionando em conjmlo com a Delegacia do Inatilnto Bra
sileiro de Googrofi& e Estadstica com a livraria deste 6<glio, o ain
da com uma pequena grtfica pemncente a porticulares. Txata-ao 
de um -ço tlsiro COlTCSpC>Ildente a 400m2, distrit.J!do em uma 
sala das sessões (Plenirio), um bd, uma pequena copo. qualro ba. 
nheiros e sete salas, desatendendo ls noc<:Ssidades bósicu paxa o 
bom desempenho dos trabalbos eleitorais. acrescendo a D016ria in
segurança ocasionada com o desenvolvimento de múhiplas ativi
dades em lio reduzidas depe~JK:ia& 

Trata-se de um prédio antigo? no cpai.. no início da d6cada 
de setellla, funciooou a Assembl6ia LegisW.iva, sendo que, po< di
versas vezes, durante este pedodo de ocu~. b' quase vinte 
anos, este Tnb.J.nal vem arcando com u despesas de reformas e 
manutençio do segundo pavimento, res~ a necessidade pre
mente de tais mformas periódicas, em clcc:oa&.cia dos divenos 
problemas que penistem, po< dizerem respeito 1 p<6pria osttuiUI'& 
do aludido imóvel, conformo ruidamnos oportunamente. 

II - Incn:mcnto das Atlvidadea de Justiça Eleitoral DO 

Estado, lmposslbWdade de cumprimenta l Lei u• 8.116&'!)4 

Se o eleitorado deste Estado sanado ao de ROildôuia. em 
1975, era de 65.341, e presentemente, jt desmomlnda a,jlrisdiçio 
eleitoial, atinge 263.162, da! porque, pertinente a afumaçlo do quo 
as llividades dessa Justiça Especializada Dia oe quodaxam estacio
nadas, sendo que, ao cootrúio, avolumaram-se oa proporcionali
dade do crescimento do eleitorado, mantendo-se este Regiooal. DO 

desempenho de suas atividadcs, no mesmo espaço fbico de tio 
exíguas dimensões. A destacar, ainda. que se em 1975 o número 
de servidores era de oito, a!Ualmente 6 de cinqilenta o tnls, sendo 
dezessete requisitados. Impõe~se. per isso, implementar a nccessá~ 
ria reestruturação, oferecendo cumprimento à Lei n° 8.868194 com 
o conseqüente provimento dos cargos criados por ditâ lei, median~ 
te coocurso público, num total de sessenta e oito, dos quais somen-

te 52% - .. pnoonc:bidos (anexo 1). 13ntt<tanto, este Re
gional euéontra-ao impocubililado, de realizlr aludido concurro 
po!blioo rolativo aoa trinta o doia cargoo vagos, po< absolflta falta 
de ospoço tlsico, haja vista que u atividadel ospeáficas da Presi
d&cia, da Vx:e-Preaid&u:ia o Coriegodoria, da Diretmia Gen.l, 
du dual S~ du sete Coordenadoriai o du vinte o uma 
Seçõel, e'I'M'"('W)tqm.se compimjdu em sete salas de diJnensões re
duzidas, sondo duas dolt&s sala& loc:adu em pr6dio vizinho, agiu li
nadai 01 aorvidon!la em tio reWzido ~ Ande--se, tamb6m, a 
dtulo do demonstnçio da precariedade das condições de tm>albo, 
os servidces que atuam como peuoal de apoio da Vice~-Pmsid!n
cia e Com:go<bia Regicm.l Elcitocal, traboiham todos ouma mos-. 
ma aala, em conjmoo com o Dooemborpdor que dot6m a tiJnJari • 
dado de tal cargo, aom qualquer privacidade. Já quanto ao pesaoal 
de apnio do sabinde da Presid&lc:ia; estes desempenham suas lli
vidades no pequeno ooned<r quo di acesao aoa Gal>ine<es da Pre
si.dlncia o VICO-Presid&lcia o Com:gedoria. (Orgauogruna e fof<>. 
gn.fw- Anexos D0 n e ni). 

m - Da Sobrecarga do> Serviço e da Carincla de Servl
don:s 

A demanda quanto i prestaçio dos serviços eleitorais cres
ceu pi'opol'cim•Jmente ao eleitorado do Estado e nlo encontra 
adequaçio ls poasibilidades materiais deste Regiooal. A conside
rar que entm u seçõQ ~m-criadas pela Lei n° 8.868194, a maio
ria delas sequer foi io••l•d• c:x:uimando, pai' isso, coosiderável 
soll<ccaiga de ....rviço. Dai porque, urge a realizaçio de um con
c:urao po!blico paxa o provimenlo imediato dos trinta e doil cargos 
vagos. ante a. difiaddade presente no desenvolvimento dos servi
çoo pdiciais o administntivoo deste Tribunal, por seu reduzido 
mimoro de ....rvidores. Nio obstante, o """'imen(O dos aludidos 
cargoo af~guia·SO inviivel1 falta de espaço flsico paxa 1ocaHZDçia 
dos savidorel objeto de futura admj•slo 

IV - lnexllllnda de Im6velo u- Cidade dlsponivds 
para -ar o TRE (Patrim6Dio da União, õrgio ..tinto, e ou 
lcx:açio)-

Como primeira al-.liva paxa soluçio do problema, esta 
administraçlo manteve oontato com a ..... :-legacia do PatrimOuio da 
Uniio do Estado do A m•zona• ~a existência de imóveis em 
dispnnibilidado nesta cidade, que pudessem ser objeto de c:essio 
ao 1REJAC. :resultando em negativa (anexo IV). 

Ultmpassada esta fase, a administraçio adotou providencias 
quanto l cxisteocia de imóvel para locaçio visando atender U ne
cessidades deste Regicoal. 

Após exaustivas pesquisas realizadas junlo ils imobiliárias 
desta Capital (anexo V), constatou-se a oferta de apenas tr6s imó
veis. destac•odo..se que o único deles a comportar a estrutura do 
TREIAC jt foi locado paxa o Tribunal de Justiça do Estado do 
Acre~ sendo que o segundo imóvel dispoofvel tratava-se de um 
galpio sem forro e sem piso. U o terceiro imóvel com sisccntos 
metros quadrados. com.p:roende dez salas e um espaço vazio no an
dar t.!1r00, afigum-se o único adequado. no qual dovc:ri. funciooar 
a Socm.na de Administraçio deste TRE. compreendendo as 
CocxdeDadoriu do Controle Intemo, de Material o Fmanças, de 
Possool, de Rocursoo Humanoa, além da Bibliotoc:a, desflleando..se 
quo • disponibilidade -enüria paxa este fim IÓ canporta ares 
meses de Iocaçio, fiXada a menaalidado em R$6.000,00 (seis mil 
ro&D). 

No que diz respeito a pr6dios referentes a órgãos extinto& 
do Governo Fedeml, o llnico nestas condições, qual seja, o J'[6dio 
da LBA, já foi objeto do cessio paxa a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco/A C, que 11 instalou sua Secrelaria do Meio Ambiente. 

v - Dos prejuizos noanceiros, operadooais e patrimo--
nlais 
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A tnnsfet&.cia da Secrotaria de Administraçio, suas Coor
demdoriu e nospoctivu seções pora o imóvel locado OCOll"dlU'i, 
sem dávida, c:onsidcn\vel atraso nos serviços, em ~ncia do 
tempo a ser despecdido eom a movimelltiÇio de JX'OOC""" e docu
memos, bem como aumeniO das despesas com combustível, devi
do à neeessidadó de utilizaçio de velados entro-os dois prédios 
(enlre o im6ve11ocado e a sede do TRE originária), o ainda o au
meaiO de despesa rotinoiiu oom água. luz, vigillncia, limpeza, 
utiüzaçio de malerial de consumo, e despesa extnoordiiWiu oom 
a instalaçio de equipomentoo de informática e de oomunicaç6os, 
inclusive com. a oonlntaçio de novas liDbas telefônicas e circuitos 
de dado&. , 

Apesar da locaçio do prédio DO quallimcionart a Secmaria 
de AdminiJtraçio do Tribunal, nlo obmnte, o imóvel nlo posA1i 
gangem. o permanecerio na sede atual do TRE os ,.;, velculos de 
propriedade deste Regional, sendo que ~. deles llllalmente por
manoc:em ao rolonto, à ~ das intemp&ies o da açio de dada
los erladroes, tendo em vista inexistir condiçio de se c:oastruir ga
ragens, em uma ire& aberta, sem segurança. rujo espaço ~ dividido 
eom outro Ó!J!áO púbüeo (IBGE). 

Impositivo ressaltar, ainda. a possibilidade de indndio oo 
atuale.piÇO destinado aos velculos desta TRE, tal qual o occnido 
em 1994, quando o 6nico automóvel de "'''l""'Dtaçio (um Cl!<>
vrolet Opala Comodoro/1985) correu .mo risco de ser atingido. 

Ademais, como o TRE divide o pr6dio com o IBGE, que 
ocupo o andar tézmo, a porta de acesso 6 COIWm e nio oferece 
qualquer segurança. As janelas silo de madeira o vidro, e ofer= 
pouca ou neohUII!I. ~si~ncia a passiveis am>mbamentos e COflS&o 

qüentes furtos. tal qna1 o occnido no exm:lcio transato, por oca
silo do primeiro tumo das eleiçõeo, quando foram objeiO de furto 
oito caixas de fomrulários contfnuos, as quais. por absoluta falta 
de es~ flsico, fomm acondicionadas DO corredor que di acesso 
i sala de alm.oxarifado, emprestada pelo IBGE a esta Corte, e sen
do instaurado oompotente processo administrativo, mu!IOU arqui
vado, por ter sido reposiO dito material. pelos piÓprios servidores 
deste Regional, que arcanun oomo prejlfzo. 

Neste sentido, a Polícia Militar do Es~ do Aae. convo
cada à prestaçio de serviços de segurança o vigillncia do prédio 
dumnte o último pleito, indicoo em relatório. as der1ci&ciu das 
instalações deste TRE (Anexo n° VI). 

A destacar que a preariodade das instalações do aludido 
imóvel (sede llUal do TRE) dificulta a realizaçio do serviço de 
maDJtençio indispensável ao seu regular funcioo.a.mento. no que 
pertine aos sistemas hidráulico e eM:trico, estes sofrem constantes 
obstruções que ensej&m cortes no fornecimento de 'gua e ilumina
çio, ocariouando a danificaçio e ah! a inutilizaçio de aparelhos e 
equipameniOs elélrioos. · 

Igualmente p=ária é a situaçio do fono de madeira e do 
telhado. de construçio bastante 4Dli.ga. apresentando racha<klras e 
goteiras, acumulando delritos e poeira. a cair coristanteinente so-
bre os servidores, móveis e equipamentos. -

Por fim, o forro do plenário ameaça desabar em docotrencia 
de problemas nas tesoums de sustentaçio, falO a respeito do qual. 
pela imodiotidade das providênciu reclamadas, a administraçio do 
TRE encontra-se promovendo o oompeten11: JrOOCSSO licilal6rio. 

VI- Da lnfonnatlzação - cquuuão -lnvlabDiclade 
No que concerne A informática, acresce o problema no que 

diz respeito à exigilidade e precariedade do espaço fisioo que lho 6 
destinado. 

A sala onde funciona o CPD 6 o aotigo almoxarifado. en
contrando-se ainda ali depositadas muitas caixas do antigo sd:or de 
~a leria i. por absolula faha de espaço em outro local; diminuindo 

:n<l ..... :~ ac: exígo'·.s dependências, c impossibilitando a necessá-

ria expondo do poiqUO oomputacional. com vistas ao programa de 
infcnnolinçio preconizado pelo Tribunal Superioir Eloitonl. O 
ambiente nio onoontra adequaçio aoa podl!lolt6cnicoa exigido& 
pua o perfeito fimcim•mento de um Cl'D. 

A energia olélrica oferecida pela ~llioa.lria local 6 de 
baixa qualidade, apresentando gnndo oscilaçio, o oouigida oom 
diflCUldade pelos equipameniOS, dada allllallocalizoçlo do TRE, 

Na transf..-.!ncia do CPD pan1 um local provisório, dev<ri 
ser dea:tac1do que as instalaçOel do DlCIDJO exigido cuatol eleva
doa, al&n do risco de danos aos equipomeniOa e .moo tronstomoo 
à Coordenadoria de lnfoanitica. face a oocesai<ble de ittorligaçio 
dos dois prédios na rede local, o que nio seti poss[vel via cabo, 
sondo nccosúria a comataçio de LPCD oacluaiva, ODOtaDdo oon
siden.velmente o OIÇI1Jlel1o deste TR.E. Per f:on. a. distlncia entro 
os dois pmdi.ol dificultut o suporte ao~ sistemas e atendimcnto 
imediato aos usutrios, al&n de diflCUltu a manutençio nos equi
pamentos dislribufdos entre os dois p6dioa:, em decot'rencia da cs
caascz de mio-do-<>ln qnalificada. 

VD- Daa Pro.tdl!nd• Adotac!M 
Ante tio aflitivo quldm. sucessivo COD"Jniceções . fonm 

efetivadas por porte da Prosid&>cia deste Regiooal, sob~ a fonna de 
expedientes o oontaloll vetbois oom o Colendo 1\ibunal Superior 
Eleitoral, por inteJmédio do Eacelonl!ssimo Senhor Ministro Pre
sidente, do Senhor Diretor-Geral daquela CoM o doa Senboros S... 
<=úrios. objetivando a alocaçio da compe..,.o dotaçio mçamon
tária indiopenaávol1 construçio da sede~ deste RegionaL 

Em observAncia às Dirdri:us do Plano Plurianual, sobrob.
do às disposiçõeo da Lei li' 8.446, de 21 de julho de 1992, oo que 
portino i revisfo do Plano Pluriannal pora o lri<!Dio 1993-1995, 
esta. em seu anexo n. dentre oulras açê5es prioritúiu do Governo 
FodeJal, ..conhece a obra em queatio oomo uma das prioridades 
pora o aludido tri&úo. Em dcc:o<r&>cia, foram incluklos, nas p<>
postu mçamontúias do trienio 93-95, oa cr6diroa neeessúios à 
ccostruçlo da sede própria do TRE-Acro. tio recl1m1da 
, Por sua vez, oonformo u dioposiçõeo da Lei n• 8.446/92, 

sobmdiJa construçio da sede deste Regional daz-S<>-ia em~~ eta
pas. a saber: justal1çlo e i:nkio da coostruçlo em 1993; contima~ 
çio da obra em 1994; o conclusio em 1995. 

ÜC<Jm> que, nos,. perlodo (1993-1995), em I1lZio do verti
ginoso JrOOCSSO inllacinnário. os cr6ditos alocadoa em fava- deste 
Trib.mal foram insuficientes pua a exccuçio das etapu ~istas 
na Lei n• 8.446/92; R$900,00 em 1993 e R$243.0S5.00 em 1994. 

Sommte DO dccoau do exm:lcio de 1994, ante a disponi
bilidade de ctédito na Ol'dem de RSW.OS5.oo, foram adaados os 
procedimerms iniciais neceadrios i concretizaçlo dessa meta. de
fmida coot0 açio prioritúia almejada pelo TSE, CO!lSO&D;o a dis
posiçio legal rdromencionada, e den-,. in!cio aos trabalbos indis
pensáveis i realizaçio da obra. Para tanto, elegeu-se como priori
dade os estudos pertinentes. projetas e dcm.a.is atividadcs pam a 
inslaurlçio do oompetente procedimento ücital6rio. 

Precederam a essa etapa seguidos c:oo.tatos e audi.!ncias dos 
ótgios superio= da administraçio desta CoM cem o Tribunal 
Suporia- Eleitoml, o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal 
de Rio Branco e a Univer~idade Federal do Aae. 

A bem da vetdado. o primeiro imm:Ambio realizado eom o 
Govemo Est.adual resultou na doaçio de uma .úu. de tem com 
14.419,18 metros quadrados (Lei Estadual n• 998, de 2-10-91), lo
cal.izada na VIla Ivonete, que foi objeto de invasão e boje se deno
mina Baiiro Alegre, com centenas de moradores. decoaido o pra
zo condicional da doaçio, pan~a construçio da sede p<6pria desta 
Corte. 

Em meados de 1994, a abtal administraçio obteve oomo re
sultado de seus reclamos. nova doaçio de outro imóvel com 9.600 
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melro& quadradoo (Lei Estadual n• 1.133, de 26 de jllbo de 1994), 
por porte do Govemo EstaduaL que tamb6m prestou 11llevante co
lalxnçio na cessio de máquinas e servicl=s pora o serviço de 
terraplanagem do aludido imóvel {Aruoto u• VII). 

A Prefei!W1 Municipal e a Soçlo Judiciiria da Justiça Fede
ral neste Estado cederam profJSsiomi> da ma de licitações e con
tnloo pora auxiliar a Comissio Pemw>eiue de Licitações deste 
TRE, sendo que o Executivo MuniCipal, através da Soctetaria Mu
nicipal de Obras, Viaçio e Utboniomo igualmente disponibilizou 
profiSSionais da ma de engenharia • lllljllitctum, para • elabora
çlo dos estudos e projetos. Assim tamb6m procedeu, nesla parte, a 
Universidade Federal do A=-

Mesmo cootando cem toda essa inestimivel colalxnçio 
dos Podem Páblicos Fedenl, Estadual e Municipal, na execuçlo 
deua fase preliminar (estudos, projetas e lell'lplanagem), este Tri
buDaL despendeu R$12.841,39 (doze mil, oitocentos e quarenla e 
um reaiJ e trinta e novo centavos). relativamente 101 projetas de 
~ estrutural (lajes, vigas superiores, pillres, vigas bakha
mes. fitnd•çõos. incluindo plantu de fama. detalhes do vigas e 
detalbes de pil.,.) e projotos elétricos, telefoloicos e de arqujtctu
m (planla boixa, planla de cates e fachada, planla de cobertura e 
planta de situaçlo e locaçio) bem como os serviços de desenho 
das plantas que 01 compõem, soodagem e estudo do solo (oito fu
ros de oito metros de profundidade~ projeto tknico do sistema de 
pmvcnção cootn. inc&ldios e levantamento planialtim.~co do ter
reno (anexo VII). 

Conclulda essa primeira fase, instaurou-se o prooedimento 
licitalório, ultimado em dezembro de 1994, resullando vencedcn a 
fuma Slump Engenharia e Construções Lida. em favor da qual foi 
empenhado o saldo orçamcatúio dispoofvel i época (R$230.213,61), 
valor esse atnalmrmte inscrito em~~ a pegar". 

Adstrito i conclusão da obm i' iniciada, ante as providên
cias i' descrilaS antcricnnente, conforme a pl1lVisiO legal, eate Re
gional fez constar em sua Proposta Orçamentúia pam 1995 o 
monlante de R$900.000,00 (novecentos mil reais) na substividade 
Construçio do Edificio Sede do TRE-AC-

VIII- Do c:orte orçomeat6rio 
Entrelanlo, após a adoçlo das providências assinaladas, efe

tuado o plenejamento pertinente no sentido de obedecer e dar con
tinuidade às etapas legais iX'Cvistas no Plano Pluriaoual. inclusive 
com a assinab.Jm do contrato com a empresa licitante, os :mansos 
destinados à última etapa desta mela prioritária foram objeto de 
veto integral pelo Poder Executivo embon. concretizadas todas as 
atividades. em consooincia com as previsões legais, ex. vi das Leis 
n• 8.446/92 e 8.666/93. 

Os cortes efetivados pelo Poder Executivo na proposta or
çamectária da Uniio para o exercício cOrteDle eliminaram inte
gralmente o valor fixado para concluslo da aludida obra.. prevista 
no Plano Pluriannal, de forma que no orçamento deste Regional 
pam 1995 inexiSie crédito destinado a tal fmalidade. De tal sorte 
que resfDU estagnado todo o empreendimento efetivado por este 
TRE e. além do traba.lho desenvolvido neste sentido, os recursos 
fmanceiros que forani utilizados. Destaque-se, ainda, que a despe
sa píblica pcdenl ser ac=cida caso a empresa licilanle vencedom 
venha pleitear indenizaçlo e =cisio contiatual pela inadimpl8n
cia da Administiaçio. 

IX -Da condusão da obra-necessidade 
Eis porque, Senhor Ministro Pn:sidente do Colendo Tribu

nal Superior Eleitora~ afigura-se a 1ll"#ncia e neceasidade da con
secuçlo deste objetivo, razio por que, submeto à jldiosa avaliaçio 
de Vossa Excelência a possibilidade de remessa ao Congresso Na
cional de pedido de cmdito especial em favor des.te "RegiO!Illil no 
vala de R$900.000,00 (novecentos miliOais), objetivando viabili-

zar a continuidade dos procedimentos adolados pora a consttuçlo 
da sede p<6pria do TRE ·- AC, comó medida priorit!ria ante a pro
ária situaçlo descrita. inclusivo sob o risco de invado da úea, a 
exemplo do ocorrido c:om o imóvel aDte:rioanente doado pelo Go
vcmo do Estado. 

Ric Branco, 21 de abril de 1995.- Des" Eva E...,_&sta 
de Aralijo Souza, PresidenlL 

O SR- OSMAR DIAS - Sr. Pn:sidente, peço a palavn pora 
oma comJDicaçio inadü.veL 

O SR. PRESIDENTE (L>ldio Coelho)- Conoedo a pala
vta ao Senador Osmu Dias. por ciDc:o miDut:os. 

O SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Proouncia o seguinte dis
cuno. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, Sru e Sm Seaa
OO,s, tomei ca>hecimento, hoje, pela imprensa, de uma nctfcia 
extl1lmamenle preocupante pam o País. 

Na seman& pusada. fiZ aqui um prommcia.mento alertando 
sobro 01 riscos do uso de anaboliDntes na engorda de bovinos. E a 
imprensa ncticia que a portaria destinada i utilizaçJo dessa pritica 
em nosso Pafs já esti pronta; que o Ministhio da Agriadtura vai 
autorizar o uso desse bcnxm&lio, que provoca sim o aumento de 
peso em até 20\1\ em boi& confmados, mas provoca também gmves 
C<lDS<liju&lcias pam a saúde hullliiiiL 

O risco 6 do uso inadequado, indevido do anabolizmte. 
Este possui uma dose extra de hormonio, e a ingestio da came nio 
signiflCa que o bonnonio sed metabolizado pelo organismo huma
no, muito pelo contrário, ele passa a agir de fomu. prejldicial. O 
bomtônio feminino vai tmlSmitir caracteres sexuais defeimlciados 
ao homem e vai avançar ou acelen.r a chegada da pubetdade nas 
meninas. 

Além disso, o anabolizanle, por aer hormonio, 6 cancenge
no; ele combina com o DNA das células humanas e ~ mutagenico. 
Portanto. faz com que se altere os camcteres sexuais do homem e 
da mulher. 
. E pior do que isso, Sr. Pn:sidente, Sras e SIS. Senadaes, 6 

que hoje, atrav6s da imprensa, o Ministro da Agricultura coofes
soo que já utiliza anabolizmtcs na engorda dos bovincs de sua fa
zenda. Ou seja, S. Ex' admite que esta desobedecendo à Legisla
çlo. Já desobedeceu i lei ao ccmprar doi& canais de tclevisio e ne
nhuma providencia foi ~ coofessou-o pela imprensa; já COO· 

fessou que desobedece Alei ao dizer que sonega impostos e. agom. 
caú'essa que usa anabolimntes. 

Aliás. esses bovinos do Ministro estio sendo ccmumidos 
pelas pessoas, que, ao comerem dessa came, ingerem tamb&n ho
mônio. 

Atrav~s da imprensa, tomei CODbocim.ento do ent~ento 
do Ministro, que ocnsidem inconsequente esta minha posiçio e 
que estou pregando o atmso da pecu!ria nacionaL Estou pregando 
é o ruidado com a saúde humana, que deve vir em primeiro hlgar, 
e nio o lucro f6cil pelo aceleramento da engorda dos boVÍDol por 
um m6todo artificial. quando. nio temos um plano de desenvolvi
mento para a pecuária. Anlea de tê-lo, i' <jUC"'m avançar e aplicar 
anabolizantes. Nilo temos uma estrutura de fiscaHzaçio. e o pó
prio Ministério da Agricultu!ll o admite. 

Por6m, quando o Ministro confessa que i' utiliza anaboli
zantes na sua fazenda. na engorda do seus bovinos, eu me recordo 
daquela campanha, do Watergate,nco Eslados Unidos. quando 
N"IXon foi afaslado do Poder, Senado< Pedec Simon, espalbamm 
por todo 01 Estados Unidos placas com os seguintes dize=: 
''Você compraria um caiiO usado desse senhor?'' 

Pergunto a V. Ex's quem 6 que compraria um bife de al
catra de um boi engordado na fazenda do Ministro da Agricul
tura? Eu não compraria, porque S. Ex- confessou que usa ana
bolizantes. 
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É grave a noticia que traz a imprensa boje! E vou alertar: se 2. Valor dos investimentos tdlizados na Ama da SUPRA· 
os .O.boliunles forem ulilizados, não s6 fani Qlal a saóde como MA, com os refursoo·geradoa pelo órglo, por fonte, nos óltimos 5 
Jnejldicut tambein a 'saóde eoonômica e fQ1aDOeira do Pais, por- (cinco) anos, e especificados: 
que seremos alijados do exportar came para Commidade Eocmô- a) por tipo de investimento segundo o seta- produtivo; 
mica Europ6ia, que ji fez o seguinte aviso: Dio vai mais importar b)pocProgmmadaS't1f""Í"'mdbxia noCJll.lestivtrioacmo;e 
c::une do Bruil. E isso signifiCa 80% do mercado de exporfJlÇlo de c).conformo o c:aSo, por conv&úosloontratos mantidos oom 
camo do Bruil; significa US$450 milhões todos os anos. E o pro- EstBdos, fom da }lrisdiçlo da SUFRAMA, pertencentes ii A mvtmi• 
jJfzo seti, sem dóvida nenhuma, muito maior para os produtotes 3. Valor das =irAs auferidas pela SUFRAMA, por fonte, 
do que pua aqueles que adotario uma medida para alender aos in- ricis ókimoa 5 (cinco) anos. 
fetesses de grandes Iabon16rios americanos, que v&m no Brasil . As informações referentes .• 1'CCI.llSOI.. qevmo estar expres-
um grande: mercado, porque temos o maior rebanho de bovinos do sas em dólar oo valores comtantes. 
inundo. . . . 

. Hoje, cladestinamente jA se oomen:ializa US$ 15 milhões, 
segundo oa ctk:ulos da USP. E, oom cuteza, entre os clientes~ 
fera:mciais que compram clgndestinameDte, inclusive nos pa{ses 
vizinhoa PaD.guai o BoUvia, está, expressamenle registrado pela 
impronaa, O Ministro da Agricukura. 

· Faço um alerta no sentido de que se esta medida fc." adorada 
o Bruil teri. 111.1ito a penf«. Es!o~I.enln!Ddo com um projeto de lei 
para poibirousode anabolizantes em nOsso País enquanto nlo tiVer
ux:. t6alica estrutura suficiente para fiscalizamv)S a sua utilização. 

Em o que tinha a. dk,er. 

·Muno Obrigado, Sr. Pn:sidente. 

Dlll'tJ711e o discurso do Sr. Osmar Dias, o Sr. Lú
dio Coelho, deim a cudeim da pr<sidincia, que é acupoda 
p</oSr.JoséF.duanioDutm,supkntede&cmário. 

O SR. PRESIDENTE (Jooé Eduardo Outra) - Sobre a 
mesa,roquerimento que setilido pelo Sr. 1• Secretário em exm:!
cio, ~ Joel,de Hollanda. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 731, DE 1995 
Senhor Presidente, 
Com fundamenlO 110 dispcsto no art. 210 do Regimento ln

temo do Senado Federal, requeiro a Vossa Exc:el&lcia"seja subme
tido ao Plenhio o pedido de lrlnScriçio, nos Anais da Casa, do ar
tigp imilulado SOS para o Real, de autoria do Senhor Presidente 
da Fedemçllo e do Cenlro das lndóslrias do Estado do Rio Grande 
do Sul e do Cocselho de Assunto< Legislativoa da Confederação 
Nacion.al da lndolslria, Dr. Dagoberto Lima Godoy, publicado na 
scçio Opiniio Econômica do Jornal Folha de S. Paulo, de 3 de 
maio de 1995. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995.-Smador Pedro Slmoo. 
O SR. PRESIDENTE (Jost Eólardo Outra) - De aconlo 

cem o art. 210, § 1°, do Regimento lntemo., o reqUerimento será 
submetido ao exame da Comissio Diretom e, posteriormente, in-. 
cluldo na Ordem do Dia. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário em exerclcio, Senador Joel de Hollanda. 

Sio lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 73~,DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tennoa do disposto no art. 216 do Regimento Interno 

do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50, § 2°, da 
Comtibliçlo Federal, requeiro sejam solicitadas ao Exm• Sr. Mi
nistro do Plancjllmento as seguintes informações: 

1. Legislaçio e normas operacionais, inclusivo Plaoo Dire
tor, que regem a atuaçio da Superin~ncia da ZoDa Franca de 
Manaus- SUFRAMA. 

Justlllcação 

Embora seja indiscutível a importlnci.a da ablaçio da SU
FRAMA pua o desenvolvimento da AmazOnia. cumpre valiar os 
investiinentos que vem realizando e sua adequaçio b imposições 
e c....cteristicas da regiio. 

A avaliaçio acima referida. relaciona-se ~m com a ne
cessidade de an.alisar tonto o aporle de !OCUrso& quanto a diroçio 
dos gastos havidos, decaridos 5 anos da decisllo colocada na Car
ta Magna de 1988 no sentido de manter a Zona Franca de Manaus 
por mais 2S anos. 

Bmsili.a.lldemaiode 1995.-SonldorErnanclcsAmorim. 

(À Mesa para decisiio) 

REQUERIMENTO N" 733, DE 1!195 

Senhor Prosidenle, 
Nos tetmos do disposto no art. 216, do Regimento Interno 

do Senado Foderal, cOmbinado oom o previsto no art. 50 § ZO', da 
Constituiçio Federal. requeiro sejam solici.tadas ari Exm0 Sr. Mi
nistro do Planejamento aa seguinles inforQlações: 

1. Valor dos investimentos realizados na área da Superiten
dência do Desenvolvimento da AIDIIZÔUi.a - SUDAM, com os "" 
""""'geridos pelo Ó<J!AO, por fonte, nos tUtimos 5 (cinco) anos, e 

. 'e5pecif!C&dos: 
a) por tipo de investimentos segundo o setor produtivo; 
b) po< PmgramadaSuperinleod&:ia no qual estiver inserido; e 
c) por Estados da Federaçio integmnte da área de jurisdiçio 

daSUDAM. 
2. Valor das 100eitas auferidas pela SUDAM, por fonle, 

nos últimos S (ciuco) anos. 
3. Legislaçio c normas operacionais. incb.Jsive Plano Dim

tor que direcionam a atuaçio da SUDAM. 
As informações referentes a I'OCU!SCJ& deverão estar expres-

sas em dólar ou valon:s constantes. --

Justlllcação 

É sobejameutc conhecida a importlncia da Amazônia e seus 
vastos rec::m'SOS naturais ainda nlo plenamente aproveitados. A 
atuação da Superinr.end&cia do Desenvolvimento da Amazônia -
SUDAM. coloca-se, nesse contexto. como 6rgio oficial que deter
mina e direciona as lições govemamontais na regi!o e a aplicaçio 
de recursos tendo em vista o seu melhor desenvolvimento. 

Neste sentido. c leDdo cm vista a analisar a fonna e a dcsti
naçio dos investimentos promovidos pela superintendhlci.a, justi
fica-se a solicitaçio uos informações relacionadas que permitirio 
uma visão geral dos recursos e ações para em.basa:r aquela milise. 

Bruflia, 12 de maio de 1995- Senador Emondcs Amo
rim, PDT- RO. 

(À MttsaptJTadttcisão) 

REQUERIMENTO N• 734, DE 1995 

Senhor Prosidonle, 
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Nos tennos do disposto no art. 216 do Regimenlo iD1erno 
do Senado Federal. combinado com o previsto no art. SO, § Z' da 
Constibliçio Federal. solicito sejam eocamiDliados maia: uma vez. 
os seguintes rcqueriiiienlos de informaÇões ao Senh« Ministro de 
Estado da Agricukura e da Reforma Agnlria, po< entender que as 
respostas aos Requerimentos n• 331, de 199S e n• 330 de 199S, 
cujas solicitações :repetimos abe.ixo, não atenderam plenamente as 
necessidades dos parlamentares nquerentes: · 

1 - volume, valores e tarifas referentes ao milho importado 
da Argentina e do Paraguai, em 1994 e 199S,eomesclaiocimentos 
~ as poUticas de ineemivo à produção e comocializaçlo agd-
cola. naqueles países; · · 

2 - justificativa pom as importações de milho DO contexto 
da polftiea agdeola governamemai, consideru~do tanto a produçio 
da safta 1994'95, quanto as estimativas das necessidades para coo-
sumo e fonna.ção de estoques; · 

3 - processo de investigaÇio, pelo Exeeutivo, àcen:O da 
ocom!ncia de subsídio, na origem pam 'o milho importado da Ar
gentina e Paraguai no petiodo 1994-1995. 

4- Plano de Safm para 199S; 
5 -Plano de Govemo para a ma ~gdcola •. 

J ustlllcação 

No que se refere as questões referentes ao milho, no Aviso 
n• 199, de 26 de abril de 199S, do Seobor Ministro de Estado da 
Agricukura, do Abastecimemo e da Refonna Agrjria, os dadoa 
das importações de milho no periodo 1993 a fevereiro de 1995 nio 
são apresentados em s&ies temporais, o que permitiria visualizar o 
volume e valor das importações ao longo do periodo, nw: sim de 
forma agregada, não permitindo análise em relaçio """ preçoo in
ternos, oferta do produto naciODAI, demanda lont!ill!da po< regiio 
e destino (mdústria, cooperativas e produtoo individuais). 

Também em nenhum momento sio'apresentados dados 'que 
comprovem não ter estas importações efeito nocivo sobre os pm
ços praticados no mercado interno, notacbunente DO Rio Grande do 
Sul, nem infonnsções que eonoborem a afmmaçio de que 6 invi!
vel o fomec::imento de milho nacional ao Nordeste devido a atual 
estrutum tributária brasileira. 

Quanto a possibilidade de ocorr&tcia de subsidio na origem 
o Ministério de Agricultura. informa nlo ter conhocimento. pois 
alega não terem os países do Mercosul hábito de subsidiar suas 
produções de cereais, e que o Departamento T&:nico de Tarifas 
(Dm não apresenta registro sobre investigaçOO de subsídios b 
importações de milho da Argentina ou Paraguai tampouco infor
ma sobre a política agricola vigente naqueles púses, nem apresen
ta dados ~ os eustos de produção e de com=ializaçlo do mi-
lho nestes países. · 

No que se refere ao Plano de safra para 1995 e ao Plano de 
Governo para a área agdcola, a resposta doOf. 215. de 19 de abril 
de 1995, da Secretaria de PoHtica Agricola, do Minis!irio da Agri
cultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. alega que pores
tarmos dentro do período que caracteriza a safra de veiio 941995-
comercialização e colheita- prevalece o plano desta safra. Foi ale
gado tamb6m que devido a paralisação das Uobas de crédito, nio 
foi possível estabelecer as linhas de poUticas ptra a dlamada safra 
de inverno. 

Causa surpresa. já que a safra 1994195 está em andamento, 
não tenha o Minislério da Agricultura iniciado o planejamento da 
próxima safra, pois a agricullura, dentre todas 1lS atividades econ6-
micas. é a que mais necessita subsidiar os tomadores de decisão, 
no caso os agricultores, com orientações precisas sobre as intençõ
es do governo no médio prazo. Mesmo pam a safra de inverno, a 
Resolução do BancO Central que estabelece as regras pan. os fi-

nmciamentos de custeiO para essa safra. aparentemenle, foi &JrO
vada em S de maio do oommte ano. Asaim' sendo, julgamos que 
nossa questio ..,m o Plano de Ssfra para 1995 e o Plano de go
verno para a Me& agrieola nlo foram respoudidas a contentO: · 

Sumariando, a auslucia de dadoa primmos, bem como a 
inexist.!ncia de análises que justifiquem as afomações contidas nu 
eorrespon<J.!nciu mencionadas do Seoboc Ministro 'de Estado da 
Agdcukura, do Abastecimento o da Reforma Ag!irià }!stil'JC&m .o 
pedido à Mesa de que sejam encamjnhado& novamente pua res
posta as quesll5os originakueDIO eonstantes doo Requerimentbl de 
lnfonnaçio mímeroo 330 e 331, do 1995, pois u re;posW 'não 
apresentamm informações que permillm ii esta CU.: estudar é ava
liar o peoblema de fonna independente, de acordo eom suàs Ótri
buições constitucionais e oo intcr'eSse dos a'g[icultores brasileiros 
que representamos. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995. - S.!lllda: Osmar 
Diu, Caslldo Maldaner. 

(À Mesa para decisão) 

REQUERIMENTO N• 735, DE 1995 
Senhor Presidente, 
"Roqueiro, noo tcnnos doo artigos 49 inciso X e 50 § 2• da 

Constituiçio Federal, eombinados com o artigo 216 do Reginlento 
Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Ministro do Ea6r
cito u seguintes informações: 

I. O Minislhrio do Ea6reito tem interesse na aquisição de 
carros de combate? Em caso afiiiDSlivo, qual o modelo desejado, 
qual o custo unit.úio+ em que cenMio seria utilizados? 

2. O Minislhrio do Ea6reito deflagreu peoeesso lieitatório 
para aquisição de tais veiculos? · 

3. Esses easos blindados podetio ser utilizados em todos os 
Estados brasileiros, independentemente das condições cli.mtieas 
ou tetio que ser adaptados? 

4. Existem milit.ues devidamente tmnadoa pom utilizaçlo 
desses anos blindados? Caso a resposta seja. negativa, como se 
processario esses treinamenf.os e qual sem seu custo? 

S. Como seri feita a msnutençlo desses veiculos e qual o 
custo estimado? 

6. Este equipamento pode ser eonsiderado de última gem
çio oo o Ministério do Exército deveria adquirir veículos mais 
modernos e úteis? 

7. Considerando que a aquisição de 61 canus de combate 
ao preço unit.irio de RS 220'mil custa mais de RS 13 milhões para 
o Pais. nio seria mais lÍtil adquirir tais veículos numa quantidade 
inferior com qualidade superior? 

8. Cano o Ministirio do Ea6reito jJstifa a urgência em ad
quirir 61 """"" de combate fora de linba há vários anos? Onde esses 
veículos saio utilizados e qual a rui necessidade pam o Ex.étcito? 

Justlll.,.ção 

No dia sete de maio do correnle, o jomal O Estado de Sio 
Paulo publicou reportagem onde consta que o Ministório do Ea6r
cito estaria adquirindo 61 canos de combate Leopold I. Os carros 
da fabricaçlo a1emi estaria fora de uso desde 1989. A empresa fa
bricanl:e é aleml mas as negociações estariam desenrolando-se 
a!Iav6s de um inlertnediario na 1161gi.,.. 

Consta t1mb6m da reportagem li"Ochoo de um documento da 
MI1J do Bmsil, represeDI<Inte no Pais da alemã Ml11, fabricanle 
dos moiOres MB·838 que equipam os Leopard•s I, que teria sido 
remetido l Divisio de Material 1161ico do Ministério do Ea6reito 
em Brasllia pelo signitário. EngeDheiro Marco Vieira, gercnle re
gional da M111, em resposta ib indagações fonnuladas pelo ooro
nel Nilton Pavan.i Flores sobre as condições lkn.icas dos motores e 
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peças de MB-833. No doa:lmento. a MTU estaria apootando suas Como resta evidente, nos casos do Acre e de Ron<Y"nia o 
deficiências e opinando ~bre a inadequação do equipamento para tratameDI:o legal foi muito mais consentâneo com as dificuldades 
o Brasil. cem que se defrontam as novas unidades federadas durame o pe-

No dia nove de maio do commte o jomai O Estaa.O de S. -- iWdo de consolidaÇio como unidade autónoma,. o que. a nosso 
Paulo tomou a publicar reportagem onde o Ministro do Exército vet. nlo se compadece com o princípio de isooomia insaito na Lei 
teria confirmado a aquisiçio de 61 carros de combate alemies fnndament•l , 

Leopard I sob a alegação de que o País llio dispõe de RS 4,5 mi- Em face do exposto, submeto à elevada consideração dos 
lhões para adquirir carros modernos de oombatc. ilusttos Paios, nos termos dos artigos 212 e 354 do Regimento In-

Dian"' do conteúdo das mat6rias jornalislas, cumpre-nos so- temo desta Casa, a p<e$011"' Proposta de Em=la à ConstitÚiçilo, 
licitar que o Ministério do Exén::ito remeta maiores __ infom:utções que objetiva suprimir do texto constimcional os obstáculos à plena 
ao Congresso Nacional. reaiizaçlo e consolidaçi.o dos Estados do-Acre e de Roraima como 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995. -Senador Eduardo e~ federados dotados de efetiva autonomia politica e adminis-
Matarazzo Sup~cy. trativa. . 

(A Mesa ~radeci.rão.) Sala das Sessões, 12 de maio de 1995.- Gilvam Borges-
r- Ernandes Amorim - Coutinho Jorge - Waldeck Oradas -

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutxa)- Os toqueri- Joaé Blaoco- Frdtas Neto- CIÍslldo Maldaoer- José Eduar
mentos lidos serão despschados à Mesa psra decisio, nos termos do Dutra- Roberto Requlão -_Levy Dias- Valmlr Campelo
do inciso Ill do art. 216 do Regimeoto ln"'mo. Ademlr Andrade- Reoao Calhelros- Lúdo Aldiotara - Ro-

Solm:: a mesa. proposta de emenda COil.Stitnciooal que Jel'á lida berto Freire - Lucídio Portd.la - Ney Suasstma - Carlos WU-
pelo Sr. 1• Secretário em exerácio, Sr. Senador Joel de Holbmda. soo - Beoedlta da SDva - JúBo Campos - Romero Jucá- José 

É lida a scm,;nte lgnádo Ferreira- Ramez Tebet- Fernando Bezerra .... Edison 
o- Lobão·- Júola Marioe- Beol V eras. 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
N• 28, DE 1995 LEGISIAÇÀO CTI'ADA 

Revoga o lod!IO IX do artigo 235 da CoDStitul· • CONSliTUIÇÃO DA 
çio FederaL REPUBUCA FEDERATIVA 00 BRASIL 

As Mesas da aünara dos Deputados e do Senado Federal. 
nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal. promulgam 
a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. Fica revogado o inciso IX do artigo 235 da 
Constib.Jição Federal. 

Justlllcaçio 

O artigo 235 da Constituição Fedetal, que estabelece tegras 
extremamente rlgidas para a organiza.çio de novos Estados fedem
dos. constitui. em suas linhas gen.is. imp:ntante iD.ovaçio do legis
lador constituinte, na medida em que tem por objetivo prevenir a 
criação de unidades federadas inviáveis do ponto de vista econô
mico-fmanceiro. 

Verifica-se, entretanto. que o inciso IX do referido artigo, 
ao fiXar regras draconianas específicas pua os novos Estados re
sultan"'s de transformação de Tenit6rio Federal. tem genodo, na 
prática., algumas distorções bastante graves, já que submete a lll'O

cbo fmanceiro ainda maior os tióVos Estados do Amap4 c Rorai
ma. sem levar em conta que a transformaçio destes ~ EstaOO de
correu de decisão soberana do CongressO investido em funções 
constituintes. 

Com efeito. o referido dispositivo constitucional 6 não so
mente irrazoável. por imPQr aos ex-Tenit6rios regime financeiro 
reconhecidamente insuportáveL como também iuj.J.sto, pOC nio ter 
sido levado em cOnsideração outros tratamentos menos drásticos 
dispensados aos ex-Territórios {Aete e Rondônia) cm condições 
similares. 

No caso do Acre, transformado em Estado pela. Lei n° 
4.070, de 1962, os encargos xolativos ao pessoal txansferido da 
União continuaram a ser-Custeados pela Uniio por força do Decre
to-Lei n• 1.794, de 1980. 

E como é consabido, a Lei Complementar n° 41/81, que 
criou o Estado de Rond&úa, autorizou a União a assumir a dívida 
fundada c os encargos fmanceiros da admirdstraçio do ex-Tenit6-
rio, bem como os das entidades vjnculadas existenteS c os decor
rentes da prestação de garantia. 

Att. 235. Nos dez p<imeiros anos da criaçio de Estado, se-
rio observadas as seguintes normas básicas: - -

I - a Assembléia Legislativa será composta de dezessetc 
DepJ.tados: se a populaçio do Estado fot inferior a seiscentos mil 
habitantes, c de vinte e quatro se igual ou superior a esse mimero, 
até um milhão e quinhentos mi4 

II- O Govemo tem ao máximo dez Secretarias; 
m - o Tribunal de Contas "'lll três membros, nomeados, 

pelo Governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idonei
dade e notório saber; 

IV- o Tn'buoa! de Justiça tem seU> desembargadores; 
-~~ V - os primeiros desembargadores serão nomeados pelo 

Governador eleito, escolhidos da seguinte forma: 
a) cinco dentre os magistrados com mais de trinta e cinco 

anos de idade, cm exercício na área do novo Estado ou do Éstado 
originário; 

b) dois dentre promotores, nas mesmas condições, e advo
gados de comprovada idoneidade e saber jurldico, com dez anos, 
no mínimo, de cxercicio profissiooa.l, obedecido o procedimento 
fiXado na Coostituíçio; 

VI - no caso de Estado proveniente de Território FedernL 
os cinco ]:rimeiros desembargadores poderão ser escolhidos dentre 
juízes de direito de qualquer parte do Pais; 

vn- em cada comarca. o primeiro juiz de direi~ o primei
ro prometa de justiça e o primeiro defensor público serão nomea~ 
dos pelo G>vernador eleito apó< = públioo de provas e tituloo; 

vm - até a pronmlgaçilo da Constituição estadual, n:spoo
derilo pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela De
fensoria-Geral do Estado advogados de notório saber, com trinta e 
cinoo anos de idade, oo mínimo, nomeados pelo Governador eleito 
e demissivcis ad nu tum; 

IX - se o novo Estado for resultado de txansfonnaçilo de 
Território Federal, a l.nUlsferência de encargos financeiros da 
União pua pagamento dos servidores optantes que pertenciam à 
administraçio federal ocorrem da seguin"' forma: 
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a) no sexto ano de instalaçi~ o Estado assumirá vinte por 
cento dos encargos r~iros para fazer face ao pa.gament.o dos 
servidomo públicos, ficando ainda o restanre sob a responsabilida
de da Uniio; 

b) oo s&imo anO~ os encargos-ao Estado sedo acrescidos 
de trinta por ceutoe •. oo oitavo, dos restantes cinqüenta porcento; 

X - as nomeações que se seguirem às primeiras, para os 
cargos mencionados nesle artigo, sedo disciplinadas na Constitui
çlo estadual; 

XI - as despesas orçamentárias com pessoal nio poderio 
ultraposSar cinqilenta por cento da m:eiiA do Estado. 

-·--·---.......... _. ____ , _______ ................. ___ _ 
(À CmnU.ãctk CcnstUWçio, Juslifxle Ciâadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Eduardo Outra) - A Proposta 
de Enlenda i Constituiçio que acaba de ser lida está sujeita As dis
posições espeáficas constantes dos artigos 354 e S<gointes do Re
gimemo Intemo. 

A matéria vai à p1blicaçio. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Eduardo Dutre' - Sobre a 

mesa, teqUerimeuto que sed lido pelo Sr. 1° Secrelário cm,exerá
cio, Sr. Senador Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 736, DE 1995 

SeahOf' Presidente, 
Recpeiro, nos termos do art. 43, inciso I do Regiment.o In

terno, licença para trata:ne!llo de saúde, no pcr!odo de 6 a 12 de 
maio correllle, confoane atestado m6dico, em prorrogaçio à licen
ça concedida pelo Requerimento n• 661/95, aprovado no dia 3 
próximo passado. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995.- Senador Onofre 
Qulnu. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Eduardo)- O requerimento 
está devidamente inslnlfdo com atestado m6dico, previsto no art. 
43 do Regime!llo Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Eduardo)- Sobre a mesa, re

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercíCio, Sr. 
Senador Joel de Hollanda. 

É lido e &tx'Ovado o seguiJ?.te: 

REQUERIMENTO N• 737, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos !""""" do artigo 13, poiágmfo 1•, do Regi

mento Imemo do Senado Federal, que seja considerada como li
ceoça, minha au~ncia dos trabalhos do Senado Federal. nos dias 
lS e 16 do ~nte m4!s, quando estarei acompa.Dhando o Dr. 
TRAVESSO DELGADO, Diretor-Geml do Departamento Regio
nal de Estiadas e Rodagem - DNER, em viagem de trabalho no 
Estado do Pará, em visita a Transamaz&ica., e em especial nos 
m.uniápios de A.ltamim e Bmsil Novo. 

Sala das Sessões, lO de maio de 1995.- Senador Ademlr 
Aodndo,PSB-PA. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Fica cooce· 
elida a liceoça solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo ·sr. 1 • Secre
t.lrio em exercício, Sr. Senador Joel de Hollanda. 

É lidO e aprovado o seguinte~ 

REQUERIMENTO N" 738, DE 1995 

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

do Senado Federal. que sejam consideradas licenças, minhas au
sência dos trabalhos do Senado Federal. nos dias, 12 do corrente 
:tnes, quando estarei no Estado que represento tratando de assuntos 
partidários e. dia 15 do mesmo, quando estarei na cidade de São 
Paulo proferindo palestra no Sindicato de Empresas de Ccmpta e 
Veoda, Locaçio e Administração de Imóveis Residenciais de São 
Paulo sobre Questões Nacionais. · 

Sala das Sessões, II de abril de 1995.- Senador Esperi· 
diãoAmin. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Fica conce
dida a licença solicitada. 

So~ a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em excrclcio, Sr. Senador Joel de Hollanda. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 739, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro que seja considerada como licença autorizada nos 

termos do ar!. 13, § 1•, do Regimento Interno do Senado Federal, 
minha ausência dos trabalhos da Casa, nos dias 12 e 15 de maio de 
1995, a fnn de cumprir obigações político-partidárias no meu Es
tado (SE), na coodição de Presidenle do Diret6iip Regionai do PP. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995.-. Senador Antônio 
Carlos Va!adares. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutnl) - Fica conce
dida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Eduardo Outra)- Em votação 
q Requerimento D0 723, do Senador Fernando BeZCITa., lido duran
te o Expedienre. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen
tadcs. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 724, da Senadora Benedita 

da Silva. lido durante o Expediente. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votaçio o Requerimento n° 725, da Senadora Benedita 

da Silva, lido durante o Expedienre. 
-----Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 72h, do Senador Carlos Be

zerra, fido duranre o Expedient.. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 727. do Senador Romeu 

Tuma, lido doranre o Expediente. 
_Qs Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as licenças 

SQlicita®s. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Eduardo Dulnl)- A Presidên

cia recebeu solicitação, do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino
Americano, no sentido de que esta Casa designe Senadores para 
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porticipa=n das próximas mmiões das Comissões de De!.,.. do 
Consumidor e do Meio Ambiente, JXOmaY'idu por aquela Imtitui
çio, a toaüzar..., nos dias 18 o 19 próximos. na Cidade de Guate
mala-Guatemala. (Diversos n• 74, de 1995) 

A nutma sort rometida i Comissio de Rolaçõea Exterion>s 
e Defesa Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Jos<l Eduardo Dutn)- A Pmsi~n
cia recebeu. da A.ssociaçio Mundial V eterin.6ria. camrmic•çlo de 
que so xuli:wi em Yokobama, Japio, noo dias 3 a 9 do lldombro 
do com::o.tc ano, o XXV Coogreuo Mundial de Veterinária, pua o 
qual ost.i. sendo oonvidldo a porticipor o Sonad<r Joou Pinheiro. 
(DivOI>OS n• 75, de 1995) 

A nutma sort romolida 1 Comissio do Rolaçõea Exterion>s 
e Defesa Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Jos<l Eduardo Dutn)- A Pmsi
cia propõe ao Plenúio a irvlicoçio do Senador Joel de Hollanda 
pua. em. missão a que foi distinguido, representar o Senado no VD 
F6rum.Nacionalaobre "Os Grandes Desafios do Novo Govemo11 a 
toa!izar-se nc Rio de Janeiro, oo BNDES, nc pedodo élé JS a 18 
do corrente. (DivOISOS n• 76, de 1995) 

Em votação a proposta. 
Os Srs. Senadores que a apro.vam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) ' 
Aprovada. 
Fica o Senador Joel de Hollanda llltorizado a desempenhar 

a ~ferida missio. 
O SR. PRESIDENTE (Jos<l EàJ&ldo Dull'a)- Pasaa-sei 

ORDEM DO DIA 

Item 01: 

OFÍCIO N" S/14, DE 1995 

(Em n:gime de mg!ncia, nos r=nos do art. 336, 
b, do Regimento Interno) 

Oilcion"S/14, de 1995, all'av6s do qual o Governo do Esta
do do Rio Gnmde do Sul solicita autc:sizaçio pom altcrar o pen:en
blal de rolagem de sua dívida mobiliúia vendvel no 1° semestre 
de !995. (Dependendo de pozecer da Ccsaissio de AMontoo Eco
nômicoo) 

Nos tetmos do Art. 140, a, do Regimento lnlmlo, desigoo o 
note Senador' Pedro Simon para proferir o pLmCCl' em substitui
ção à Comissão de Assull!Os Eoonômlcos. 

O Sr. Josi Eduardo Dwm, Supknk de &er<tá
rio. deixa a cadeira 00. pnsidlncia, que ó ocupada pelo 
Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PEDRO SJMON (PMDB-RS. Pa:.~ proferir puocco:. 
Sem n:visio do orador.) - Sr. P=idente, Sr'l e Srs. Senadon:s, 
lr!lla-se de uma nutma j!. conhecida na Casa. Dois sio os projetas 
que estão sendo votados: um ~eferente ao primeiro semestre e ou
tro refexentc ao segundo. 

Quanto A fónnula que estames apnosentando, que 6 a rola
sem geral da divida, estamos sesuindo o que esta Casa j!. decidiu 
em n:lação ao Mato Grosso - Projeto de Resoluçlo n• 46 -, a 
Goiás, a Minas Gerais, ao pt6prio Estado do Rio Grande do Sul e 
aSioPaulo. 

Acn:dito, Sr. Pmsidente, que 6 praticamente uma rotina. O 
Banco Ceneral man:ifestru-se favoravelmente c disse que a decislo 
fmal6 do Senado. 

Estamos pedindo que a roJasem da divida do Rio Gnmde 
do Sul ocomL de acordo com o que estamos a.cosiUmados a deci
dir. O Governador Antônio Brüto está desenvolvendo, oom grande 
responsabilidade. uma atividade muito importa.ntc. 
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No meu enteoclimento, a rolas= da divida dos Estados, 
diga-se do passagem, está sendo ttalada pelo Govemo Fedetal c 
pelos Govemos Estadnaia cem nmita =ponsabilidade.IU ques!Õ
es diflccis, nio bi dúvida. Sesundo as mancb""• dos jomaia de 
hoje, o P=idente do Banco Central fala em privatizar o BANERJ 
e o BANESPA. Sio, n:pilo, questlles dramiticu, c temoo do dar 
nosso apoio para n:solv~Jas. E preciso que "" equlcioné o probl&
ma das dividas dos Estados. Temos n:pelido constanteme"'e que 6 
preci&o que oa govermdcsol, responaavelmente, usumam tais di
vidas. 

Falo oomalriDqÜilidade de quem foi governad<r. 
Quando governei o Rio Grande do SuL posuei muitas divi

das all'aaadas. Pmlicamente nio deixei nenhuma divida pessool as
sumida po< mim. Deixei o Banoo do Rio Gnnde do SUl numa si
IU&Çio nonnaL como, graças a Deus, ole está hoje. O Governador 
Ant&io Britto ost.i. proocupodo com a simaçio do Estado e está 
agindo com rolpOIII&bilidado. Nesse px1to S. Ex" e o Seadário da 
Fazenda t&n apoio unlniJne da Aasembl6ia do Rio Gnnde do SUL 
onde, independentemeule de sen:m governo ou oposiçio, todos os 
Parlidos, ostlo de mloa dadas fazondo inclusive um esforço fan
lástk:o, diria at6 mesmo in6dilo, pua resolver os problemas doEs
tado. Em 20 diu o Governo do &lado, com o apoio unAnimc da 
Asscmblú Legislativa, desativou uma s«ie de empresa estatais 
e extinsuiu vúiu OUIIU. Todos estio fazondo grande esforço oo 
sentido de racionalizlr a Jniqujna admioisll'ativa do Estado. 

Entlo me pon><:e que 6 s6ria a odministroçlo do Governador 
Ant&lio Britto. . . 

Numa alitude <p1UO in6dita, h4 cem dias, todo o funciona
lismo públioo, o Podor Executivo, o Poder Legislativo e o Poder 
Judiciário esiJo participando de amplo debate no senlido de chega
rem a um entendimento quanto a essa dram6tica sitllaçio do fun
cionalismo públioo. 

Como Govemador, o pior cálice de sofrimento que bebi foi 
exatamente esse. E acredito "'e ago<a se cbega, pela primeira vez, 
a um entendimento ncional com relaçlo a essa Cf1Cstlo. 

Entio, Sr. Pn:sidente, o Senado Federal tem a obrigaçio de 
cootrolar, de f!SC&lizar e de crientar. Nio podemos permllir que, 
na Administraçlo Pública, govemadcs-es ou dirigentes de bancos 
estatais levem a situaçio 10 caos psra, depois, psssarmos a mio 
em cima. Mas esse oio 6 o caso. hoje. do Govemo Britto no Rio 
Gmnde do SUL S. Ex" ost.i. governando ccm absoluta seriedade, 
onde u divergl!ncias cxislem. mas h' um entendimento. Ainda ort
tem, todo o Rio Grande do SuL -v& de suas fOIÇU, estivemn 
junto ao Pn:sidente da República debatendo a "'estio do calçado, 
que 6 oma situaçio dramática - sio 41 mil desempregados em 
questio de quatro meses na n:giio maia pi6spera e maia rica do 
Rio Gmndo do Su~ oode atua o setor calçadista. Em meio a toda 
essa questlo, o Rio Gmnde do Sul estf. fazendo um dificil esforço, 
Sr. P=ide!lle. 

Nosso sentido, o Dep1tado Nelson Marchezan está fazendo 
um pedido de infOI:Ill"ÇÕes nas importações peonanentes de moz 
subsidiado "'" vem da Tail!Ddia, quando o Rio Gnnde do SuL 
praticlmente, nlo tem mais oode estocar o seu uroz. cujos produ~ 
totu estio em uma situaçlo quue insustcntJ.veL 

Cocsidero impcstante a docislo lolnada po< V. Ex• ontem, 
dando oportunidade poro"'" o Govemo Federal encontro uma sal
da c uma soluçio. Mu "'oro cn:r que, com o desapotocimento 
TR, talvez estejamco a iniciar oma nova realidade, oode dovemnco 
ODC<UDruma soluçio pua essa q.>C!do tio pve e tio dil!cil. 

No liiiOdo ~ pociJzir alimenkw é o que lem de mm im~ 
pcmnte aalnumuúdado, porque a primeira coisa que se faz 6 """"'· 

Nos Estados Unidos, na Europo, enfun. nos polses onde nJo 
h6 fomo dá-se prioridade para a prodnçio do alimentos, all'av6s de 
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inceutiv01 fiscais. No Btasil, onde há 30 milhões de pessoas que 
passam fome. o W:rlco incentivo que vemos I§ quando esse alimen
to 6 produzido pua a expodaçlo, e aio quando ele t destinado aos 
milhões de bnsileiros que passam fome. · 

Essas questões todas, que estio IIClldo debatidas, I<OOlocam 
o Bruil em uma noVa situaçio. E 6 dentro dersa nova sibJaçio que 
o Governo do Rio Gnnde do Sul solicita ao Seuado Federal, com 
muita humildade, que foça a rolagem dDs seus dois projetos, com 
relaçlo ao primeiro e ao segundo semestn:. identifiC8JlcJo...se oom 
oquilo que nós, do Rio Gnnde do Su~ com a maior tranqüilidade, 
votamo& a favor da mesma maneiia um p:ojet:o idSntico a este. 
quondo "' tratou de Sio Paulo, de Minas Gerais, quando se traloo 
de ootros Estados. 

Relatório . 

É submetido ao exame deste Senado Fedem! o 'oficio "S" n° 
I4, da 1995, do Sedlor Governador do Estado do Rio Graild<i do 
Su~ soliciumdo, com base na Resoluçio n• 75/94, deste Senado 
FodeDI, pennissio para rolar a divida mobiliária do Eslado do Rio 
Grande do SuL no primeiro semestre do ano em curso. 

Seguado Parece< do Banco Central do Brasil {Pal<cer DE
DIP/DJARE-951392, de 5-5-95), a solicitaçio àpresenta alguns 
pontos que devem ser destacados: · . 

a) conforme estabelece a Emenda Constitucional n°"3, de 
I7-3-93, art. 5°, está proibida, a~ 3I-I2-99, a emissio de novos d
mlos estaduais e municipais. admitindo-se, quando do vencimento 
dos ji emàidos. apenas o giro do "principal devidamente abJaljzado"; 

b).o Seuado FodeDI, ao autorizar a rolagem da dlvida do 
Estado do Rio Gnnde do Sul (Resoluçio n• 74/94), permitiu o 
giro de 88,IO% da dlvida, conduzindo, conseqüentemente, ao ,..,.. 
gate de II,9%, pen:enblal este superioc aos 11% fiXados na Reso
luçlo n• 11/94, art. 27, como vaiO< mhimo a ser dispendido com 
''pagamento de amortizações, juros e demais encargos da dlvida 
externa oontmlada om 30.9-91, do refmanciameDto de dividas jm
to ao FGTS, e das dlvidas resultantes de renegociações realizadas 
COIII. base na Lei D0 7.976189. na Lei D0 8.212191. na Lei n° 
8.620'93 e na Lei n• 8.727193, fieando a avenmal diferença exis
tente entre o somatório dos citados pagameniOs c o limite assim 
defmido, destinada ao resgate da dívida mobiliária não p..sível de 
rolagem"; 

c) o Governo do Eslado do Rio Grande do Sul alega que, 
com a oricntaçio acima descrita, estaria. ultrapassando o limite de
fmido no art. 27 da Resoluçio n• 11/94, sendo necessária a am
pliaçio do percenmal de rolagens já autorizado; 

d) a modifiCaÇio pretendida acresceria 3.22% do valor au
torizado na Resolução n• 75/94; 

e) DO cálculo do pcrcenblal acima foram coosidera.dos os 
paga.mco.tos cfeblados. com base na Lei n° s.n7/93, relativos apeM 
nu ao contrato rmnado entre o Estado do Rio Gmnde do Sul e a 
Unilo.. nio sendo considerados os avais concedidos por aquele EsM 
tado às entidades da Adminislnlçio lndireta, já que a ohrigaçio 
principal permanece com os devedores originais; 

f) o Estado do Rio Grande do Sul alega que vem honrando 
os avais concedidos As eotidadcs da Ad.ministraçio lncfucla e que 
o pagameDlo desses valores, juntamente com as altentções Do 
comportametllo das obrigações do Estado. vêm comprometendo o 
limite previsto no art. 27 da Resoluçio n• I 1/94, do Senado Federal 

Voto do Relator 

Compete a esta Comissio, DOS termos do art. 52, incisos 
VU e IX, da Constimiçãó F~ combinado com o art. 13, da 
Rcsoluçio D0 11. de 31 de janeiro de 1994, a iniciativã de projeto 
da resoluçio que pennila elevaçio temporária de limites da dlvida 

mobiliária dDs Eslados, do Distrito Fedellll e dos Muniápios e 
suas respectivas autarquias. 

A instruçio do processo encoDr&-ao completa, dale cons
rando toda a doeumen!Jiçio exigida pela Resoluçio n• 11/94. 

O parece< do Banco Central do Brasil, emitido em função 
do disposto no art. 13, da referida !Ws<>luçio. dlama a atençlo 
pua os fatos esséD::~ do controle da endividamento do setO< pú
blico sem, contudo, dar uma opiniio cooclusiva. 

O mesmo parecer esclarece ainda que. no caso de serem 
''considerados os avais bomados pelo Tesouro do Estado'', o per· 
cenmal de rolagem seria ampliado pua 92,31%, reduzindo o per
cenmal de resgate pua 7,69% e que, "por se tratar da opetaÇÕes 
que foram refmanciadas em sepuado, na forma do art. s•, da Lei 
n• 8. 727/93, existe o pressuposto legal ali explicito, da que u enti
dades contratantes possuem receitas suflcientes para homu os 
,cOaipOOmisSos -aSsuriiidos". 

O Governo do Eslado do Rio Gnnde do Sul alega, no en
tanto, que o TesoUro do Estado vem pagando. -sistematicamente, 
os avais dados h operações contmtadu por suas entidades da AdM 
minislnlçio Indireta e que os pag&meDtoa referentes 1 Lei Fodetal 
n° 8.727/fR, estão sendo feitos em Diveú superiores, ''pois o perlo-
do e1ecar&lcia dado ao Estado VCI.ICCU em.l0 de fevereiro de 1995, 
implicando num acrtscimo da 40% na Jl%CStaçJD me~ altm de 
ter que pagar, cm duas parcel.u, os 40% fl":lD""escentes, do perío
do de carência que ~presentou em 31 de março, apoxi.madam.en-
te, RSI6.S milhõé:s". . 

Com essaa alegações solicite a modifiCIIÇio no limito de ro
lagem da sua dlvida mobiliárls, no primeiro semestre de I99S. 

Manifesto-me, portanto~ favcmivel ao acolhimento do pedi
do do Senhor Governador do Estado do Rio Gnnde:do Sul conti
~vno orlcio "S'' n° 14. de 1995. no sentido de permitir a rolagem 
da divida mobiliária, no primeiro semestre de I995, DOI tennos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 58, DE 1!195 

Modifica o art. 1° da Rcaolução a• 75, de 1994, 
que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a emitir, 
_através de ofcrtaa p6bBcas, Letras Flnanoelru do .. 
Tesouro do Estado do Rio Gnnde do Sul- LFr-RS, 
cujos.....,....., ...... destluados à rolagem dellllll df.tda 
mobiliirla, vencível no primeiro sanestn: de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
Art.. 1° () art. 1° da Resolução n° 75, de 1994, passa a ter a 

seguinte redaçio: 

"Art. 1° É o governo do Estado do Rio Grande do 
SuL nos termos c!& Resoluçio n• ll,de 1994, do Senado 
Federal, autorizado a emitir Letras Financeiros do Te
sooro do Estado do Rio Grande do Sul- LFT -RS, desti

_nados à rolagem de sua dívida mobiliária~ vencivel DO 

primeiro semestre de 1995." 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigOF na data de sua publi
cação. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pam= conclui 

pela apresentação do Projeto de Resoluçlo n• S8, que modifica o 
art. I • da Resoluçio n• 75, de 1994, que autoriza o Esrado do Rio 
Grande do Sul, cujos rocursos seria destinados 1 rolagem de sua 
dívida mobiliária., vencível no primeiro semestre de 1995. 

Completada a inslrllçio da ma1tria, passa-se l discussio. 
Sobre a mesa, emenda que será. lida pelo Sr. 1° Secretário 

em exercício, Senador José Eduardo Outra. 
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É lida a seguinte: 

EMENDA N" 1-PLEN 
Substitutivo ao PRS n' 58/95 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir Letras FIDaneelras do Eslado do Rio 
Grande do Sul - LFrRS, a~jos recursos seriio destl· 
nados ao giro de 4,21% de oua divida venável no 1' 
semestn: de1995. · 

O Senado Fcden.l resolve; 
Art. I' É o Govemo do Estado do Rio Grande do Sul auto

rizado a emitir Letras finaDceizas do Estado do Rio Grande do Sul 
- l.FI'RS, rujos ...,..,. =io destinados ao giro de 4,21% de sua 
divida mobiliário venclvel no I' semestre de 1995. 

Art. Z' A emissio autorizada oorrespoode ao oomplemento 
do giro·da divida mobiliária autorizado pela Resoluçio n' 75, de 
1994, do Senado fedem!. e obedeoeri as oondições nela dermldas. 

Art. 3' A autorizaçio concedida por esta Resoluçio deverá 
ser exexcida no prazo de duzentos e setenta dias, cootados da data 
de sua publicaçlo. 

Art. 4° Esta Resoluçio entra em vigor na data de sua publi~ 
caçio. ' 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995. Senador Eduardo 
Suplic:y, Uderdo Partido dos Trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Se
nador Brluardo Suplicy, para jlstificar a sua emenda substitutiva. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PI" .SP. Para justificar 
emenda substitutiva.)- Sr. Presidente. Sn e Srs. Senadores. con
fame salientru o Senador Pedro Simon: 

O Senado aprovou a rolagem da divida mobiliAria 
do Estado, relativa. ao 1° SCD1C$tle de 199S, attavés da 
Resolução n'75, de 14-12-94. De acado com a Resolu
ção n' 11194, foi autorizada a rolagem de 88,10% do to
tal. CODduzindo, cooseqüentemente, A necessidade de 
resgare do ~stanle de 11.90%. O Governo do Estado so
licita., agora, autorizaçlo para a rolagem do total da dívi
da mobiliária veocivel no mesmo periodo. A Resolução 
n° 11/93 obriga o resgate da parcela da divida mobiliá
ria, equivalenle a 11% (a partir desre ano), da xeceila H
quida n:al do Estado. descontado deste limlre o paga
melllo ~udo, em função da Lei n' 8.727/93, que per
mitiu a renegoci&.çio das dividas contratuais de Estados 
e Municípios com. a Uniio. O Governo do Estado alega 
que vem absorvendo os compromissos 'ldvindos da divi
da =egociada pelas entidades da Admdllstraçio Indire
ta, onde o Tesouro apatece como avalista. e, portanto, cs
res pegamentos não são oomputados pora efeito de cálrulo 
do limite de rolagem. o que leva a um percectua.l de resgate 
maicrdo que a capacidade de pegamento do Estado. 

O Banco CeDI.ral apresentou o cálculo de percen
rual de resgate, caso sejam considera<Ios os avais honra
dos pelo Tescuro do Estado, o que reduz o perc:enb.lal de 
=gare para 7,69%. Sabemos que a situaçio de endivi
damento dos Estados brasileiros 6 caótica, e a aprovação 
da Resoluçlo 11/94 visava exatamente impor certo dis
ciplinam.ento A capacidade: de fma.nciamcnto dos Esta
dos. Desde a aprovação da Resolução, o Senado autori
zc:u, por- diversas vezes, a rola:gem da dívida de Estados 
(menciooados pelo Senador Pedro Simon), superiores 
aos limlres que a própria lnstillliçio dermlu. O proprio 
Estado do Rio Grande do Sul obreve autori7Jição para 
rolar 100% de sua dívida vencível no 1 a semestre de 

1994, através da Resolução n' 65/94. O Governo doEs
tado introduz novo onneeito de cilruio do limite, ale
gando que devem ser comidendoa oa pagunentos relati
vos a avais homados pelo Tesomo, o que permitiria a 
rolagem de mais 4,21% do vencível no 1° semestre do 
mo, mas solicita a rolagem de todo o restante, que deve
ria ser =gatado, ou seja, 11 ,9%. Segundo a Resolução 
n' 11194, o Governo do Estade nio poderia es1ar fazen
do a rolagem adicionaL al6m do jl autorizado. mas, se 
houver a lendência irreversivel de aprovação dos 11,9% 
restantc, pode-se apre.sentar substitutivo, e esta 6 a inten
çio, para rolar mais 4,21 %, além do já autorizado. 

Portanto, Sr. Presidente, 6 uma sugeslio que formulo, na 
fonil& do substitutivo, na mesma ~ de proposição feita pelos 
Senadores da Paralba, Humberto U!cena, Ney Suassuna e Ronaldo 
Cunba Lima, que esá tramitando na Comlssio de Assulllos Eco
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
ao Senada: Pedro Simon, Relalor da matéria, pora dar seu parecer 
sobre a emenda sub;titutiva. 

Q SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para emitir parecer. 
- Sem revisio do orador.) - Sr. Presidenre, SI's Senadoms, Sxs. 
Senadores, ma.Difesto-me COiltltrio à emenda, já que a proposta 
que estou apresentando 6 exatamente aquilo. repito, que r.LZemos 
para o Estado de Sio Paulo e para. os outros Estados. Nlo estoo 
inovando, estou apresentando uma proposta idêntica àquelâ que o 
Senado< Eduardo Suplicy e eu votamo& pora o Estado de Sio Paulo. 

Sou contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O 1"""'= é contn\

rio A emenda substitutiva. 
Em discussão a matéria. (Pausa) 
O SR. VILSON KLEINÜBING - Sr. Presidenre, peço a 

palavra, para discutir allllllma. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra, 

para discutir a oiatéria, ao nobre Senador Vtlson Kleinübing. 
O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-SC. Para discutir a 

matéria. Sem ~visio do orador.)- Sr. Presidente, Sô e Srs. Sena
dores, quem aqui já foi Govemado< de Estado que tem o pooblema de 
rolagem de dívidas oom titulos piblioos OO!!hece bem essa siruaçio. 

Quero dar algumas infonnações. para que o Senado atenda 
o Rio Gmnde do Sul, nosso vizinho, e cumpra também os disposi-
tivos legais sobre a matéria. - - -

Em primeiro lugar, para a rÕlagem das dívidas contratadas 
dos Estados. por decisão desre Senado foi estabelecido um te<o de 
receita que cada Governador podia pagar, ou deve pagar. São as 
dívidas que os Estados têm com o Banco do Brasil, com a Caixa 
Ecooômica Federal, com o Tesouro Nacíonal e com as entidades 
em que o Tesouro Nacional é avalista dessas dívidas: BID. Banco 
Mundial e outros organismos multilaterais. Esse limite é de 11% 
da receita Hquida de cada Estado. A dívida mobiliária nio esti in
cluída nesses 11%. É decisão do Senado, o percentual que pode 
ser rolado, até·os limites estabelecidos pela Emenda n° 03, art.. SO, de 
17/03193. Os Estados podem rolar até 100% do principol atualizado. 

O que o Senado pode aprovar, no caso do Rio Grande do Su 
ou de qualquer Estado brasileiro, é autori7M até 100% do principa 
desses tíbllos, mais a sua atualização monetária. excluindo os ;nos. 

Se o que o Rio Grande está pt'01X)Ddo, e é dif':Lcil ver nos do 
cumentos que estio inclufdos no processo, é exatamente isso, o 
seja, rolar os títulos públicos que vencem no primeiro trimestre a1 
o ümite de 100% desses títulos, mais a sua ablalizaçio monetúü 
excluindo os juros. podemos aprovar e estaremos wmprindo o qu 
dispõe a Emenda n• 03, aprovada no dia 17 de março de 199: 
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Essa emenda diz que os Estados nio pod<:rio emitir novos tltulos 
a!é'".ll/12199, a não ser para rolar os alUais- o principal- mais a 
sua. a.tualizaçlo mcu.ctária, excluindo-se os jnus. 

Os Estados que podem, dentro da folga dos 11%, amortizar 
parte desses títulos, amortizam. jlstameme com o que está sobran· 
do dos 11% que é obrigada a investir da receita. 

Estou colocando 'isso cómo uni esclarecimento, para que o 
Senado nib aprove Uma resoluçio que conlrarie uma emenda 
coostiruciooal. porque nio está claro nos documentos eoc:aminha
dos pelo Rio Gmnde do Su~ nem pelo Banco Central, se 6 isso 
que está acontecendo. 

O que o Rio Grande vinba fazendo, no meu entmuiimcniO, 
era pagar mais do que a lei exigia. porque esse Estado estava ro
lando apenas 88% de seus tltulos. Se o que o Govemo do Rio 
Gmnde do Su1está pedindo ao Senado 6 até o limite de 100%, po
demos aprovar. É essa a infommçlo que sostaria de sabor do Rela
tor que deu o parecer, nosso querido Senador Pedro Simon. 

O SR. ~!DENTE (Jos6 Sarney)- Continua em discus
sio.(Pausa) 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Concedo a palavta 
ao oobn: Senador Jos6 Fogaça, para discutir, por 10 mimtos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para discutir. Sem re
visio do orador.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadaes, ao anali
sar o xelat6rio do pai1'Cel' do Banco Ceo.tml, verificamos que essas 
siblações se expressam cada uma na sua pealliaridade. Cada Esta
do vive uma situação, embora todos estejam subordinados à legis
laçio v!gente de forma coiiiJm. 

E ioten:ssante registrar que o Banco Central Dio rejeita. não 
tebate. ulo recusa os argumentos expostos pelo Govem.o do Esta
do do Rio Grande do Sul no que tange ao que excede os 11% esta
belecidos pela Resoluçlo n' 11194. 

Cteio, Sr. Presidente, que o que está expresso no oficio que 
estamos votando, apresentado pelo Governador do Estado, fica 
bem claro. O Estado do Rio Grsnde do Sul está arsumeDiaildo que 
vem pagando, vem honrando os d6bitos referentes aos avais das 
dívidas das empresas estatais juoto ao Governo Fedctal. e isso ~ 
que faz: exceder o limite estabelecido na resoluçio. 

De modo que, liJl compatibilizaçio dos números, o próprio 
Banco Central reconhece que a argumentação do Rio Grsnde do 
Sul ~ vtllida, ~ procedente. Mas, evidentemente, o Banco Central 
diz, e ai se reprodoz exalamente o que o Senador Vllson Kleiml
bing acaba. de colocar. que cabe ao Senado autorizar a rolagem de 
100% dessa divida mobiliária, que é o caso do qual estamos tratando. 

Portanto, do fato, a emenda do Senador Eduardo Suplicy, 
embora esteja semelba.nle à proposta que está agora tramitando na 
Comissão de Economia. não está na ordem.. na seqGência do que o 
Plenário do Senado já vem decidindo em relaçio ao Mato Grosso, 
a Minas Gerais. a São Paulo e em relação a outros Estados. cott10 

Goiás. por exemplo. que recebeu esse tratamento. 
Como não bá, de parte do Banco Centra.l. rea~sa a esse tipo 

de proposição. creio que, por uma questio de }lstiça, at6 de isono
mia, de igualdade de tratamento com outros Estades, o Senado 
deve va.ar favoravelmente a essa matéria. 

O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, peço a palaVra, 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Saroey)- Concedo a palavra 
ao Senador Edison Lobio, para discutir. 

O SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA. Para discutir. Sem re
vislo do orsdor) - Sr. Presidente, Sn e Sr.;. SenadoreS, eu, pes
soalmente, e o meu Partido estamos solidários com a reivindicação 

do Rio Grsnde do SuL Como acentuou o Senador Pedro Simon, 
isso já ocorreu em telaçio a diversos outros Estados. 

Saliento que estamos Jn!icando uma justiça com o Estado 
do Rio Gmnde do Su~ com Sio Paulo, com Minas Gpis. cÕm 
Sant4. Cata:riDa e com outros Estados que possuem dívida mobil.iJ.
ria, porém nio estamos praticando a mesma justiça cem os Esta
dos endividados. como em relaçio ao meu Estado. o Maranhlo, 
fooo da dívida mobiliária. 

O Govemo Federal tem encootrado soluções n\pidu para 
os Estados que t&n dívida mobiliúia porque 01 bancos estadUais 
sio garantidaes dessa divida. Em relaçlo a Sio Paulo, por exem
plo, que está mergulhado numa imensa dívida mobiliária, garanti
da pelo banco do Estado, o Governo Federal, por meio do Baooo 
Central, rapidamente eucootra soluções. 

Como GovemJidor do Estado do Maranhão, dursnte quatro 
anos lutei para J;esolver o problema de sua dívida. 

O Maranhio deve, boje, cercá de US$1.650 bilbio, sem ter 
como rcWzir os seus desembollos. que chegam. Senador Pedro 
Simon, a 25% da sua receita liquida. 

Muitas vezes, como Govemador do Estado do Maranbio, 
tive que autorizar o pagamento 'de 25% da sua rea:ila Hquida para 
ama1izar dividas que nio sio mobiliárias. 

A Resoluçlo n'l!, de 1994, estabeleceu um limite de 11% 
sobre u R~Ceitas liquidas dos Estados, para que pudessem ser ca
nalizadas para a amortização de sua divida. O Governo Fede~ 
porém. oio rumpre essa Resoluçlo no que diz =peito aoo Esta
dos que aio possuem dívida mobiliária. Exemplo de uma Conse-
qü&!cia disao 6 que, ainda boje, a Governadora do meu Estado, 
Roseana Sarney, está posando froqüentemellle 18%, 20%, 25% de 
suas receitas liquidas para a amortizaçio de uma dívida que S. Ex• 
nio constituiu e para a qual não contribuiu, e muito nlenos eu. Du
rante o tempo em que fui Govemador do Estado, o Mara.obi.o cão 
recc~ um centavo sequer de empristimos ex temos ou internos, e 
tive de arol1' com um pagamento de divida da ordem de US$250 
milhões. A atual Governadora está seguiDdo no mesm:> caminho
também não recebeu nenhum centavo de empRstimo e paga. men
salmente, 20%, 22%, 25% de suas receitas para a amortizaçio da 
dívida. 

Estoo solidário com o Rio Gmnde do SuL Podm. peço ao 
Senado da República quo apresse a votaçio do Projeto de Resolu
çlo n' 49, de autoria do Senador Humberto Luoena, ao qúal se re
fere o Senador Eduardo Suplicy, para quo Estados como o Mars
nbio, o Piauí e outros que não estio onemdol com a dívida mobi
liária, também sejam beneficiados com um pagamento meDQ[', de 
11% das suas receitas. E 11% já é muito- aqui esti o Rio Gmnde 
do Sul pedindo a rolagem de mais de 98%, e o Banco Central-ain
da vem em socorro do Rio Grande do Sul. dizendo que "o Estado 
figura apenas como garantidor dos contratos cuja obrigaçio princi
pal não lhe~ imputada." 

Penso que devemos votar este Projeto tal como está, _sem a 
emenda do Senador Eduardo Suplicy, que é um misto do Projeto 
de Resoluçio do Senador Humberto Lucena com ootras propostas 
que foram feitas aqui O Projeto de Resoluçio do Senador Hum
berto Lucena,. a meu ver. resolve defmitivaniente essa questlo, 
pois faremoS ~oom que os Estados nio inclu!clos en~ aqueles que 
dispõem de dívida mobiliária possam, de fato, rolar sua divida, 
dentro de um principio de justiça e de eqüidede. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Continuam em dis

cussio o projeto de resolução e a emenda subãtitutiva do Senador 
Eduardo Suplicy. (Pansa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussio. 
Em votação o projeto, sem prej.JíZo da emenda substitutiva. 



460 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em votaçio a emenda substitntiva, de parecer contri.rio, do 

Senador Pedro Simon, em nome da COmissão de Assuntos Eco
nômicos. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pmsa) 

Rejeitada. 
A mar«ia vai 1 Canissio Dil:ot<n. para a redoçJo fmal. 

tp.,.aa.) 
Solre a,..._-of~ a rodaçlo fmal que sem lido 

pelo Sr. l 0 Sec:rermo cmexerácio. Senador José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte 

PARECERN°31l,DE 1995 
(Da Canissio Oiretora) 

Redaçio llnal do Projeto de Resolução D0 58, 
del995. 

A Comissio Oiretora &(liOsenla a roda<;~ fmal do Projeto 
de Reaoluçlo n• 58, de 1995, que modifiCa o art. 1• da Reso!uçio 
n°75,de 1994, que auiOriza o Estado do Rio Grande do Sul a emi
tir, mediante ofertas polblicu, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Rio Gnnde do Sui-I.FfRS, cujos =rsos setio dosli
nadoc i. rolagcm de sua dívida mobilWia., vcnável oo pimeiro se-me,., de 1995. 

Sala de Reuniões da Canissio, 12 de maio de 1995.- José 
SarDC:J, Pl<sidelllo- Reaan Calh<iroa, Relata"- Teotouio V Dela 
FDho - Jooo! Eduardo Dutra. 

ANEXOAOPARECERN"3li,DE 1995. 

Redaçio llnal do Projeto de Reoolução n• 58, 
del995. 

Faço saber que o Senado Feden.l aprovru, e on. ,Presiden· 
te, nos tem1011 do art. 48, ~em 28, do Regimento Interno. p:omul· 
go a seguinte 

RESOLUÇÃO N" • DE 1995 

Modifica o art, 1' da Resolução ri' 75, de1994, 
que autoriza o Estado do Rio Gnmde do Sul a emitir, 
atra•és de ol'ertas púhUc:as, Letras Flnanoelraa do 
T.,.uro do Estado do Rio Grande do Sul- LFrRS, 
cujos....,....,. serão dcsllnadoo à""-' de.,. divida 
moblllirW, ....m.e1 no primeiro...., ...... de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
ArL 1'0 art. l'da Resoluçãon'75, & 1994, passa a ter se

guinte redaçio: 

"Art. 1° É o Governo do Estado do Rio Grande do 
SuL nos termos da Resolução u• 11, do 1994, do Senado 
Fedtul. autorizado a emitir Letras Fmanc.eíras do Tc
scuro do Estado do Rio Grande do Sul- I.FfRS, cujos 
IOCU1"SOS setio destinndos à rolagom de sua divida mobi
lima. venável no primeiro semestre de 1995." 

ArL 2' Esta Resolução eutnl em vigor na data de sua publi· 
caçào. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matiria em regime de urg&lcia. passa-se à imediata 
ap<Ociaçio da redaçlo fmal. 

Em discussio a redaçlo fmal. (Pausa) 
Nlo havendo quem peça a palavra, encetro a cJ.i.sÔJssão. 
Emvotaçio. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer ~en-
tados. (PauS.) 

,j.provada. 
A maléria vai il p:omulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Item 2: 

OFÍCION"S/18.DE 1995 
(Em regime de urgeucia, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Intemo) 

Oficio n' S/18, de 1995, atrav6s do qual o.,_;. 
dente do Banco Centrai enc•mfub• .a Senado Fodetal 
solicitaçio pan que o Govemo do Estado do Rio Gnn· 
de do Sul possa emitir Letras Fiumceiras do Toaooro do 
Estado do Rio Gru>de do Sul-I.FfRS, rujoo rec:unoa se
rio destinados ao giro da Dfvida Mobili!ria do Estado, 
vencfvel no 2' semestre de 1995. (DepeDdeudo de pa~&o 
cor da Comissio de Aaountoo Eoouôml..,.) 

Designo o Senador Pedro Simcn para tmitir puecer sobre a 
maléria. em subslituiçio il Comissio de Assuttos Eoonômlcol. 

Q SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pua emitir po=ec. 
Som revisão do orulor.)- Sr. Pl<sidente, Sn. Senadorea, 

I- Relatório 

O Presidente do Banco Central do Brasil tmcaminha a e&ta 
Casa, mediante o Oficio "S" n• 018, do 1995 (Oficio PRESf-951 
I 004, de 8-S-95. na origem). pedido do auiDrizllçio do Governo do 
Estado do Rio Gnnde do Sul para que posaa emitir Letras Fmau
ceiras do Teoooro do Estado (IFIRS), cujos reamoo stJ:VÍiiO áo giro 
da divida lllCbiliária do Estado venclvel DO 2' semestre de 1995. 

Encontm-se o pleito instruido nos termos da R.caoluçio D" 
11, de 1994. do Senado Fodenl, que "dispõe sobre - globais 
e ooudições para as operações de rndito iutemo e extemo dosEs
tados, do Disttilo Fedenl dos Mmiclpioo e suaa 111tuquiu'', 0111re as 
quais se il>::lui o l•nç>meuiD de Utulos da divida mobiiWia p1blia. 

U- Voto do Relator 

O Oficio "s" n" 018, de 199· , anexa o Parcc:er DEDIP/DIA
RE- 95/393, do 4-S-95, segundo o qual a opençio pmeudida 
atende às exig&cias de limites estabelecidas nos arts. 31111 e 4" da 
Resoluçãon'll,de 1994-

Acrescenta o referido P""""" qce a divida mobili!ria do 
Estado atingiu, em 31-1-95, n montante de RS 
3.443.972.607,32 (~s bilhões, quatrocentos e quarenta e Ir& 
milhões, novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e sete ~ 
e trinta e dois centavos), representada, em teimas quantitativos, 
por 7.062.146.693.383 (sete trilhões, sessenta e dois bilhões, 
cento e quarenta e seis milhões, seiscentos e noventa e tr& mil e 
trezentos e oitenta e três) Letras F"manceiras do Tesouro do Esta~ 
do do Rio Gnmdo do Sui-I.FfRS. 

A emissio pretendida realizar-se-á nas seguintes condi~ 
ções:. 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate doa ~tuloo a 
somo subotituldos; 

b) modalidade: uominsliva lnmsfedve~ 
c) IODdimento: iguai ao daa Lettas Fmauceiras do Tesruro-

LFT, criadas pelo Deaelo-Lei n' 2.376, de 25-11-87; 
d) prnzo: de até 7 (sete) anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (SELIC); R$1.000,00 (CETIP); 
Obs.: Em cleoonEucia do valor do preço uniWio (PU) &do-

tado pela CETIP a quantidade do I.FfRS calculada na forma indi· 
cada na alluea • sem dividida por 1.000 (mD~ 

f) caractedsticas dos t!tulos a = subslitu!dos: 
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Titulo Veodmento 

531383 15-8-95 

531461 15-8-95 

532555 15-8-95 

531461 15-11-95 

532555 15-11-95 

534000 15·11·95 

535000(•) 15·11·95 

535002(•) ~ 15·11-95 

Total 
("): ~...ef9andolnoSmJC. 

Qaantkàde 

20.481.888.159 

12.066.915.840 

159.379.507 

54.367 .()9().228 

129.542.449 

1.000.000.000 

3.000.000 

118.220.156 

88.326.036.339 

I) provido do colocaçlo o vencimento dos IIIUloll a serem 
emitidos: 

Coloc:ação Vencimento Tltnlo Data-Rue 

15-8-95 15-8-2000 531827 15-S-95 

15-8-95 15-8-2000 531827 15-S-95 

15-8-95 15-8-2000 531827 15-S-95 

16-11-95 15-11-2000 531826 16-11-95 

16-11-95 15-11-2000 531826 16·11·95 

16-11-95 15-11-2000 531826 16-11-95 

16-11-95(•) IS-11-2000 531826 16-11-95 

16-11-95(") 15-11-2000 531826 16-11-95 
(*): A amm ~na CBI'IP. per • tnanm de titulei omitido.~~ 
to de pmc:âldaa judidliL 

h) forma do colocoçio: mediante ofertu pliblic:as, DOI ter· 
moo da Resoluçio n' 565, do 2().9-79, do Banco Conlml do Braail; 

I) mtorizaçio legislativa: Lei n' 6.465, do 15-12-72. Lei n' 
8.822. do 15-2-89, o Dcmto n' 35.610, do 26-10-94. 

Teado em vista o exposto~ manifesto-me favoravehnc:ntc a 
que se autorize o Govemo do Estado do Rio Gnndo do Sul a rolar 
sua divida mobiliúia a VCDCel" no segundo semestre. de 1995, nos 
tonnos do seguinte: 

PROJE1UDERESOLUÇÃON'59,DEI995 

Aut.>riza o Gon:mo do Esta.., .., Rio Grmde 
do Sul a emitir, mediante orertaa públk:u, Letras Fl· 
nancoll'll5 do Tmouro .., Eatado - LFTRS, deotJoa. 
das ao giro da divida mobDiária do Eota.., ~encin:l 
DO 28 semestre de 1995. 

O Senado l'edonl resolve: 
ArL I • É o Govemo do Estado do Rio Grande do Sul auto

rizado. noo termos da Rosoluçio n' 11, do 1994, do Senado l'ecJo. 
ral, a emitir Letraa Flll&llCeiru do Tewuro do Estado - LFIRS, 
destinadas ao giro da divida mobi!Wia do Estado venávol no 2' 
semestre do 1995. 

ArL 2' A omissio roaliz.ar • ..,., nu seguintoa roodiçõos: 
a) qulllllidado: • ser definida na data do reosato dos dmlos a 

SCR:m substitufdos; 
b) modalidade: nomin&tiva trmafedvo~ 
e) rendimento: igual ao das Letras l'inanceiru do Tesouro

LFT, criadas pelo Docrcto-Loin' 2.376, do 25-11-87; 
d) pru.o: do al6 7 (sete) anos; 
c) valor nominal: R$1,00 (SELIC); R$1.000,00 (DETJP); 

Obs.: Em docotr&x:ia do valor do proçouni!jrio (P.U.) ado
lado poJa CE1lP a qulllllidado do LFIRS calcul&da na forma indi· 
cada na a1fnea "a" sert dividida po< 1.000 (mil). 

I) caractodaticas dos t!IU!oa a serem substiiUidos: 

Titulo Vencimento Qaaotldado 

531383 15-8-95 20.481.888.159 

531461 15-8-95 12.066.915.840 

532555 15-8-95 159.379.507 

531461 15-11-95 54.367.090.228 

532555 15-11-95 129.542.449 

534000 15·11-95 1.000.000.000 

535000(0) 15-11-95 3.000.000 

535002(") 15-11-95 118.220.156 

TOTAL 88.326.036.339 
(*): E!ZEai.D~Hc~noSEUC. 

I) provido do eolocaçlo e vencimento dos IIIU!os a serem 
omitidoi: 

Colocaçio Vcoc:imeu.o Tltnlo Data-Bue 

15-8-95 15-8-2000 531827 15-S-95 

15-8-95 15-8-2000 531827 15-S-95 

15-8-95 15-8-2000 531827 15-S-95 . 

16-11-95 15-11-2000 531826 16;11-95 

16-11-95 15-11-2000 531826 16·11-95 

16-11-95 15-11-2000 531826 16-11-95 

16.·11-95(") 15-11-2000 531826 16-11-95 

16-11-95(0) 15·11·2000 531826 16-11-95 
(•): AMnm ~na CEl'tP, paz tnWcm de titubcmitido&pcapapmen
to do pnctlt6ric. j..:l.iàllil. 

b) fonna do colocação: mediante ofertu pliblicas, nos ter· 
moa da Rosoluçio n' 565, do 21J.9-79, do Bmco Contrai do Brasil; 

I) autorizaçio legisiativa: Lei n' 6.465, do 15-12-72, Lei n' 
8.822. do 15·2·89, e Dem:to n'35.610, do 26-10..94. 

ArL 3' A presetl<o mtorizltçio dovenl aor exetcida no prazo 
do 270 (duzentos o sdcnta) di&a a COillar do sua publicaçio. 

Art. 4° Esta Resoluçio entra em vigor na data de sua publi
caçio. 

Sala das Comissões, 12 do maio do 1995. 
O SR. PRESIDENTE (1ooé Samey)- O parecer do Sen&· 

dor Pedro Simoo oonclui pela opreaentaçio do um projeto do reso
luçio. 

~Compl<tada • instrução da mal6ria, passa-se A sua intodiat.o 
&jftCiaçio. 

Em diacussio o porocer. (Pausa) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discusslo. 
Emvotoçlo. 
Os Sn. Senadores que o aprovam queiram peDil8.DeCel' sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai 1 Comissio Diretota para a rodaçio fmal. 

(Pausa~ 
Sole a u:aa, porocec ofeec:mdo • redaçio fmal que SOlá lido 

poloSr. I'Soaelirio emexen:lciO, Senador Jooé Eduardo Duli&. 

É lido o seguinte 
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PARECER N' 312, DE 1995 
(Da ComiliSilo Dírelora) 

Redação final do Projeto de Remlução n° 59, 
de 1995. 

A Comissão Dirérom-apreserita. -. redação fma.l do Projeto 
de Resolução n° 59, de 1995, que autoriza o Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Fi.oanceins do 
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- LFfRS. cujos =os 
serão destinados à rolagem. de sua dívida mobiliária, veiidvel no 
segundo semestre de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão. 12 de maio de 199S.- JoR 
Sarney, Presidente - Renan Calheiros, Relator - José Eduardo 
Dutra- Teotonlo Vi1ela Filho. 

ANEXO AO PARECER N'312.DE 199S 

Redação final do Projeto de Resolução n• 59, 
de 1995. 

Faço saber que o Senado Federal aprovru, e eu,---
-------. Presidente. nos lemlos do art. 48. item 28. do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' • DE 199S 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Gnmde 
do Sul a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Fl· 
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul- LFTRS, destinndu ao giro da divida mobDiária 
do Estado, vencível no 2° semestre de 1995. 

O Senado Federal n::solve: 
Art. 1° É o Governo do &tado do Rio Grande do Sul auto

rizado, nos termos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Fede
ral, a emitir Letras FinanceiraS do Tesouro do Estado do Rio Gran
de do Sul- LFIRS, destinadas ao giro da divida mobiliária doEs
tado, vencível no 2° semestre de 1995. 

Art. 2° A emissio rea.lizar-se-á oas seguintes OOridições: 
a) quanl.idade: a ser defm.ida na data de resgate dos tftulos a 

serem substituídos; 
b) modalidade: nominativa tmnsferlvel; 
c) rendimelllO: igual ao das Lettas Fmanceiias do Tesouro

LFT. criadas pelo Decreto-Lei n' 2.376. de 2S de novembro de 1987; 
d) prnzo: de ató sete auos; 
e) valor nominal: R$1.00 (hum real) (SELIC), R$1.000.00 

(hum mil reais) (CEfiP); ~ 
Obs.: Em deconência do valOl' do preço unitário {PU) ado

lado pela CETIP a quantidade de l.FIRS calculada na forma indi
cada ca alínea a será dividida por 1.000 (mil): 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 

S31383 15·8·9S 20.481.888; IS9 

531461 15·8·9S 12.066.91S.840 

S32S55 1S·8·95 IS9379.S07 

S31461 1S·11·9S S4.367.090.228 

S32555 1S-11·9S 129.542.449 

S34000 IS-11·95 1.000.000.000 

535000(*) IS-11-95 3.000.000 

535002(*) IS-11-9S 118.220.156 

TOTAL 88.326.D36.339 

(*) E!Ea~tmm.- no;ci•tlda& no SEUC 

g) previsão de colocação e vencimento dos tllulos a ....., 
emitidos: 

Colocaçio Vencimento Título Data-bue 
15.S-9S IS-<18·2000 531827 15-S.9S 

15·8-95 1S-<l8-2000 531827 IS·S.9S 

IS-8·95 IS-<J8.2000 S31827 IS·S.95 

16·ll·95 15-11-2000 S31826 16-11-95 

16-11-9S IS·II·2000 S31826 16·11·95 

16-11-95 IS-11-2000 S31826 16·11-9S 

16·11·95(**) IS·II·2000 531826 16·11-95 

16·11-9S(**) 1S·II-2000 S31826 16-11·95 
(**)A ~mrq:iltrad01 naCEI'lP, p:riC ~mdc t1tulcaemitldcaparapqamDa
lo de~- judiciás. 

~ h) forma de colocação: mediante ofertas pública, nos ter
mos da Resolução n' S65, de 20 de setemlro de 1979, do Banco 
Central elo Brasil; 

I) autorizaçio legislativa: Lei n' 6.465, de IS de dezembro 
de 1972; Lei n• 8.822. de 15 de fev=iro de 1989 e Decreto o' 
3S.6IO. de 26 de ou1lllro de 1994. • 

Art. 3° A pxesente autorizaçio deveri. ser exercida no pruD 
de duzenlos e setenta dias a contar de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua p.~bli
cação. 

O SR. PRESIDENTE (JoR Samey)- Em diSaJssão a,.,_ 
dação f'mal. (Pausa) ~ ~ 

Nlo havendo quem peça a palavra, encen-o a disaJssio. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tadOs. (Pausa) 
Aprovada. 
A maléria vai A promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
664, de 1995. do SenadOr Waldeck Omelas. so!icitm:lo, 
nos termos do art. 258 do Regimento IDtemo, a tramita· 
çio conjunta dos Projetas de Lei da Omom n-. 7S e 97, 
de 1992; 10. 25. 36. 38. 41. 71. 93. 118. !SI. 1S4, 206, 
208 e 211. de 1993; 32, 50. 62, 63, 74. 94, 101. 108, 
134. !3S e 142. del994; 6 a 9. 12. 19. 22. 31. de 199S; 
e Projelos de Lei do Senado o-. 60 e 76. de 199S. po< 
tr.11arem de matérias que versam o mesmo assunto. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemumecer sen· 

tados. (Pansa) 
Aprovado. 
Os projetos de lei da Câmara e do Senado ledo tramitaçlo 

coojlnta. 
O SR. PRESIDENTE (JoR Samey)- Item 4: 

Votação, em turno dnico. do RequerimeniO n° 
665. de 1995. do Senador !ris Rezende. soticilando. nos 
termos do art 258 do Regímcm.o Intcmo, a tramitaçlo 
conjunta das Propostas de Emendas i Consti1lliçio n .. I, 
4. 11 e 20. de 199S. que dispõem sobre medidas provi
slirias. 

-Em Yotaçio o requerimento. 
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. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiiD.aDCOer sen-
lados. (Pausa) 

Aprovado. 
As propo]Us de emenda A coostituiçio teria tramilaçio 

conjunta. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 5: 

Votação, em rumo únia.., do Requerimento n~~" 
680, de 1995, do Senador José Fogaça, solicitando, nos 
termos do art. 258 do Regimento Intemo, a tramitação 
coojmla dos Projetos de Lei da Câmaia n"s 60, de 1994, 
e 32, de 1992. que versamsobn:a mesma mat&ia. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe1lDJ.IlCCel' sen-

lados. (Pausa) 
Aprovado. 
As matérias tramitario conjuntamente. 
() SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 6: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
681, de 1995, do Senador Osmar Dias, solicitando, nos 
termo• do art. 258 do Regimonlo Interno, a tramilaçio 
conjlnla dos Projeto• de Lei do Senado n"s 142 o'!43, 
de 1995, referentes ao Programa de Estimulo ao Primei
ro Emprego- PEPE. 

Em votaçio o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

lados. (Pausa) 
Aprovado o requerimento, os projetos terio tramitaçio con

junta, na forma decidida pelo Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 7: 

Discussão, em tumo llnico, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 110, de 1994 (n• 1339/91, na Casa de ori
gem), que concede adicional de periculosidade aos car
teiros, alterando o art. 193 da Conoolidação das Leis do 
Traba.lho, tendo 

Parecer favcrivel, sob n° 260, de 1994. da Comissilo 
- de Assunt,ts Sociais. 

A matéria constou da Ordem do Dia -da sessão Old.inária de 
11 de abril próximo passado e teve sua discussio adiada pa.ra a 
pteSente sessão. ___ _ 

Passa-se à discussão da matéria. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encem> a disaJssio. 
Sobre. a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. i"" SecJ:c.. 

tário em cxerclcio. Senador José Eduardo Du;tra. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 740, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c, art. :}.79 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da votaçio do PrOjeto 
de Lei da Câmara D0 i 10/94, a fim de ser feita na sessão de 9-6-95. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995. Geraldo Mdo. 
O SR. GERALDO MELO -Sr. Presidente, peço a pala

vra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Geraldo Melo, pua encaminbar a votação. 
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para encaoUnhar a 

votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Se· 
n~s. gostaria de csclan:cer que não tenho posiçio êoot:núia à 
expectativa dos carteiros do País c este requerimento não tcin nada 

a ver com o mérito, e sim com o que considero ser uma responsa
bilidade dos Senadores e um in"""sse do Senado Federal. 

No dia de ontem. foi a uma emissora televisão um líder do 
movimento: que, no propósito de aj.Idar seus companheiros, termi
nou prejudicando-os, ao declarar que estariam vindo para o Sena
-~. acampar cm frente !I e_~ Casa. e cogitando um movimento de 
greve como forma de pressionar o Senado na bora de decidir esta 
matéria. 

Sr. Presidente, o Congresso Nacioual. em alguns momen
tos, mereceu. a~. a critica da sociedade, mas o Congresso Nacio
_r;al ~uma instituição sem a qual não haverá democracia neste Pais. 
E chegado o momeuto de se iniciar algum tipo de reação para que 
se defendam as instituições que estio funcionando dentro do siste
ma jwidico lrasüeiro, denlro do sistema politico, dentro do orde
namento constitucional vigente. Em vista disso, acredito ser neces
sário d-. que os pobres dos carteiros 6 que pagarão por te
rem sido os instrumentos de uma, digamos assim, barbeiragem co
metida perante a opi.nilo p1blica! 

E preciso dizermos i sociedade que estamos dispostos a fa
zer respeitar o Congresso Nacional e o Senado Federal. Entendo, 
Sr. Presidenr.e, que o Senado não pode votar uma matéria, por 
mais relevante que seja. sob pressão de ninguém. E foi por isso 
que apresentei o requerimento? que espero que acolhido por esta 
Casa. 

O SR. EDUARDO SlWUCY- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavm para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para Mcamjnhar a votação. 

· O SR. EDUARDO SUPLICY (I'!' .SP. Para encaminhar a 
volaÇio. Sem n>visão do orador.)- Sr. Presidente, o·Senador Ge
raldo Melo apresentou requerimento solicitando ad~nto da ma
~ria. segundo nos informou, diante de comunicado, transmitido 
por emissora de televisio, em que um representante da categoria 
teria dito que entrariam em greve como fonna de pressionar o Se
nado a votar a maUria. 

O fato, Sr. Presidente, é que esse procedimento não aconte
ceu. Inclusive. estão aqui os representantes da entidade de traba
lhadores da Emp-osa Brasileira de Cotroios e Telégrafos de diver
sos Estados brasileiros assistindo, de forma respeitosa e civilizada, 
esta sessio. O o~ f1ZCI'8.1n uma .visita, acom.panhados por Depu
tados Fedenüs e por mim mesmo, ao Presidente José Samey. onde, 
cm um diálogo de gnmde respeito, mostraram à Presidência a im
ponin.cia e o i.nl.eresse de acompanhar a votaÇio. Tal foi o cuidado 
dos representantes dos tmbe.Ibadores da E:Jnpresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos qu~. na visita de ontem. solicitaram autori
zação para que ~dessem, em comissão, visitar cada um dos Líde
res dos Partidos do Senado. 

Assim, faço um apelo ao Senador Geraldo Melo no sentido 
de que S. Ex• procure compreender o que, porventura, algum por
ta-voz oü répresentaote dos carteiros tenha dito ontem na impren
sa. Tais declarações de fato não corroboram com o comportamen
to amadu~ dessa categoria de traba.lh~ que. em verdade, 
tem uma atividade que todos aprendemos a respeitar e valorizar 
desde criança. 

Qual é a pessoa neste Brasil que nio aguarda diariamente 
uma mensagem com oolfcias de parentes, dos pais, dos filhos, dos 
avós trazida pelos carteiros? Às vezes, chegam más noticias, seja 
um título protestado, um amigo ou parente que tenha falecido, a 
namorada" que oio quer mais namorar, etc. Quantas vezes o Sena
dor Gemido Melo nio terá recebido, justamente de um c:arteiro, a 
carta de eleitores agradecidos. Dou esses exemplos para relembrar 
que tcxlos nós temos um carinho, um respeito especial por essa ca
tegoria de trabalhadores. 
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Obviamente, compreendemos o motivo pelo qual o Deputa· 
do Fernando Canioo colocou essa piWCU(l&Çio, que ~ docorrenle 
da experiEncia. do cotidiano dos tmbo.lbll<lom. Muiloo deles, so
nio todos, estio sujeitos, por andar nas ruas da cidade, nas estm~ 
das, no campo, a ~vistos, sejam climii.Í.COII- chuvas, tempes. 
ta<les, g!lll1Í;OS -. seia!'> O. asSiillos; seja o de ser otacado por um 
animal ao colocar a coaespoodência em uma rcsid!ncia., quem 
sabe a do Senador Geraldo Melo o - nlo sei se tem um cachcco 
bmvo - ou na casa do viziDho. 

Isso constitui um fato bastante comum e freqüente na vida 
daqueles que tealizam um tmbo.lbo tio dignificante e impot1allte 
para todo o BrasiL 

Cabe ressaltar que a Empresa Brasileira de Coaeios e Telb
gmfos, dentre u estatais brasileiras, ~ CODSidenda uma c:mpresa 
de aliO podrio de ef1Ci6ncia. Seus lmbo.lbadoml, potUlliD, -.lizam 
um 6timo trabalho. Nlo se tem noticia de que o trabalho dos car. 
teiros seja SCIIllo muito eficiente. 

Este 6 o apelo que deixo ao Senado< Geraldo Melo, no sen-
tido de que S.Ex' clesista do requerimen10. . 

O SR. LÚDIO COELHO -Peço a palavm, Sr. Preoidente, 
para CONminbar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy) - Concedo a palavra 
ao Senado< Lúdio Coelho. . 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Para discutir a ma
téria. Sem revisio do orador.) -..Sr. Presidente, tenbo pela classe 
de carteiros o maioc respeito, e a~ penso que lá na miDba tetra :p:... 
cebi o apoio da quase nngnimi<lade da categoria. Mas, Sr. Pmsi
dente, S... Senadaes, Dia me sido devidamalte infomwlo pora votar 
este proj:ID. Desta DIIIIIOiia. apóio o pedido de odi•mento da V<llaÇio. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra 
pam encamiDhar a votaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samcy} - Concedo a palavril 
ao Senador Pedro Simon JX'l' cinco minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a 
votaçio. Sem revisio do andor. ) - Sr. Presidente, SI's o Srs. Se
nadores. estamos vivendo aqui uma situaçio muito importante e ~ 
bom que a analisemos denlro deste contexto. N~ 6 a situaçio do 
projeto dos carteiros:. mas 6 a situaçio da vota.çi.o oo Congresso 
Nacional. 

O Senador Geraldo Melo diz uma vonlade. A rotina aqui 
era de votações quase que incsponstveis. Eu vinha a plenmio sem 
saber o que ia ser votado. O Presidente incluía a mal&ia em Or
dem do Dia e a retin.va da Otdem do Dia. Essa en. a rotina das vo
tações. E. da maneira como o Congresso estava acostumado a vo
tar - vamos ser sinceros, CAman. e Senado -, os protestos eram 
uma tradição: '"Vamos exigir que votem." 

Está elTado o procedimento do carteiro, claro. Mas tam
bém nós estávamos ciTados. Justiça seja feita, V. Ex• vem ado
rando um procedimonro que está mudando a realidade do Ccm
gresso Nacional 

O Brasil inteiro sabia hf. DBJito tempo que este projeto ia ser 
votado hoje. Basta pegar a Ordem do Dia para se saber o que vai 
ser votado na segunda-feira, ou na terça-feira, ou no dia 18, 20, 22 
ou 24, porque rodas as matmas que eslio na Mesa j6. foram inclui
das em Ordem do Dia por V. Ex• até o m& de maio. 

Entio, hoje,. temos no Senado Federal um regime absoluta
mente sério e responsáveL Estamos mudando. E Da hon em que o 
Brasil. em que os carteiros, em que os petroleiros. em que todo o 
mundo souber que as coisas mudaram no Senado, vamos ganhar 
=<libilidade, como diz o Senador Geraldo Melo, para ninsu~ 
ter mais coragem de fazer o que foi feito. 

Vamos falar com sinceridade. PresideDle J~ Samey, era 
ou nio em verdade? O Presidente incluía ou Dio, os Uderes vota-

vam w n!o, o projeiD ficava na gaveta do Presidente do Senado 
não sei per quanto tempo. Hoje, isso nio existe. 

Elogio a atitude de V. Ex". Mod6stia à parto, era umà das te
ses que eU defendia e V. Ex•. com muita m8.gruuriniidade. está ex~ 
curando. Nio hã projeto na gaveta de V. Ex". Se o proj~e vem 
1 Mesa está cm condiçõeo de ser votado, então, 6 marcada a dala 
para constar da Ordem do Dia. 

B oio tem mais aquela história de ser· sexta-feira. O quo
rum de bojo permitiu que votássemos a matéria relativa ao Estado 
do Rio Grande do SUL Em nome dos Ir& Sonadores do Rio Gran
de do SuL agrodeço aos demais Senadores do Bmsil inteiro que 
deram quorum- 41 Senadores- para votarmos hoje essa matéria, 
porque, aenio, a partir de segunda-feira, o Rio Grande do Sul pa
garia juos enormes. Todo o Bmsil sabia que essa matéria ia ser 
votada hoje, porque; V. Ex• jf.. tinha incluído em pauta. 

Nós é '1'1e estamos mudando. Nós, atmv6s de V. Ex', esta
mos mudando a maneim de ser dQ Senado. Agom. o6s sabemos 
que a votaçio nio ocorre por um "acotdozinho" de Liderança ou 

_ abaixo-a.ssinados. Nlo ocone mais a hip6tese de eu estar em Porto 
Alegre, chegar aqui na segunda-feira e já terem votado detemrina
do projero por acordo de Lfdores. 

Nesse )1'0jeto do Rio Grande do Sul também hoove acordo 
de Liderança, também os Uderes assiDaram, também foi em xogi
me de ti1"g&JCia. mas V~ Ex• iochW na Ordem do Dia de amoontnn 
ootem e hoje e todo o Senado sabia que ele iria ser votado hoje. 

Vamos nos impore, assim. o Senado Federai terá uma visão 
nova, em que ninguém poderá fazer pressão para votarmos ou n!o 
votarmos, porque vai cair no ridfculo. . 

Quero dizer, tambo!m, que tem razio o Senador Eduardo 
Suplicy. Foi infeliz o ooitado do carteiro que fez aquela dec!am
çio. ame•çando que a categoria ia entrar em greve para exigir que 
o Senado votasse. Nio passou de uma declaraçio infeliz. porque, 
nlo.só os carteiros nio entraram em greVe, como vieram ao gabi
n<te de V. Ex' praticamente pedir desculpas, dizendo que aguarda
riain a votaçlo e que, em absoluiD, não eDtrariam em greve, que 
coof~avam no Senado Fodeml. 

Foi muito v6lido o pronunciamento do se~ GeralOO 
Melo, até para gerar o debate que estamos travando aqui. V amos 
nos ed.ender. A pessio existe, a pressão é democrática. Como já 
disse Jobn Kennedy: "Governar é docidir sob pressões." Mas entre 
pressionar e coagir, hi uma dif~nça muito grande. Uma coisa é a· 
preiSio democnitica, legítima e absolutamente respeitáveL outra 
coisa é a coaçio. a pressio, a chantagem; e sob chantagem o Sena-
doniopodevotar. - - · 

Tem razio o nobre Senador Geraldo Melo, foi uma declam
çlo infeliz: ''vamos entrar em greve para exigir", mas foi ,uma ape
nas uma declaração infeliz- repilO- o desuecessária, pois aio es
tio em greve e nio estio ameaçando entrar. E pelo que diz o Se
nador Eduardo Suplicy, ainda foram ao gabinete do Presidente fa
zer um apelo no senlido de que votássemos a ma~ria. 

O importante, Sr. Presidente, é que estaiilOS presenciando 
aqui uma sexta-feira com 41 Senadaes pl'eSCD.tes. um quomm 
como muitas vezes, no ano passado. nlo consegufamos atingir 
nem na quarta-feirL E a Assessoria da Mesa me diz que nio 6 a 
primeira sexta-feira em que temos mais de 40 Senadores para vo
tar tranqQilameDl.C e cumprir a nossa missão. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy}- São 48 Senadores. 
O SR. PEDRO SIMON- Muiro obrigado, Sr. Presidente. 
Desta forma. estamos caminhando para a melhoria da ima-

gem do Congresso. uma imagem de credibilidade o seriedade, 
auav6s da votaçlo de vetos, das medidas provisórias, deixando a 
pauta atualizada_ Assim. nlo tenho qualquer dtivida. vamos chegar 
l gnmde imagem a que se refere o Senador Geraldo Melo. 
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Sr. Presidente. nlo dá nem para dizer que vamos votar o 
projeto dos carteiros por pressio. Nio 6 verdade. po!tjUC ontem. 
quando foi feita aquela declan.çlo infeliz, a mathia já estava in
cluída na pauta. Mas nlo vamos pennitir que toda a classe pague o 
pn:ço pela infelicidade de um carteiro que, diga-se de passasem. já 
se retratou perante V. Ex•. 

O SR. GERALDO MELO- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem e por ter" sido citado. 

O SR. PRESIDENI'E (Joo6 Somey)- Coucedo a palavra 
ao Senador Geraldo Melo por cinco minutos. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pela <relem. Sem 
revisio do orador.)- Sr. Presidente, compreendo a colocaçio quo 
acabo de ser feita o fiquei muito agradecido pelas palavraa do Se
!Wior Pedro Simon, quando mo vi abalado ,... condições de ~e
querente. 

Espero que, pelo amor de Deus. nlo se pense que isso xcp
reaenta uma tomada de poaiçio em relaçio "" m6rito. Acabei de 
dizer a 'V. Ex• e A Senadora Emllia Fernandes o quanto esses car· 
teiros têm sido importantes, inclusive na minha vida no Rio Gran
de do Norte, pelas razões cita<bs anteriormonte. 

Mas a questio, na minba1:111meira de ver,é a seguinte: mes
mo que eles nlo tenham entrado em pvc. mesmo que tenha sido 
apenas uma bobagem dita por algU6:n na televisio em DOIDO deles, 
o importante, agora. I'""' nós, I'""' a demoaocia brasileira, 6 a so
breviv&.cia e a coo.solidaçlo deste Congre.sso, 6 o carinho do povo 
brasileiro pelo seu Congnosso, o julgamento quo a opiniio pública 
possa fazer de n6s. E a opiniio pública, infelizmente, Senador, não 
sabe desses detalbes, nio sabe quo ele, "" falar na televisio, estava 
malhando em ferro frio, porquanto a mat&ia j6 estava na Ordem 
do Dia; a opiniio pública nio sabe quo a ameaça foi uma coisa 
intitil, pois a categoria nio entrou em greve. Por isso cu disse que 
a calegoria catava pagando o pato por uma boateira que algu6m·ti· 
nba feito, po!tjUC o importante, 81J011, nlo é apenas que respeite
mos o trabalho em que todos nós estamos engajados. 

Sou um Senador novo nesta Casa e quero dizer que sinto 
muito orgulho de pert.eo.cer a ela. que me alegra. me comove ver 
esta Casa cheia mnna sexta-fein., e ter a certeza- e tenho- de que 
segunda-feira estaremos todos a poatos, tiallalhando, como temos 
estado todas as scmanu. Agrada-me, COIDOYe-me, eiOOCÍolla-me 
ver que o Congxes.so do meu Pais. que 6 a espinha dorsal. o alicer
ce das instituições democráticas. a voz do povo brasileiro, começa 
a realizar um trabalbo, sob a Liderança de bomons da maior res
ponsabilidade c com a maior cxperi&lcia, na gcalio de algu6m que 
já preaidiu o Pals c que, hoje, preside o Congresso com tanta serie
dade, compct&.cia e com o respeito de todos. n6s, iDeie
pendentemente de Partido. Orgulha-mo pertencer a cata Casa 
numa bom destas. · 

Agora,~ preciso que nOs -soiliaroos nlo apenas do relato que 
diz respeito i nossa vida dentro deste ambiente. É prt!Ciso que a 
sociedade saiba e se nós - em atençio a isto que acaba de ser dito 
pelo Sr. Senador Pedro Simon - agora, realllllllOS, a grande opi· 
niio pública vai apenaa sabor que o Senado dobrou-se a algu6m 
que foi l televisio e que passou para milhões de pessoas a not{cia 
de que vinha aqui dobrar o Senado. 

Por isto ~ que espero a comproensio inclusive de trabalha
dores de responsabilidade, que bem sabem que muito mail im
portante do que se decidir uma coisa dessas hoje é preservar o 
seu diieito de continuar fazendo o que fJZeiUD. ontem. ICSpeitosa
meute. dentro do seu Congreuo, o que fazem agora. respeitosa
mente. ouvindo o nosso debite, que sabem que o mais importante 
6 garantir pam a sociedade brasileira que esse tipo de atmosfera 
que se criou no Pais vai se manter, vai serp:eservada e vai conti
nuar a existir quando nós já nio estivermos aqui - quando nós 

não existirmos, existiJá Coo.grcsso, pois se nio existir nio haved 
~~n~tePm. · 

Entio ICl'Odilo que 6 nossa reaponsabilidade fazer, de hoje 
por diante, tudo o que for noccasário I'""' que a grande opinilo pú· 
blica do Pais tome coabecimento da realidade que ' o Coogresao 
Nacional. E por isso 6 que ou, esponndo a ~ deata 
Casa c confl8JJdo na Wmpíeensio inc:luaive doi homens de rs
ponsabilidade dessa categoria, que t!m o carinho. o afeto e o res
peito de todo o povo brasileiro, Dlllllenbo o meu requerimeato, 
com o qual eu quis prestar um serviço a esta Casa e ao Coagreao 
Nacional e Di_o quis ;n.judicar ningu6m. 

O SR. JOSE FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENI'E (Joo6 Somey)- Coacedo a palavra 
ao Sc!Wior 1oo6 Fogaça, pela onlem. 

O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem ,._ 
visio do orador.)- Sr. Presidente, nio sei ao V. Ex" pode mo in
fonoar ru a Secretaria da Mesa, apenas para ou aabor, "' 011o po
jeto passou tamb6m pela Oxui .. i!o de Co!lstituiçio, Justiça e Ci
dadania da Casa, ou '"' o parecer é lio-somonto da ComiJdo de 
Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENI'E Qosé Samey) - A tramitaçio """"' 
tante do avulso indica que o projeto passou pela Canissio de Aa
suntos Sociais, a wmissão de m&ito da matma. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Quero sanonto revelar aqui um 
temor, Sr. Presidente, o de que nio tendo pusado pela Comisalo 
de Constituiçlo. Justiça e Cidadania, e tendo a ('rmiufõ de As
suntos Sociais arrogado a condiçio de emitir o parecer quanto a 
juridicidade e t6cnica legislativa, poasiveis CjUCit&oo de comtilu
c:ionalidade do projeto nl.o tenham sido saneada e p,ouam. even· 
b.Jalmente, suscitar ou at6 autoriDr um possivill ou eventual veto 
do Presidente da República. 

De mndo que me coloco na linha do Senador Pedro Simon, o 
meu voto aerá tamb6m o mesmo. No - dlamo a alalÇio para 
...e dado, I'""' cata sitwoçio. cm defcaa do int«oaao doo llabalhado
res, de uma soluçi!o }lridiCIUilCDie mais odoqnada a-cio que - po
jeto deveria ter possado pela Canissio de Comlilniçin. Juatiça e Ci
dadania am.s de passar pela Canissio de Assuntos Sociais. 

Como há um parocer da Cámara, o Relata, na Comiaaio de 
Assuntos Sociais, com base nele. fez o seu. Mas esta. digamo~ u. 
sim, nio 6 a tradiçJo da Casa. O.amo a atellÇio poi1L case fato, sem 
que ele altere o posicion.am.enlO. Apenas alerto que, em se votando 
hoje, essas questões poderão ser suscitadaa no futuro. 

O SR. PRESIDENI'E Qoo6 Samey)- Senador Joo6 Fogaça, 
de oficio, a Mesa nio pode.. de nmbuma maneim. mm a matlria de 
pouta sob casa alegação. No emanto, se V. Ex"""""'"'"' 1 Casa, I'""' 
um exame pela Canissio de Oxntitniçio,Jusliça e CSdgdanje 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Nio 6 o que estou requerendo, 
Sr. Presideme. 

O SR. PRESIDENI'E (José Sarncy)- .• maa isso tamb6m 
implicaria adiamento da mat6riL E V. Ex" já se manifestru de 
acotdo can o ponto de vista do Senador Pedro Simon, que mo pa· 
rece Que ~ no sentido de não adiannos a mat&ia., e c:oab:Úio ao rt> 
querim.enlo, se bem entendi. 

O SR. GERALDO MELO -Sr. Presidente. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENI'E Qoo6Samey)- V.Ex"temapalavra. 
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pela crdcm. Sem 

rovisio do orador.) - Sr. Presidente, diamo do que acabo de ouvir 
do Senador Jos6 Fogaça. que me coo.veDCC de que n6s est.uiamol 
dando aos carteiros um beuefic:io que eles poderiam petder' na pri
meira esquina se tiverem realmente fundamento 01 rcc:eiol do no
bre Senador. consulto a Mesa se posso transfocnar o meu mqucri-
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metto de adiamento m1m requerimento para que o projeto vi i 
Comissio de Constibliçio, Justiça e Cidadania. 

O SR.I'RESIDI'NIE (Joo6 Smlcy)- O Rcginmo Jl'lliiie a V. 
f.x'lftltimro XUI""q'wrirJvrlo e. ao mt.8IJ:!' taJ:p>. ~mn OJtro. 

O SR. GERAIJ)() MELO :.. B o que eu faço, Sr. l'!<oidcale. 
O SR. PRESIDENI'E (Jo~ Samey) - A Moss aguardar~. o 

requerimemo de V. Bx•. (Pausa) 
Sobe a mesa, IeqUerimcnto que scri lido pelo Sr. 1° Socm

lirio em exaácio, Senado< J~ Eduardo Outra. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 741, DE 1!195 

Seuhor l'!<oidente, 
Nos tetmoa do axt. 2S6, do Regimento Inl«no, requeiro a 

tetimda. em CIIáter definitivo, do roquerimeuto D0 740, de 1995. 
S.ala du Seuões, 12 de maio de 1995. -Geraldo Mdo. 
O SR. PRESIDENI'E (J~ Samey) - Defao o requeri· 

metto do Senado< Geraldo Melo. 
Sol:xe a DXID, requerimento CJ1e sert lido pelo Sr. 1 o s~ 

lirio em exaácio, Senado< J~ Eduardo Outra. 

É lido o seguinte · 

REQUERIMENTO N' 742, DE 1!195 

Seuhor Presideute, 
Nos termos do axt. 315, combinlldo com a al!nea a do axt. 

279 do Regimento Intemo, requeiro adiamento da votaçio do Pro
jeto de Lei da Chnaia D0 1 HY94, a fiDJ. de que sobre e1e seja ouvi
da, tambtm, a Comissio de Constiwiçio, Justiça e Cidadallia. 

Sala das Sessões, 12 de maio de !995.- Geraldo Mdo. 
O SR, PRESIDENI'E (J~ Samey) - Bm votaçio o ..,. 

querimento pua que seja ouvida a Comissio de Constituiçio. Ju~ 
tiça e CidadaDia. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. P!<oidente, peço a palma 
para mcaminhar a votaçio. 

O SR. PRESIDENI'E (J~ Samey)- Concedo a palavra 
ao oobte Senado< J~ Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para eJlnlminhor a 
votaçio. Sem IOVÍsio do orulor.) - Sr. P!<oidente, Sr's e Srs. Se
nadores. eu gostaria de esc:l.am:er o meu p:.lSicionamentO.jf. que se 
valendo da minha intervenção hoo.ve esse novo requerimento. 

Quando fiz esss observação, "' a flZ em funÇio de situaçõ
es futuras. 

O que aqui esti claro ,6 que tantos os 111tores quanto os inte
resssdos e beneficiários do projeto querem que ele sejl votado as
sim. De modo que me rendo a esta posiçlo, i visio dos interessa
dos e opto por votar a matma boje. 

Quero dizer que meu alerta foi feito pemandO nO" futUrO e 
em defesa daqueles que, evenblalm.ente. venham a ser pre}ldica.
dos por um veto presidencial ou por uma inconstituCionalidade 
quando uma matma for vOiada sem ter passsdo pela Contissio de 
Constiwiçio, Justiça e Cidadallia. 

AqJi, -... ... perigalatoollte pam nio _,.... ............ fa= 
trocodiiJo, -..,,. mma 6rea de alii<:OÍb1aÇiO ;nfdica som periculooi
dade. Ak<m-oe a legislaÇio tiahalbisla am o:laçllo a todas as categaias e 
Diio apeuas em relaçlo i. dos carteiros. Pmpe, ao IIIJdar o cax:eito de 
pericuJooidade, todas as demais catepas, CJ!e led!am as suas atividades 
33Jill sub::ldinadas 10 cpe passa a~ a legislaçlo tmhaftúsras todas 
elas.;.., • !ftnÀnjot.atob&n adicDJal de pcD:uhmade.. 

Portanto, ao se fazer uma IIIUdaDça na loi que gem despesa 
no setor" p:iblico, t&Inb6m esá se correndo o risco de ferir a Coos. 
tibliçio. Logo bt uma sme de dadoa jlridicos que poderiio, DO fu. 
b1ro, vir a P"'judicar o andamento à seqd~ncia de tais projetoa oo 
projetas dessa naiUreza. 

Conscientes de rudo isso, sabendo de tudo isso, estando in
formados por aqueles que apoiaram o projeto de que isao poderia 
aconlecer e mesmo assim querem votar, no inten:ssc: dos tn.bllha
dorea, eu me posiciooo pela votaçio na seasio de boje, sem, evi· 
dentc:mente, ver nisso contradiçio com aquilo que fonwlei ante
riOillleotc. 

A SRA.. EMlLlA FERNANDES -Sr. P!<oidente, peço a 
palavnt. para enceminhu. 

O SR. PRESIDENTE (J~ Samey)- Concedo a palavra l 
Senadora Emilia Fernandes, pra encaminhar. 

A SRA. EMlLlA FERNANDES (PfB·RS. Para encami· 
nbar. Sem ~sio da orackn.) - Sr. P!<oidente, eu eDC&Diinbo a 
marma oo sentido da colocaçio feita pelo Seoado< J~ Fogaça. 
Este projeto esli tnmitando desde o ano passado, desde 94, leDdo 
coostado da On:lem do Dia e sendo objeto de pedido de adiameoto 
de votação. Portanto, acreditamos que houve um período suficien
te pua que outros Srs. Senador'es c at~ mesmo a Comissio de 
Constituiçio e Justiça levantassem o problema que esti sendo 
apontado boje. A ~ categoria, como tamb6m foi colocado, 
vem analisando a mat&ia e esa favod.vel a que o encaminhamen
to seja pela aprovaçio. Temos o entendimento de que adiar a vota
çio desta matma 6 desprestigiar uma ca1egoria da qual coobeoe
mos o trabaib.o e sabe0101 dos riscos a que consla.ntc:mente estio 
expostos. 

O Senado, boje, 6 um espaço diferute, é um espaço voltado 
ao chamamento da sociedade, aos anseios dos tmbo.lbadomL E este 
projeto mereceria oeocmiMamento favorável dos amsos colegai 

Este ~ o nosso entendimento. Vot.a.remos contra o requeri
mento ora proposto, sem entraim.os no m&ito do que está sendo 
colocado. Nio podemos penalizar uma categoria pela posiçio de 
que esta ea..a Dio vota sob JX"SSio. Vota portpe quer se idcnlifo::ar e 
quer eotarcada vez msis póxitua do povo, da sociedade brasileira. 

Muito obrigada 
O SR. Lúino COELHO - Sr. l'!<oidente, peço a palavra 

psrio enosminbar. 
O SR. PRESIDENTE (J~ Samey)- Tem a palavra o n<>

bte Senado< Lúdio Coelho. 
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB·MS. Pam e!lCOminbar a 

votaçio. Sem revisio do omdo<.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
oado<es, voto pelo adiamento da votaçio, porque pode ser ext.... 
mamente cOmplexo o seu resultado. Nio se trata somente: do inte
resse dos carteiros. mas do imen:ssc dos trabalhadores de uma ma
neira geraL Eu não estou preperado para votar, porque não sei a 
extensio desse resultado. Se coneedermos adicional de poriculosi· 
dadc aos carteiros, não sei qual será a cooseqilencia para outras 
trabalhadores, como o homem que está. trabalhando na enxada e 
pode ser picado de cobra.,. o homem que estA trabalhando no cam
po e pode levar uma rodada, o pedreiro que pode cair do edif!cio. 
Seria bom que adiássemos a votaçio, para. tomarmos uma decisio 
mais consoante com os interesses de nosso Pais. Mlito obrigado. 

O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Jo~ Samey)- Cooeedo a palavra 
ao SellJidor Bdisoo Lobio. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para encaminhar a 
votaçlio. Sem revisio do orador.) -Sr. P!<oidente, Sr's e Srs. Se
nadores, todos somos favoráveis i reivindicaçio doa carteiros. Isso 
ficou exP"'sso na manifeataçlio de cada um nesta maubi. Eu pro. 
prio fui integrante dos quadros do antigo ocr, como postalista, no 
início da minha carrcin. Mas uma vitória boje significa uma der
rota amaubi. O Senado< J~ Fogaça tem toda a razio. Esta ques
t.io pR>Cisa ser examinada pela Contissio de Constiwiçio e Juati· 
ça. e não foi. S. Ex' usou uma expressão no condicional. dizendo 
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que o projdo, "' oprovado, podod. oor vetado pelo Govomo. Te
nho infonnaçõoo de que S<ri velado. En11o, pon eviwmoo eaa 
vit6ria i1us6ria, 6 indispoaJivel que a Cominlo de Coostituiçlo o 
Justiça examine o Jll"!iOio, ~bõilizando.o coma Comtituiçlo, 
pau. que ele Dio ooja vetado depois. 

É pmciso que os carteiros estejam seguros da sua ooaquista. 
Nio pode oer uma CODquista que amanhl doaapuoc<ri como u 
nuvens e ccmo a fumaça. 

É po< isso que voto pela aprovaçlo do ""!'lerimen!O do U
doa- do PSDB, no semido de que a Comúaio de Comtituiçlo o Ju .. 
liça do Senado toja ruvida o que possa compotibilizar o intoresae 
dos carteiros com as doltmnin•çõos da Coostiluiçlo Fedonl, evi
tando o veto !""llideacial 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy) - Em votaçlo o re
querimento. 

Os Srs. Senwbm que çrovam o~ do Senador 
Gemido Molo, pedindo o .-amo da-pela CaoiJIIo do Coos
tmiçio;Juatiça o Cidadania, queimD P"'"'"""""--{Fiwa.) 

A Mesa, com licença do Plenúio, piaria do fazerllswu 
esc~moa. Tive!DOI o voto do Llder do PFL o do Lld<o: do 
PSDB. A Mesa Dio pode aferir exatamente a vootado do Pleuúio, 
uma vez que o Líde:r do PMDB e demais Ud«es de ootros.Parti~ 
dos Dio se eDOODI1'Im. E 6 evidente a falta do quorum aqui "'tro 
os !ftS<Il!OS pon votar. 

Assim, Dio podondo a Mesa aferir a docislo do Plen1rio e, 
ao mesmo tempo, Dio podoudo fuor verif'IC&çlo po< evidente falta 
de quorum, mmtenho o requerimemo na pmta pua votaçio na 
segunda-feú:a. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy)- Item 8: 

DisaJsdo, em tumo l!nico, do Plojoto do Deaolo 
Legi.llativo Ji' 60, do 1994 (n• 340/93, na Omar& dos 
Depltados). que aprova o texto do Acoalo sobro Servi· 
çoo AiJreol eelcbndo entro o Govomo da Repóblica Fe
derativa do Bluilo o Govomo da Fod<nçlo da Rássia, 
em Molcou. em Z2 do jaDeiro do 1993, k:ndo 

Puoeer favoóvel, sob n•m. do 1995. da Comiuio 
-do Rolaçõcs Elderiora e Dert:oa Naclooal. 

Em disrusslo.(l'lusa) 
Nio havendo quem poça a palavm, eneeuo a disrussio. 
A votaçlo fica odiada po< falta do quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy) - Esgotads a maléria 

coostante da Ordem do Dia. 
Concedo a palavra i nobre Senadaa Emília Fem!Uldos 

(Pausa) --- -----

Concedo a palavm ao nobre Senador Pedro Simon. (Pwsa) 
Concedo a palavm ao nobre Senador Valmir Campelo. 
O SR. VALMIR CAMPEW (PTB-DF. Prommcia o se

guinte discur.!o.)- Sr. Presidente, Sn o Sn. Senadmes, i medida 
que o tempo passa, riCa cada vez mais evidente • contradiçio do 
Governo petilla do i);sttito Fedonl, Nio satisfeitos em terem 
tnmsfoanado a Capital do Brasil IlliDl& "república de sindicatos'', 
com dirigentes sindicais CDtroDadoc nos princiP-ia cargos da admi
nisiillçlo polbliea loeal. os intelectuais petistas ason desdenham 
da intelig&lcia e do bom-senso da populaçlo bruiliense. 

Qualquer cidadlo eandwgo sabe, do sobn, que o p<incipal 
problema do Distrito Fedonl, a grmde prioridade na agenda de 
qualquer govemaote que efctivamenlO conheça a rea1idado do Bm· 
sllia e suas cidades sattlites, 6 o closomJl"'go. 

Devido is e011dições poeu1iareo que Jl"'sidinm a couslnlçlo 
do Brasilia, cujo projeto de implantaçlo nlo Jl"'VÍA uma populaçlo 
supeiÍOr' a SOO mil habitantes e, por isso mesmo, nio côntemplava 
a instalaçlo de indástrias e emJl"'endimclllos de grande porte, o 

i);sttito Fedoa-al , após 3S anos da inwgmoçlo de Brasflis, e com 
uma popu1açlo do quase 2 milhões do bruileirol, v6-se 4s voltas 
can um coo(ingente demais do 12!1 mil dotomJl"'gados. 

Isso 6Lum fato! Contra essa realidade, que nos desafia em 
eada esquina de Santa Maria e Samambsia, em eada praça do 
Gama ru Taguatinga.. ou mesmo nos eixos e superquadras das 
Asas Norte e Sul. nlo existe argumento que nlo seja "anegaçar as 
mangu", deseer do palsnque e IIllbalbar em prol de soluções tápi
du c criativo. 

Pois bem, Sr. Presidente! 
Cientes dessa situaçio extreDlOSA e socialmente explosiva. 

segmentos verdacleiiatnet1 elJ!POnhsdos na busca de uma soluçio 
pon o problema do closomJl"'go no Disttito Federal, como os em
preá.rios; u representações de classes com dirigezues de mente 
aberta; os clubes de scrviçot a maçonaria; os estudantes; os parti
doi poHti.co&:; as igrejas de todas as tendt'ocias; as forças vivas e 
atuantoa da sociedade btuiliense, com exoeçlo de um grupo de ar
rogmes intelecmais petistas eooastelado no Palácio do Buriti, t&n 
atnçado c defencfido a implantaçlo do que se convenciooou cha
mar de ''porto seco'', no Distrito Fedeml. 

O "porto seco", sn e Srs. Senadmes., é uma idéia genial. 
viivel. ficil ~ ser imp!•ntado e extremamr:nte compa1ivel com a ne
eessidado do gemçlo do empn:goo e roceita pca o Distrito Fedoml. 

Trata-se, na verdade, de uma esp6cie do alfândega de ex
portaçio, um ltx:a1 onde ~o ttibulados e liberados os produtos 
importados e exportados pelo Disttito Federal. 

Nessa estaçio aduaneira, onde ficariam os "armazéns-alfan
degados", o ICMS aneeadado, que boje fiCa nos po<tos de outros 
Estados. viria pau. oo cofu:s do GDF. 

Segundo o Presidente da Fedomçlo das Indústrias de Brasf
lia, Anl&io F'bio Ribeiro, um dos grandes incelitivadores da 
~ia, o ''porto seco" tem condições de gerar. pelo menos, 10 mil 
empregos diretos. o que é uma dádiva para uma cidade com mais 
120 mil dotomJl"'gados. 

· Lamentavelmente, no entanto, os intelecb.lais petistas estio 
tentando abortar a insta.laçio do "p:mo seco" no DistritO Federal! 

Para instalar o ''porto S«XJ11
, a Receita Federal necessita, 

evidentemente, de um local. um terreno, com infraestrutura básica, 
eomo energia el~ca, 'sua. telefone etc_ Após acurados esmdos, 
chegcu~se i. oonclusio que o local ideal seria uma área situada nas 
proximidados do Santa Maria, denominada Álea-Alfa, bem servi
da de vias de acesso e estrategicamente próxima ao Plano Piloto, a 
Taguatinga, ao Gama e outras cidades com grande potencial de 
coosumo. 

O S<=:túio da Reeeits Federal, Dr. Everardo Macie~ que 
já foi Seeretirio do Fazenda do Distti'9 Federal e conhece do perto 
o problema do desemprego e da escassez de recursos na Capital 
Federal, bi muito vem tentando, juDIO ao Governo petista do Pro
fessor Cristóvam Buarque, obter a doação do len'eno para iniciar a 
implantaçio do ''porto seco". 

O Govemo do Disttito Fedem~ num rasgo de insensatez 
que ji nio surpreende a ningu&n. acaba de anunciar que nio pre
tendo doar o tem:no pon a implantaçio do ''porto seco", que sua 
inlençlo ~ uegociarcom a Rc:ocita, para mendar ou Vender o imóveL 

Com mais essa "peripécia" dos intelecb.lais petistas, o Dis
trito Federal corre o risco de perder o ''porto seco", porque o Esta
do de Goiás, rujo Governo 6 l:l!Cional e prático, com eetteza nãO 
vai deixar passar a oportunidade. E dopoi' ·egundo o proprio l'lo· 
sidente da FIBRA, Ilio faiá diferença para os empresários se o 
podO for instalado a ISO ou 200 Km de Brasllis, em Anipolis ou 
Goi!ttia. A difenmça só será tontida pela populaçlo do Distrito 
Fedetll~ que deixará de !<r emJl"'gos e toemSOs para a melhoria de 
suas condições de vida. 
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Sr. Presidellle. Sn e Srs. Semdores: 
A pooiçio do Govemo petista do Qistrito Fedenl6 ima-. 

imcioual e fme -.!moDb> oo in-... da popuboçio brasilien
se. ~posso lolenr tamuJba imensaleZ! . 

O PT chegou 10 Governo do Distrilo Fedcnl, sn e Sn. 
Senadmes, u custa& de promoiSU fmasioas, c:oo.sesuindo eugo
d&r a populaçlo com oxpeetativu falau e impoulveúl de oemn 
CCIICl'etizadas. Prometeu o ''pln.fso tm:rcstre" &01 trabl.lhada:es, 
importru "companheiroo" de fota pua ajudlrem nu pon.lticea que 
vemoa e"•mpedas nos jornais todos 01 diu. Vem cometendo se-. 
guidu uneiiu, como o ''mumiglte11

, a engan'Çio da. "bolsa fiDli~ 
liar de educoçlo", a popoota de olovaçio d&a taxas de fomeeimen
to de igua. etc, «c, etc _ 

Agon..,. c:hegamoa ao cóiDJJo de mail cua smdice., com os 
mog&Dlel c auto-sufiCiente• intelectuais pet:iltu atentando contra 
o ....,.._ miximo de !<>da. popuboçio de Bruffia. 

Esporo, com !<>da a sincoridade, que o GovOl"ll&do< Crislb
vam Biwque. 1111ff""' de laJUI tecxiu, catodritioo respeitado o 
idolatiado poJa eaquord& delhnnbnda o incomequonte,litenlmon
te ACORDE, desça do palanque e oomoce efetivamente a lnba
lhar em pool daqueles que lhe coofiluwm a sagrada missio de 0001-

duzi..los a uma vida melhore mais digna. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) Coacedo a palavra ao 

nobre Senado< Gilvan BoQ!e1. 
O SR. GIL VAN BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o se

guinte di"""""-) - Sr. l'n>lidente. Sn e Sn. Senadores, UIIOIDII· 

mos boje i. tn"buna com o iDtuito de protestar coa.tn. a insensibili. 
d&de da Di<doria do BANCO DO BRASIL em reboçio ao mo
meniO fmanceiro diflcil pelo q1al rjm passado 1101itoo de 110111 fun. 
cio!Wiol, motivo que tem !ovado aJsuna deles 10 """""' radical e 
des: spendo do suicldio. 

Uma recente reportagem publicada no Correio Brazilionse 
infa:ma-noo que, desde fevereiro, pelo menos S funci<xWiot do 
BANCO DO BRASB.. mataDm-se em ~ncia do dificuldades 
fmanc:ciru, tendo dois dolos deixado bilhetes noo ..,.;. expressam 
que a motivaçlo para seu ato foi a cauu meociooada.. Em um des
ses bilhetes, seu 111tor, antes de dizer' que deixa a vida sem ódio e 
sem n.ncor, mu com o conçlo cheio de amor, esclarece a razio 
do ges10 extremo com as seguintes palavras: 

''Foi a :morte a soluçio eocontrlda pua os meus p:oblemas 
fm.anociros.'' 

Vale resaaJtar que difiCU!dadeo fmanceiru sofridas po< ban
cários do BANCO DO BRASIL rjm oido butante con&lnl noo ~1-
timoo tempos, nio rep<eSCDtando, de modo algum, ca101 iroladoll. 
No fulcro <lesao problema se situam dois fiiiOI. O primeiro 6 a 
coojm- oc:<l~Jbmica delfavodvel101 devc!dorel em seraJ, "'Jll"O" 
sentada por taxas de jlroo inacreditavelmente alw e por ,..triçlles 
cada vez mois duns ao ~to pessoaL O oesundo 6 a detoriolll
çio salarial que, hi 11>1ito, tem oconido no BANCO DO BRASIL. 
O banc:mo oio consegue manter S<U poddo de vida, rec:oue b df. 
vidas, paga Clrlssimo por elas e perde mois ainda poder aquisitivo. 

A Coofodençlo Nociooal doo iloDcéiol estima~ ceti:&-de 
70 mill'lmcicllirioo do BANCO DO BRASIL rocarcm ao~ ea
pocial pua conseguir saldar...,.~ Cano n6c llbemcs, 
os j1ros cobndoa solre o d&ito do~ espocialesdo poibiüvoo. 

Infelizmente. o cgo(smo e o individualismo cada vez mais 
se tomam a m.arca das sociedades modemu, entre u quais se en. 
quadra a nossa. Vivemos todos em DOSSU redomu de vidro. eu,. 
capauladoa em nosso poq1eno mundo particular. Aquilo que per
cebemos existir fora do circulo estreito que &açamo. pua nós con
sideramos assuntos alheios, problemas doo outros quelllo nos di
zem respeito. 

Hoje em dia, se uma peuoa possa mal e tomba. muna XU& de 
grande movimento do cenlro de alguma grande cidade. 6 possivel 
que ela veoha a :mcombir aDlel que OOOl'l'a a algum t:ranJeuD.tc a 
simples id6ia de ir ver o que ostlooonteoondo, de pmcuru aaber 
se b' algo que ele posso f....-. A palavra solidariodade ponlCC 
deotinad& a cair em deiou.O na Jlngua CO<I1>nte, sondo "'legada a aJ. 
gum diciatlrio de termos nros. 

Tamb6m a burocnlimçlo vai alaigaDdo sua inllu&lcia na 
vida modema, num processo antcviato pelo sociólogo alemlo Max 
Weber jl. no a6culo pusado. Esoe complexo de namu e de pro
cedimemoo, que tudo engloba, que tudo "'gula. que tudo discipli
na, acaba po< oe tm1ar um escudo que utilizamoo pan proteger a 

· redoma de vidro dentro da qual vivemos e pua podermoolndar 
com a cabeça erguida: n6a Dio tcJDOI, nada a ver c:om isso! 

Assim estio se comportaDdo os di!etores e o presidente do 
BANCO DO· BRASIL que Dio q1orem rocoohecer que hi falOs 
graves e dramáticos OCOil'eDdo com muitos de seus func:iooúiol. 
fazem o oesuinte mciocfnio, inconteatlvel de acordo com o ponto 
de vuta16gico-legal: se alguns de nos101 funciaWioo endivida
l'IID.·se acima de sua capacidade de hcmv seus compromissos e, 
depois, mataram-se px esse motivo, isso 6 problema deles. nada 
podemcSI fazer, nio temos nada a ver com isso! CJ.egamm·mesmo 
ao ponto de dizer que dez funciooirioa do banco ao baviam suici
dado no ano passado e que tal mlm= de suiádioa, acontecido 
demo de uma«mmjdede de 120 nú1 peuou. nlo era Imita coisa. 

Sr. PresidelllO e Sn. Sonadcros: 
nm surgido muitas reclamações e demlncias, por pUte das 

enlid&dea representativu doo f\mciooúios do BANCO DO BRA
SR. e po< parto doo próprios funcionirioa. no ..ntido de que o tm
tamonto diapensodo pelo banco aos empregados com dificuldades 
f:llllllCeins ae tem mostrado exoessivunente rfgido e desuiiWlO. 

Coasta, po< exemplo, q1e o BANCO DO BRASIL oferece 
maiores facilidades de refin•nciunemo de dívida aos seus clientes 
do que a ""' próprios funcioo.lrioo. Seria fuoqüente, em algum 
case., o bmoo aceitar renegociar dívidas de cliemcs em at6 36 me~ 
ses, aceitmdo cano fndicc de reajuste do d&ito o pe:rcenbJal de 
OqJiv-ia salarial. Todavia, 01 funcionhioa que devem ao bon· 
co sio iolimadoo a quitar""'• d6biloo, nomiximo, em 60 diu, seodo 
01 casos de in.odimpllacia onviadoo -...e ao Dopsrtamento de 
Assisttocia DiJciplinor, respoosivel por admini-.- pun>;ões. 

A severidade do BANCO DO BRASll.. em relaçio a seus 
funciaWiol em dificuldades, juntamente com a perda de poder 
aquisitivo da categoria. tem-se somado ao aum.eôto do número de 
demissões. pua criu um clima de imnabilidade emocional no cor
pu doo servidores do banco. Estima-se que a m6dia bistórica de 
demissões do banco seriam 30 casos por ano, a maioria por moti
vos graves. Contudo, neste ano, em apenas quatro meses, foram 
demitidos 200 banclrioa. 

Dosla fonna, dada a pvidade da situaçio, comprovada por 
butórias recoaentes de suicidioo, solicitamoo ao Presidente do 
BANCO DO BRASIL, Sr. Pllllo C6sar Ximenes, que transfcnne a 
impassivel politica de recursos humanos do banco em um conjln
to de dirdrizes mais buJDIDIS, voltadas ao acompanhamento das 
DOCeloid&deo do funciooirio. Uma instimiçio, seja ela qual fcr, s6 
existe na medida dos recunos humanos que possui. O &dto do 
BANCO DO BRASIL. ao loqo de sua bistória, 6 a bistáia do &tito 
de scus fimcicoúiol em de 1 nh•ra:n seu trabdlo e sua missio. 

Pedimos, em primeiro lugar, que o Presidente do BANCO 
DO BRASIL proctiR' envid&r esforços pan conseguir a recompo
siçio do valoc dos salúios de seus funcionirios. Essa comtitui. na 
verdade, a ónica maneira de evitar novos dramas peSSO&is e de ~ 
oonstimir um nivel m!nimo de aatisfaçlo e de realiDçio dentro do 
quadm de pesaoal da empresa. Ser funcioomo do BANCO DO 
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BRASn.., no passado, j& foi uma eolocaçio de pnde stabls, tendo 
sido sinônimo de estabilidade e de prosperidade. Por isso, o baD<:o 
allala pm. seu quadro oo melbores !X"'fissiooais disponlveis. 
Hoje, lamentavelmente, já nlo 6 mais assim. 

Em se-do lugar, enqu.mro a recompooiçlo salarial Dio se 
efetiva,. que a <lireçlo do banco Aib& ~o momento an
gustiante vivido por gmKie parte de seus IIOIVidores. Um momen-
10 de queda de poder aquisitivo e de imensas difiCUldades pm. o 
endividamenro, em que 01 juros excxbilantes sio capozes de que
brar qualquer pes1100 que. nmn apuro qualquer, se veja na CODiin
g&cia de ter de tomar dinboiro e_..tado. 

Era o que tmhamola dizer'. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samoy)- Coneedo a pa!avm 

ao nolne Senador Humberto Lucena. 
O SR..HUMBERTO WCENA (PMDB-PB. ProllllllCia o 

seguinte disanio.)- Sr. Piesidente, Sr's e S~>. Senodores, dunnte 
a luta que trave~ pela mamtençlo do meu mandaiO de Senador 
reeleito pela Puafba. cm. 1994, mantive contato pcm:tmente com a 
Naçio, atn.v& dos meios de CO"'""ÍCiçiº de massa e, bem assim. 
cem os Senodorel e Deputados quo, eDiio COI1lfllllham o Congres
so NacionaL 

Hoje volto a alxmlar o assunto. pua levar a minha mensa
gem aos congrossistaa da nova Legisiatun. pnde parte doo quais 
nllo me coabece de perto. o que poderia contribuir pm. uma mi 
impresslo a meu :respeito, j' que a mídia nacional envolveu o meu 
nome, numa campanha sórdida e pei'Vcrs&, como se xealmcnte cu 
tivesse utilizado a Grif!Ca do Sensdo, pm. imprimir -ganda 
elei-z. 

Como o objetivo de ilum.r oo ICOillecimeniOI da 6poea. 
transcreVo, na !ntegra;nos Anaia do Senade, o artigo que publi
que~ no ''O Globo", de 29 de novembro de 1994: 

"Pela V erdadc" 
''Ningu&n deseonbeoe o exiiOOldin6rlo pepel que a impren

sa vem desempeuhando no pala, a partir da deliiOCtalizaçio, quan
do ela pessou a exercer o Quarro Poder, no pleno exerclcio de aua 
açio flSO'lizadora. 

Há dois liDOS, aobtebldo, a imp<onsa contribuin, de modo 
efiCaZ, pm. iniciamw.-omq:,.,..so de purificaçio de nossa vida 
politico-administn.tivL Foi assim cm 1992. ao se instalar. DO 
Congresso Nacional, uma Comissão Parlamentar Mista de Jnqu6ri
to. CPMI, pm. investigar as denúncias de Pedm Collor C0D1m o 
esquema PC Farias. mjo relatório fmal fnrvl•rnent(JIJ o pedido de 
im.peachmenfdo ex-Presidente FcmanOO Collor'. Foi assim,. tam
b&n. em 1993, ao se instalar, no Congresao NIOciooal, a Comissio 
Parlameutar Mista de lnqu6rito, CPMI, destinada à apurnr as de
núDCias contra a chamada 'máf11." do Orçamento~ a qual redundai 
ns penla do mandara de virios Deputados. · 

Mas. para evitar que a versio valha mais do que o fato, a 
imprensa tem de recolher infOIIDI.ções exatas. visando a preservar 
a imagem das pessoas potventura envolvidas em um dc•enninado 
noticiário. _ 

Trago o exemplo" da impuguaçio do registro de minha can
didatura pelo MinUt6rio Públieo. penmte o TRE-PB, alegmdo-se 
a impressão de calendáriO< de Ano Novo, na glifiCa do Senado. 
que, apesar de derrotada na Puafb&. foi aceita, em grau de ~eaJrso, 
pelo TSE, em decisio que ainda nio lmnllitoo em julgado. por ha
ver recorrido ao Supremo Trib.mal Fodcr&L o que me pennitiu 
contimlar candidato e ser reeleito pelo povo paraibano, por cerca 
de meio milhio de votos. 

É indispens1vel que a verdade dos fatos chegue à opinião 
púbica, pm. que nio haja a injlstiça de um prejllgamenlo. 

Desde que a Gtáfica do Senado fo; criada, o Senado insti
llliu, para os Senadores, uma quota de publicações que, de um 

modo geral, sempre foi utilizada. Mais recentemente, o Presidente 
Mauro Benevides baixou as instruções Sobre o uso da gráflQl, 
ahJnlivnvJo as normas especiais. com força. de lei. que regem a 
mat&ia. Surgiram. CD.lio. as novas tabelas de ~s e o valor das 
qucus dos Senadores. incluinOO os cartões de Natal ~ os calendá
rios de Ano Novo. 

Desde meu primeiro mandato de Sensdor, em 1979, inde
pendentemente de eleição, imprimi e-distnllui cartões de Natal e 
calendãrios de Aoo Novo, com as mesma:~ cam.cteristicas. ccmo 
coosla dos autos do meu processo. Aliás, a grande maía:ia dos 
Senodores .._ agiu do mesmo modo. 

Em deumbm de 1993, os calendários que mandei impriinir 
nada tinham a vu.com a eleição do ano seguinte, limitando-se a 
uma mensaaem. de Ano Novo. dirigida. inclusive, aos l:nsileiros. 
face à minha ooDdiçio de Piesidente do Senado, nos seguintes teonoo: 

1'Que 1994 seja um marco na vida dos bta.sileiros,. sobteb.Ido 
dos mais pobres que são a imensa maioria. de nossa população. 

Que Deus DOS &PJD.lc 01 caminhos pam a saída da grave cri
se ecxmômica e social que leva. cada dia mais. a miséria e a fome 
aos ~ de milhõe• e milhões de pessoas carentes. 

E tempo de servir e aio servir-se". 
Põr isso mesmo, dezenas e dezenas de calendários foram 

enviados a pessou de v.úios Estados, que mantinham correspon
d&lcia comigo. Entretan!o, o Subproeumdor Eleitoral na Pamiba 
afll11>0U que teria havido abuso de poder polílieo. face ao dispusto 
no art. 45, n. da Lei Eleiloral, que veda a candidaro e perlido "re
ceber direta. ou indiretamenle'~ doaçio em diDheiro ou est:i:má.vel 
em Wnheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, 
procedente de órglo da administmçio pública". 

Om, esse tugUI!l<'lto nllo pude me atingir, pois_ em dezem
bro çle 1993, quando os calendários forma impte.SSos, não em can
didato, _A «)pula do PMDB da Pllr'liba. nessa 6poca. queria que 
eu fosse candidato a governador. 

Pois bem. em li de março de 1994, já impugoada a minha 
cm:ididablra no TRE,Iancei um manifesto aos paraibanos, desistin
do da indicação do meu nome como eventual caDClidato a govema
dor e coloeando-me à disposição do PMDB, ccmo candidalo ao 
Senado, o que s6 ocor:mJ em 29 de maio de 1994, ns Convenção 
Regional do partido, quando neDhum calendário foi distribuldo na 
Pamiba. 

Portanto, os calendários não continham qualquer propagan
da eleitoral até porque se isso fosse o meu propósito a mensagem 
seria referente a Governador do Estado que, na ocasião, era o car
go que os meus companheiros me reservavam. . _ 

·- Resta-me, agora. esperar e confutr na Justiça do oieu país, 
que certamenre haverá de descobrir onde está a verdade. 

Enfiiil. a opiniio pública pude até achar que essa prática de 
imprimir cartões de Natal e calendários de Ano Novo, na gráftea 
do Senado. nio ó certa. A inljrOilS'l pode alé eriticá-la, duramente. 
Nio scris, po<ém. justo que um procedimento legal, por um la
menlável equivoco, pudesse justificar a cassação do registro de uma 
caMKiphrn., As vésperas das eleições e, agom. vilariosa naS Ul'Il8S

11
• 

Eis o referido Manifesto: 
••Aos Pamibano&'' 
'Mais uma vez. afasto-me da campanha pelo Governo do 

Estado. 
Tive o meu nome lançado como candidato a Governador 

pelo PMDB, por iniciativa de Rooaldo, Marlz e Cícero, com o res
poldo dos Deputados Federais e Estaduais, dos ~'~efeitos e Verea
dores do Partido. 

Aceitei o desaf10. Desta fez, ao eontririo de 1986. nunca 
encoutrei, na capital cu no interior, quem não acreditasse na vitó
ria. Tanto assim que subi nas pesquisas da Porte. em pouco tempo, 
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desde que me displs a ser candidato a Govemadcr, do 4% pora """"' ao TSB foi cmsidendo ilumpestivo poJo próprio Relator 
JZ% e agora pora 16%. da marma. · 

Tinha, pois~ a solidariedade portidúia e o apoio popular, in- · PO!fallto, o STF lllo julgcu o m6ri1o da queatlo. Se o tiveo-
clilpeoúveis paDI oomeguir o-eleitoral11031&luta """"""veL .. feito, Dio resta • ,_,.,.. dávúla do que mormaria o-&<:6!dio do 

Sentia-me prepondo para a grande tarefa de govemar a Tribunal Superiol" Blei~ Dio o6 poJa grmdo possibilidade do 
Paralba, dando continuidade ao magnifico trabolho do Ronaldo hito, da prelimiDar do ofensa l coisa julgada (o Sub-Prorumdor 
Omha Lima que, em apeou ~~ anos de mandato, começou a Bleitoral, jlluto ao TRB da Paralbo, bavis usinado o acádio, to-
l'eOI"pD.iz.ar a nossa economia e a sanear as DOU&I (lDIDÇ&I. ro- ma:ndo assim c:ooheci:meato de decido local, s6 recorrendo. e:aU1>-
Jando u dividas do Estado, muitas das quaia, como 001 cuos tanto, após mais do quinze dias, quando o prazo que a lei lhe asai
do INSS e do FGI'S, bi 25 anos ulo eram "'ogatadaa, poudo nalava era apeou do llh), mas , tamb6m, pc<quo, cetlamellle, a 
em dia o pagamento do funcionalismo, prq>arando a reabertura própria mal6ria do fato, molha ex-mada, deixaria clm>que, ao 
do PARAIBAN, construindo pequenu, m6diao e grandeo obras imprimir o distribuir os caleudirioo 110m oequer era <mdidoto e 
em Jqlo Pesooa, em Campina <lDnde em quue todoo 01 Mwúcl- nlo fiZ qualquer propaganda eleitoral, 
pios do Bstado, apesar de termoo atlavoosado om 1993 a maio< Sr l'resid<llle, Sn o Sa Senadores, pa oportuno, convmt 
oeca doo 4himos no NC<deste. lembrar que, salvo no auo do oi"OIIUS l Coostiluiçlo, as docisões 

BnttetaDto, 01 m4hiplas ú......,. da Preoid&>cia do Senado, di>TSB slo irrocou!veis, o que pilo, gavemente, em risco, os di
do ~ao Nacional o, sobreludo, do~"' RevisO<, atju teitco·claa portes, oobreludo quando se trata, como era a hipcllese, 
atividadeo fc:nm [li'CITOgadas alAI 31 do maio deate ano, Jeudem- de impuguaçlo do registro do diploma do cmdid•to ou de mandato 
mo do tal maneia em Bras !lia, pelo menoo ahl o fmal da teVislo elotivo; cem c:onsoqOont.. inolegibilidodo pa IJh anoa. 
CODStilucional, que fique; som coodições de ·dar uma - P<l< isoo mesmo, at.lm do projeto do anistia aoo candidatoa 
mais coustante o indispeuaivel na Porúba. como coDdidoto a Go- lo eleiçõoo de 1994, procoosodoo ou condeD!Ido•, pa publicações 
vemodor. na Grillca da Senado; afmal aprovado pelas citas Casas do Coo-

Diante disso, comecei a ..,.vallar a minha pooiçlo, oo ano psso Nacional e sanciODado pelo Sr P,..idente da Rep<lblica (Lei 
eleitoral do 1994. Apesar de ter ...cebido [CUOVada e crescente 10- n• 8.985 de 1995), fc:nm opmrentados, no Senado, dois p!ojetoa 
lidariedode do PMDB 1 minha candid!!l!"' a Govomador, couclul de lei: um, iDeio indo· a Açlo Roscis(ria na compot&teia do TSB, 
que ea muito diflcil ooociliar a disputa do Govomo da Bstado noo ca101 do impuguçlo de registro, de diploma de cmclid••O. ou 
com u rospoosabilidades do PreoidoD<e do s.-lo, do ~ao de impuguçlo do maDclato, cem COIIIOCjlleme inelegibilidade, e 
NacioDII e do Congreooo RevisO<. outro, quo imtitoi a Açlo do Descumprimento de Prindpioo Fun-

BntJo, emboa frustrado pa lllo poder tontor roalizar o.so- damenlais, de compet&lcia do SuJemO Tribunal Fecleal, ambos 
oho de governar a querida Paralba, ca:oondo uaim aiiiÍJJba comi- pora evitar que fuums injllstiças possam oc:ómlr, inapelavelmente. 
oa poBtica, reoolvi doclinor da minha iDclicoçln·pora coDdidoto do Sr I'IMiclente, Sn e St:1 Sonadores, 10 lougo de todo o po
PMDB ao Govemo do Bstado, e sugerir, para mbotiluir-mo, 11011& rlodo om que o meu maDdato do Senador esteve ameaçado, o 
DObre e hoorcoa missio, o nome do Senador Aullloio Mariz. Dio apoio e a oolidariedode que recebi, Dio apenas na Paralbt, que me 
o6 pela sua grande ~ entte oo filisdoo do Partido, OOIIheceDclo como me OOIIheco, se levantou uuma verdadeira ro
c:ano, sobreludo, pelo imonoo apoio popular que deofruta na Pa- voita dvica, deodo o primeiro IIIOIIIC1IIo, mu de todo o pois, apo
nlbo, confoane atcatam oolndiceo que lhe fotma conferidol pela sarda Slllba demolidora do fortco oegmentoa da midia, sensibiliza
'ltimo pesquisa da PC<te, meomo aem ser ele sequec poolulantc a am-me profundamente, fortalecendo o meu espirito e retcmporon
candidato a Govemadcr. do o meu caritcr, pora que pudesae aguudar, cem a consci&Jcia 

Quanto a mim, coloco-me 1 c1ispooiç1o do PMDB. pora - tranqllilo, no oeio de minha família e doo meus amigos, a justiça de 
Qndidato ao Senado, displtaDdo, juntamente cem Ronaldo CU- Deus e doo bomoos. 
Ilha Lima, as duas vagas a serem preeDChidu este IDO, poJa vonta- Mas, neoaa r..., de luta sem tr6gua ccnt1a essa injustiça, 
de soberana do povo parubano. Mod&tia a pufll, acho que minha (havia uma imema dcsp:opos:çlo entre o aro de que me acusavam, 
expori&Jcia parlamentar, aliada l ~ncia politica • portidiria a •• pena que p-oteodism mo impC<), recebi tambmt o apoio de co
que nunca fahei o, bom assim, 1 honeslidade comprovada no t1ato rajoloo e brilhantes jcrnalistas e esaitot'os, a nfvel nacional, como 
da coisa plblico, e aso serviçco Jeltadoo 1 Paralbt, ao Na-deste e S111lo RIDIOI, <lerudo Melo Mcurfo, Ari CUnha, Tm:isio Holan
ao Brasil, aedencism-me a pleitear doo poroibanoo a minha reelei- da, Joio Bmllio Falcio, Ricardo Lo- Carlos O!agu, HElio Fer
çlo ao Senado. · naDdes, Ari CW!ba, Josemor Dolllu, Rui Fabiano, Vicente Limou-

Deixo, portanto, o meu dostioo poHticc nas mloo do gi Neto,Jves Gandra, som esquecer os poaibanos Nelson Coelho, 
PMDB, sucocüneo do MDB, que fuudoi, com a[guna poocoo com- Paulo Santoa, Severino Romos, Holio Zenaido, Fraucisc:o Pereira 
panheiros no Bruil e na Paralbt, nas boru mais ootnbriss da dita- Nómga, Luiz Augusto Crispim, Maica1i Fenoira, Djocy Anda-
....._ e, sobreludo, nas mico doo poraibmoo, cujo apoio pezma- do, lgn6cio do Araglo, Mario Aaájo Filho, Mm:ondes Gadelba, 
llalle e geooroso mo levou i Assembl6a, 1 Clmara doo Doputadoo Geraldo Beltrio, Agnaldo Almeida, Marco Tavaros, Corlco Pessoa 
e ao Senado Foderal. de Aquino, Goozaga Rodriguoo e Nonato <Juedos. 

Afmal, ooporo • confio quo o PMDB conoiga r....- uma Sr Presidente, Sn e St:1 Sonadores. ao falar na impn:ma, 
pude aliança com oolrol Partidoo. Dio o6 pora ampliar a ,.,.,_. Dio pouo olvidar, pa exemplo, o ortigo do Ricardo Lo..., publi
~ popular de AniOOio Mariz e de toda a chapo majclriWia e cado no Coaeio da Paralb& e no Correio Bruilieuse, que lho valeu 
.,.-opcxt:ional, mas, tamb6m, pora elabonrmoo, jllraoo, o grmdo uma demissio sumiria de um jomal da grmdo impn:ma do pois. 
Projeto do uma nova Paralbt". É que elo, que fora escolhido pora me !ICOIIlpllllhar na campanha 

Lamentavelmentc, o SUpremo Tnl:w>al Foderal, ca:oo aoon- eleitoral da Paralbt em 1994, logc após a docisio do TSB, cem a 
.,.; logc após a sua decisio, face a velharia procoaual do ReatrOO misdo espedfiC& do fuor uma investigaçlo sobro minha vida, so
&lraordinirio, po< maioria do votoo, dele lllo 10mou conhocimen- gundo revelou 1 JeiOI do minha intimidodo. ficaa tio surpreeu
lo, sob o argumento de que nlo so tratava do flagrante ·apodo l dido cem o que OIICCDtrou a meu respeito, na Paralbo, que, a16m da 
80Dil& comtiluciottal, apear da ofensa 1 coisa julgada, ji que o ro- reportagem divulgada que miito mo bomou, roaolv"' fliZICl' um ar-
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liso, pora relaW a vmlade doo fatoo. Entrol.ulto, o j<mW quo, rep~. mais coudizmtes, talvez, com a nova ftica na poHtica. Ali
'""" dl!vida, queria uma matma OQntnria, Dlo só Dlo poblioou o teo do umdar o "'SU!amedo do Congresso, roodeaar algu6m <jue 
ICU utiao. como o puniu com uma ~ ubilltri& o .iojJJta, 10 comportou deotro du nonnas ~ um aptessam.cnto inj:lstifiado, 
po1a.,.. divulsaçlo em outros 6t]lloo daiDJ!nma. iloplo anti-6tioo-

Numa homomgom, a .... extnoi"dinlrlo jornalista, Iram- No mlnimo, o Tribunal Superior Eleitoral, tio cioso na 
c...vo..., artigo: distribuiçio de minutos e segundos do oportunidade poUtita, 

''Procum-10 um Cormcl" deveria ser mail equlnime ao julgar um politico, que dispdta 
Pll'ti do Rio de Janeiro, lliDido da IIDla fória de caça-cor- com out:rol, igualmcmtll processados na mesma corte, a cbmce 

roptoa,l procwa do um lfpico ccaooel uordolliDo, com aouo trigo- de voltar pora o Senado. Por que nlo julgar os outros ao meomo 
dlieo piDJadoo, f.....W, cuu de pn.ia, c:aaoo luxuoooo, filboo lempo? Por que Dlo julgar juntamenle os outros 64 oonada...s 
empoloúadoo em carsos póbliooo. Pua minba doc:epçlo, o que eu- que flzenDl calol>dúioo, muitos disputando e!eiçio nos seus ·es-
cmtroi foi um proc:a>eeito. · tadoo? · · · · 

Minha repcxiJ8aD ji tinha oú tftulo: 'O cort»WI di Bana- Por que o oacolhido foi o pl1>Side~ do Legislativo? Seria 
ndnu", ori!P'm da famllia de Humbeoto Lucena. Parti ,..tio pora uma vingança taidia do alsuna ju!ZZ>I nomeados pelo ex-pn:sidenle 
deaoolxir u prop:iodadea do a~pooto· ClCIDI>OI naquelo rinclo do Collcr, cujo proceoao do impeac/Jmélll foi iniciado com a assinabl
Brejo poraibono. Ao infmm•çõoo doo advenéioo poltiooo de Lu· n de Luceaa, """" outros? Alih. o oonador que disputa a vaga 
ceua mo dcseotimulamn. "Nio hl nada"; m-.m, "elo nio.tcm · çom Luccua por:tenceu 1100 quadroo do PRN, qual1do Collcx eslava 
fazmdã U", ''vai p«der a viagem". · na ribalta. Depoia. passou por-" sois cutros pertidos. Esti sendo acu-

Entlo. ~ a cua do praia? A JIWIIIo da cidade? - Nin- aado do abuao do pod<o- O<Xli1Ô!DiCO. Quando ontroo pora o Senado, 
su6m aoube mo di=. E oo f!lhoo? tinha quatro ccoceaoioolrias de automóveis; hoje lem novo. Nio 

A Lille, ex-niii'IOI'Id1 de Itamar. ainda nlo comprou o futca em o cuo de uma investigaçlo tio eitc:ieute quanto a que foi feita 
que """"' e aoda a p6. Os outroo? Levam vida de clauo lll6dia. DO caiO da gdllca pelo TSE? Pelo monos como iguddade de 
Nlo OIIC<ldrOi nenhum jagunço yuppie. Ao contririo, o quo pudo opcx1uDidadoo? • 
oboorvor foi que oú advenúiol poltiooo, moamo no lladiciooal Afinal, nenhum advorslrio polftico fez um tmbalho tio 
clima de dispo ta renhida das eleições nordealiDu, u&am a pllblico bom pua atacar a honorabilidade de um candideto qumto o 
pora defender a h01101tidadc do aemdor. Muitoo eloilcoa poraibo- TSE. Quem vai julgar se isao 6 interfedncia indevida ou Dio é 
no&, que nlo ilm votar DO IC:Ilador. indign•dos com a cuuçlo, o Supremo Tribunal Federal. Quem vai pagar o prejufzo causa
que COIIIideranm indevida, m10lvenm DJ.Idar seu voto. do 10 presidente do Senado, em:am::gado de passar a faixa ao 

Ainda Dlo estava tolalmoole CXlllVellcido. Parti, enlio, ao proximo Presidenle da Repllblica? S6 o tribu!llll divino, poasi-
eDCOdlo do preaidemo do Congre110, ccmdemdo pela impt alo v cimente. •• . 
de calomdlrioo eleitorais. Eltava eofumado 1100 IIIIIDÍCfpi<lO mail Sr. PresideDie, Sr's e Sm Senadoroo, na hon de confessar a 
diotanlel da capital, quase na fnoeira com Pomambuco o Ceut. minha gntidlo Dlo pouo omitir o trabalho dedicado e competeDie 
Atiblde suapeita. Decidi ir ll, ver como ele foz componha doo mouo ilu- advogados junto aos Tribunais Su~s, Rap-

Encmtroi o velho politioo de 65 moo, 40 doloo como poria- hael Mayer, Sallo Ramoa o Luiz Carlos Betiolo, na primeila ins
medE, filho de um telcgnllota e neto do poltico, mbindo em im- tJncia, Solon Beoovides e Roooevelt Vitae. 
provisadoo ~os pora Iq>Otir aoo eloi-. que tinha sofrido Sr. Preaidonte, St'o e Sn Senadorea, anles de tenninar, 
uma injl~ e que .. _ 10 dedicou 1 Pualbo.. Em Do*m>, chamo a alençio de V. Ex"s, para um aspecto fmal que tem a 
Imaajlada Agua 8ra:Dca, Juru c Prillc:eu. Isabel, ci.dadea pmp6ni- ver com o projeto de anistia aprovado pelo Congresso e sancio
mudo Sudooole poraibono- onde a pro{oosora péa a aula quan- nado pelo Senhor Preai- da República. Ao conlrlrio do 
do chove., pua IDOib.'lr ao1 aluzK» o qoe 6 - coatau. que o que que amplamen.te se divulgou e se divulga, a anistia foi sugeri
mais se orgulhava em sua caiiCin. ma ter o::upado a lidermça da da, nJo apenas para que a justiça coutra mim nlo se consumas
Oposiçio durante vúi.ol .mos no :n:gimo militar. se, ma1, pua evitar que outrol companheiros, mais de uma de-

De fato, comecei alembnr, Lucena esteve sempre junto do una de Senadores e Depotados, Governadores e Vice-Gover
Ulyue~ Guim.uios. Nlo vdOU com oou co!oga de PSD, quando o nadorea tam~m peocesoadoo, foasem tam~m condenados, por 
partido decidiu "eleget' Cutello Branco em 1964. V11itou Jft1101 terem feito publicações na Gráfica. igualmente sem qualquer 
polticoa. Botou na Ccmtituiçio a nmma que pn:v& a anulaçio da mensagem do propaganda eleitoral. 
nomoaçio do funcioolrio pllblico o a puniçfo do IIOIIIO&Ille, ao Dlo Sr. Preaidonte, St"s e Srs. Senadores: 
fcr porCODCUISO pllblico, e ponl vai. Elia 6 a história da luta pela poaervaçio do meu maudalo 

Entio, cad& o nepotista? Cad& o ostm>ótipo? Nlo ODCOil· do Senador roe!oilo pela Paraloo. 
trei. B contrariar o este:m6tipo 6 sempre mais complicado. li O Judicürio, o Legislativo e o Executivo cumpriram as suas 
JeDti·na pele isso uma vez quando escrevi que o maior Jatifun. atribriçôes oonstiluciooais. 
dilrio do A<ft> en a favOI' de Clico Mendes. Era um latifimdil- Afmol, vobo o meu pensamento pora Deus, a quem, desde a 
rio de papel. tio endividado no Incra que vivia num quase bl:r- pri:Inmn. hora. entreguei o meu destino pessoal e poUtico. Ele me 
nco de leto de zinco e parodco de madeira. Os que ccmpiraram d<u a fcoça noceulria, pora manlec o equillbrio omociooal e, so
contra Clico Mendes eram novos proprietiri01 vindos do Sul. bmtudo, a f6 na vitt:ria, que nlo foi minha. mu do gene:row povo 
com lenu de dimei!IÕOII moclostu pora oa podtljea do A=. Mu poraibono. 
lliDgu6n enlendcu nada e fui cmdenado pelo comit.! central doo Sr. Presidente, noa tetmoo regimelll.ais, requeiro a V .&• 
ecológicoa ...unidos. que autori2le a pubücoçio no D!6rlo do Congresoo, como pertlos 

No caso Lucena, me convenci. que estava diaJ:te de um integm.mes deste prormnci•mento, os documentos anexos de n~: 
equivoco lepl o jcxnalstico. Se a aociccladc cmaiden otndo o I, 2, 3 e 4. 
Senado imprimir caloJ>dúioo com mlm&&SODO do Dou Feow, pn:
ciaa umdar u rogno de fimcionamenlo do Cougresoo NaciooaL 
Depois disao, pode cobnr doo pulameDiareo ~bodi&ci• la DOVU 

DOC!IMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
HUMBERID WCENA EM SEU DISCURSO: 



472 ANAIS DO SENADo FEDERAL 

ANEXO VII 

(Instrução para Execução de Trabalhos Gráficos 
utilizadas na ath·idade Parlamentar pelos Senadores· em 
suas quotas de publicações junto ao Centro Gráfico e 
Tabelas contendo tipos de impressos e custos, do 
Senador Mauro Bene,•ides, Presidente do Senado 
Federal). 

Maio de 1995 
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OOC; NQ 02 

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS~ .. 

TP/1 e TP/2 

Julho à Dezembro • 1992 

Autorizado pelo Presidente do Senado Federal 
em 7 de julho de 1992 

CENTBO GRÁFICO DO SENADO FEDERAl 
OIRETORIA EXECUTIVA 

E.M. NO 20/92-DB Brasllia-DF., 07 de julho c5e 1992. 

Excelentlssimo senhor Presic5ente 

Senador MAURO BENEVXDES, 

Solicitamos a Vossa Excelência 

autorização para a aplicação dos valores e procedimentos 
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estabelecidos nas Tabelas de Preços (TP.-1 e TP-21· e quota 
. -

dos Senhores Senadores. 

Respeitosamente, 

CIEL DA SILVA MAIA 

Diretor Executivo 

Excelent!asimo Senhor 

Senador MAURO a~--• .. :.vo~.D.ES 
DD. Presidente 

SENADO FEDERAL 

NESTA 

., /EnAOO fEDERAL 
CEnTRO GRAFICO 

CliFII • S..c;re 

do Senado 

TABELA DE PREÇOS 
DE SERVIÇOS liRAFICOS 

~ 

10~ E ROTIMAS PARA APLICAÇAo 

DESTA TABELA DE PREÇOS 

Apllc:a-se i SENADO FEDERAL E .ORGADS SUPERVISIONADOS, SENADORES, PARTIDOS 
POLrTICOS, COKITE DE I"PRENSA DO SENADO FEDERAL e qu.ndo houver autoriza 
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çio de ..., dos n:nbros da Mesa Dlretora do Senado Federal para tr•ta.lhoi' 
de terceiros. 
------------------------------------------------------------------------
1. Cartão formato 6,SK10,5cm. em policromia na frente com uma-impressão 

no verso, aplicar para efeito de cálculo, duas na frente+ 2 verso. 
2. Cartão em policromia+ assinatura, cobrar só e policromia. 
3. Anais {Câmara e Senado] aplicar tabela conforme data da GE. 
~. Determinada· a tiragem no orçamento Inicial e posteriormente sendo so 

1 leitado aumento da mesma, calcular o aumento de tiragem pela tabeli 
_vigente na data de solicitação. 

S. Alteração solicitada pelo Interessado durante a tramitação do traba
.lho-dever.i ser Informada na ''OS" pela área competente e tal modifica 
ção será calcolada na tabela do dia da ocorrencia. 

6. Para os cartões de formato 9K5- 15x10 - 6,5x10,5cm., com tiragem ln 
ferior a 1.000 exemplares será cobrado ao preço de 1.000 exps. -

7. Constituição brasileira será calculada em separata considerando ori
ginais para fotografar, no formato correspondente. 

8. Ordem de serviço canceláda e posteriormente reativada será calculada 
na tabela do dia da reativaçio. 

9. Serviço gráfico solicitado que apresentar mais de un modélo, terá 
o seu custo calculado individual~nte. 

O. Na "OS" deverã constar a quanti'dade e o produto utilizado. 
1. Qualquer dúvida em relação ao produto final, servi rã como orientação 

para o custo definitivo, as anotações na ordem de serviço, salvo ob
servações devidamente documentadas. 

2. Originais retidos pelo Cliente por um perfdo longo será aplicado a 

---!~~~l~-~~-e~~~~~-~!-~!~!-~!-~!~~1~~!~-~~!-~!~!~-------------------

)S. Os serviços gráficos solicitados pelos senhores Senadores, onde não 
aparecem os seus referidos nomes em ''DESTAQUE", e que, não hilvendo 
autorização superior, o custo final (recálculo) será em TP.2 sem 
prévia consulta. 

VALIDADE 01.07.92 A 31.12.92 
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NORKAS E ROTINAS PARA APLICAÇ~ 

DESTA TABELA DE PREÇOS 

487 

Aplica-se i tAHAIIA DOS DEPUTADOS, DEPUTADOS, TERCEIROS e quando o trabalho 
for sollc:lt•do por Senador •tendendo • terceiros nio havendo autoriza~ .Q 
de tn dos -.abros da Mesa Dlretora do Senado Federal. 
--------------------------------------------------------------------------
1. Cartio formato 6,5X10,5cm. em policromia na frente+ uma impressão no 

verso, aplicar para .efeito de cilculo,·'"duas na frente + duas no verso. 
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•2. Cartio em pol icrom.ia + aninatura, cobrar só a policromia. 
3. Anais [Câmara e Senado) aplicar a tabela conf?rme data da GE. 
4. Determinada a tiraQem no orçamento inicial e posteriormente sendo sol i

citado aumento da ~sma, calcular o aumento da tiragem pela tabela vigen 
te na. data da solicitação. -

5. Alteração solicitada pelo Interessado durante a tramitação do trabalho 
deveri ser Informada na "OS" pela área competente e tal modificação se 
rã calculada na tabela do dia da ocorrência. 

6. Para os cartões de formato 9x5- 15x10- 6,5x10,5cm., com tiragem infe
rior a 1.000 exemplares seri cobrado ao preço de 1.000 exemplares. 

7. Constituição brasileira seri calculada em separata considerando origi
nais para fotografar no formato correspondente. 

8. Ordem de serviço cancelada e posteriormente reatlvada seri calculada na 
tabela do dia da reativação. 

9. Serviço grifico solicitado que apresentar mais de um modêlo, terá o seu 
custo calculado Individualmente. 

10. Na "OS" deveri constar a quantidade e o produto utilizado. . 
11. Qualquer dÜvida em relação ao ~reduto final, servi ri como orientação pa 

ra o custo definitivo, as anotações na ordem de serviço, salvo observa~ 
çÕes devidamente documentadas. 

12. Originais retidos pelo Cliente por um período longo, será aplicado a 
tabela de preços na data da devolução dos mesmos. 

---------------------------------------------------------------------------· 
Obs. Os serviços gráficos solicitados pelos senhores Senadores, onde não •

parecerem os seus referidos nomes em "DESTAQUE", e que, não havendo au 
torizaçio superior, o custo final (recãlculo) será em TP.2 sem prévia 
consulta. 

VALIDADE 01.07.92 A 31.12.92 
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Jorn&l CORREIO DA PARAIDA/Joio Peaaoa, 11 de aarço de 

Ronaldo: Humberto é o candidato 
·e tem ~ apoio d~ todo o PMDB 

o ttonru;ufM Ron:•ldo'Cunha "ii.10dolpoiodovl·~fnadu'r('f· do Ctanha Linu prek:rilt.., rara 
l..n.» rc.·afnlllt•u tlflh:m "ii.W' o candi- cero ~.atona* •• Hfltlidatwra ao Sr- ntnkwnt" awalta.,'io. l1f111il..,_se ••. 
d"o~o I'M9lloo~ov<u>t>do• lisbdo udor fcdcnl< itiMiaus-a .. can· l<t qec '""' f uou qu«tiodc ..,_.. 
r o wn.;uJOf tfumbcrh> Lucena. f.IU-1: dttlauu" do PMOB. [f.t: 1hrmou, m.a t,nttrn.a do J'fnphn tt:L. 
~ um nome de ,,,(1~·now ~u..: coola no cnlanlo, q.: o •puto de (icem. ·O ~wer11ado'r rcafin111011, 1t0 H· 
com u dJ'I'ltO du rMDI:J inh:uo. Jâ t."UM) petrutdor do E~.:uto. wr~ : t~nfo. que o 1'~08 naá (onM:ci:do, 

Comcnl:.ndo a!- ~.;.ptcui.IOÕ·~~m 4 um *tolo ansoat iã e*. d~t DMCna.: tel'l biJM, nonlft. bo.n 

,tJn·ntou qu~ 
. • Antúnan ~briz loi 
prodan1uu o S4:'U ..epo1u 40 'Cm1d1•r 
Uu.mbcrto l.uccna. t:umu Iodas Ol." .i· 
•lt:r<~nç;;as maum:\ do p;~rt1do jii prn· 
d•,.aroam··. 

Adrantilndu qu~ ptt:lcntk sc tk· 
~nrompallt.iltlat •lo <'3J~ de pwcr· 
nadm no 1m\1111'HJ dt~ .lO ck m;,r-;o. 
Ron.aklo <:unh l.•môl ""~ ''!!>l.liru*n· 

(b00o (.."hxm 
p rroc:l.iimo ... t " a:poto q~ l' 
vrerno CKcm l.a"'Cn;a ptJdc d.at t' ,br 
tallllthn-lllit&bK ãs ~-1(', c ao:i prupa
maloo por mim descnw(1hi~. t c• k~ 
nhu C~~:"ncza de ~wc 1'-"i(ll,. on~nct'', 
~~uow.. 

Qu;.~n'-O à ~t!ltinoa ~ wwldor 
ft:um111ndo Lira • c:~ndtdat111121. prfl.l 
l'f-1.. ao (ioYCrno do t-;stJMJ(l, Rottlilil· 
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.. H ........ . 
~ ,.,~.~p,' .; ::'f,., . 
-~,;.~~. . . i 
OIICMdor)iW.rtQ 

IOft~IUica!DpellhiiNIIII 
tadn. piacurando fi,., mais 
pawo 110 iDierior. liMe ~· 
ndadc: Era peM&IIICDIO .do 
J'Uiniap.r mail ativamea~ 
.... clcllaJI'•do proccao eloir 
ma"' * ordcm iJnema 1ursi 
fucram tomar 1 atitude de an 
c:imCDIOl 

O movimento tentando 

res.c:nre junrn au 
ndu~ boa rtcePtl• 

D•dor IOmCfllC' 
~o·mNtt depn1" 

raJ. ma' probie· 
DO PMDB. u 

d•1ur• do Hnador A~l6n.•o ara. t.urJidl "'m 
Sc>u,.. e .. alastrando por ou p.>ntos do Est•· 
do. um doi motiwos·quc tcvou umhtrao Luc.-e-· 
na .u cair em campo m•il ct 0~~: m•nZt~ta .. 
t<LaVIJtl indócil. DÍO obcdec d<> DCm meilllo 
• n•a•li•-a do '"" Udcr. quer d<• de qualqutr 
maneira rom•-1<> candidato. · r do •I< "' n•· 
R•lT alllllnvHtida. Para co oça n prt\o no 'bran· 
().). Humbeno Lucena pediu i defuuçiC' de 
Manr JObrc a queitlo c;. par..l .meont:.·. f('JIIul.t 

D•OO!rar que é éandirlato pr' v !e:. 
A .prC'Mn"' dt Hu.ftllaic'n nc mtenor c: o 

n:cacla m•ndadn por Ma& rr~ "-CU!> cnmun-
cii.JS . .-rreftct'ram ~ 6itim01 m•r1Zl~ll! mal) 
~ult•do~ daftdo com i~to .rlunadadt an 
PMI>B peznanckl mais no seu nd~tlato e arrt·· 
fiçar &"- mlftJIS para a batalha lruoral mt"m" 
~,..,~~~ dn proeeul? ~ aniaar ofl .. rmtnte. 

· A1ora qut foram •uperada .~~ .. di"'C'rt~nt:ll~ 
dc.:ntro do pan1do. senaclor H beno Lucena 
vo~~i panir corn mai' dcrcrmlna;' pua o~ cnren· 
~ohmtnu,. com liderançal dt fiO) parudo!'o. 
rnnc!pfllmenre. "'do PFL r do D1 . E possi•·cl 
1.1ut' um de,!líCS doll pan1dos f • a~·ordt' CllrT• 
b4t<"O aov~misu. tnesmc, que &ii! rcaçât' ,h· 
nlrun• .. Loresdos doillodo IÔ p '""'" ponib•· 
lid.•d• de cntisaçio qui n .. n o: Hum~•'"' 
LuC't'"W. junt() 10 JO't'Crnador n•hJo r unha 
l.rma C''l1iO U'CCndO I lllllhD 'lU rmtle-r~ en~~o·ol· 
'~' uma COn.lpus1Çin política no .'!óta~o. · 

Pna n candtdacn du PM l' mnmC"nlo 
tt d.: luta c n61, se pode ~rdcr te ps1 c:on1 tnJhl· 
,ve~. EJtõi na hora de toe apre ntar ao povo 
c ntmr o jnto c;om ., liderança!- ;arudãrca• 
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op~ :-"/- 1 

TEND~NCIASIDEBATES-)a::. O Z:. 
.:..---:::-.=-.~-=---=--=::=:.:=--·-··-·-----

ANISTIA NO CONGIIESSO 

Empale dos inocentes 

IIII" """' .. WNdtw Humhmco ~ 
a. " S~~o~prcm.:• 1"""""': h*'*' .. ,:, 
......... ,.lt .. ,.,, tu.alll'' o ,...,.~ • 
(f'lf'J""'""' !'ooo .. tOfW' ~ 6t' , ..... s... 
• "'f~\t''l.' 'CII""' l'l't' do· • W'"IIO. .. hf•~ 
'f ... •rGiidf' ""' I'"'~" * 111111;''" 
Cri• ot. ,arrua.'l.k ~ III" II'J'I"" • J~' 
ll."''''n!r• • ~urv l'l~·ll&."'' *" 
t *.:'1"'·' ck' •IIF"~II VI~TU.' I ll'llrJ'"' 
IIÇif nT'IIb "'"''*rando ... llti'U eto)'ll' 
Cll'dtC'IWifr~k·Uprna~ Pl'l• 
IIUtltlo:u lllf~ ac. 11m won * 
wn trn.'IJU61Nm ~ lf ..,w"' ...... 

,.;, ~ISD...*I Wuitlftra. o~· 
CW\0 Cl~Aino *Pr:M 0t JH. r, 
C"'Oo.. ma1• autll('l *' que- cn lflll'~ E,r. 
JNIII'n:t di'UI>rll! f' l"'r.tUrtW'ftlr• t lll!.lt1 

P:,.ll·"' "'rot!.o.i:t dc.J:a~ .. """'"· '"r.•.
u · I• Ot~·h·''• d·· '""""•' ~up.·•, ... 
f·:o' ,..,, •• '" ;,• Golo CIOf'll.o'lf'l' ;, 

Ccx:•nt.,u~.,.,.r. 1:1 p.o· .. r·~•· I'• •·~ 
n. cnnua.n.a.r .., Ca."\.o CS.. Rrr>loil'll•~· ~ " 
I:'OINIIU,'>f'll!aiodAdc wrurt.1: I JWn•J""\o 
~~tn.:~ 01 sn . .,, .. W'l cb~u. .. lrUflt.. 
lJicooltNtNC'101Uirtllllllf,rl'ldlml Alo fheft' 

a • fUatdlo 01• o~uruo.u• 
Jv•· qun .,.,. fi ... ,u•mr *" Surr .. 

.. ,., 111~un11 Fl'dtn1 fcor Cflnf••d.o * 
fUUd.o dõ: C'omt•tu•~'"' ,., IO:r ,... 
mrnr~ C.. Cf'll•mu•ol ""' "'" • ck d 
ft'Uo• cl.· Cl~ IWII.,Itl'"'· Qur ,.cofr, h *' ""' ~~~a< ~~· fundatMtiU•· prw 
~k> crr6rw:1 dt fale>o. COI'IIn 1'11 

lm'FliÔO' _,. IJ'ibl.lna•• rnft'I'IC'Ift'• fi'
~ & llw:OI'IIIUrutiCWI&hfi* f'I:Mllta• * IJ)Iio""aÇ"ko * ..,, lrlfraco~Uai\K'tON.1~ 
porqur ftll amtla .. tu~r. lefj 11'· 

''I'\'"' \ fiU dlr lnt~" 11m ct.l'tftJ'k' p.-11 .. , llil.' 

fi lt.1•c• 0t qurtll ctWIOC'fUIU lcf Hlt 1ft• 
ft' IKt JqU: IM'Itftl( • JW'o<omt Cl~ 
~ ICI' ll"'ft"• 
lida .. co.dmada 

$4Ul.O I.AM05 

knJI",._ nt· lftl'• dr ICJitJ .,.,.OC. Nl 
er-. can..:l•d•w E. t· u! di• cakndln~;~ cott 
unh .. rnen\.OIIt'"- dt' onm .. rtw Jlll" o.,... 
P'''"m' d•..,&•d~ at•• bi'~"IC'm"' I' ni•· 
lr'C'I\ll' lo!" Jlll"""~n..,. ~nhuii'Lio p.li.H• 

··~· ~ rlr.;X· 
T~" loll">:-.,. QUt • lt' l'lt'llo"'l'l' l'>o'l< 

11'1~...,. do po.-.k• t.Ottl>fl]o;l I' ck• pc«r 
de IUtMd.<td: qu;."'(l. • Jlfl11ô:adoftt. l'f!'t folt 
"Of dr cancha,tt. ~orndl" clan• lnf\1111\U. 
ltm;'l'lf'• que t pu-:1v.> lu•t" c.uw:hclalUl"'o 
t tletç6r• p.lno I ronrlfUrlôic• tk-\klirv 
Unil' t"Om<- t ~tllo/ lla•tr CJ.I,UI'ICIIII" 
p:a:r~ 1 rmP\'Q,'~' ele' &duhrnt• 

O "'!'n•:j''' rnm ..... ,... u.ndodl!ll ~ rw 
lc<~)' nr '"' l>t'r..,•ntt r ... ~roth•>l pr:-t.· 
Ir~ paor:o:lot• crr 11\.ol'i•' f ~j:l\tnj, en 

Jurtl'l<o lnfr ftiu 
.... (&rtd·d~t< 

quandc• dl\uth.u11. por ldulllnto k 
0\~llli'l'· 
l'lfll'l'l C'Ofldl'••· 
ft'W.. ,. a&lkl
no •m• ~loloOit 

INH:tn. (I~· 
ilnt' Tnfto~Ntl h· 
dera! ftl< "'* !('o 
.., eaMI':rmrr.-

O Crmf!N"!o."'" lrm mf"i()c. 

r mndo ... dr MrrV!ir o., 

ocllcnd.&m· 
Apt~ll dt ai' 

w'• ode· IV' TMI'I~ 
na Rrroona' d•· 
E.•S...d( lN.•• ~,, 

o,,. raw- r ~.Cn~· 
de' rnr!l'l:!l'l'• ~t\1' 

erT"'"' pnlfiradn;;. f"m 

Dom,. d11 )mt:Jça 

10 ... ffrO lN .. 
ft'ltO.If I ,.luma ••OCII' fldt•idco pr~l'~ 
lt' llrf•l fi ampk- du~orr Or dtlr...,. • 
fllfl~ llk nn•d'·· df' rntlt•trnrc a·.· 
m.,•fll I""'<IUC' hld ,...,. r.tr.. f\'<'•'\• 

a.. I"•''~ ft:l•tr·~ ~ fl~·""'j. ••• · .•. 
Gl>o f...... Wllntflll P."'"''' mi• 11>• .. 
1:'1&• Ofd:l';ii"'l:l;• Ptr4f • pt·- ... ,., ...... 
e~ I ''CIIIU6l- FQ 'W:!nck•ld..::1C'~. 
pelo rescc> lb •*- pctfQIW r- dU'C'U• Ir..., *' nlt' conflJ"ft lftCOMUilK'IOna:odolcl< 
dln:Ut ato v-.10 da a6acUo A !A:Oft\1>1\o 
aGn~ltoiiiOr t !IIth~ 

"""r n."'CCft't'loo c"'" fi ttftldo" H~l" 
htftc L~.~.:rn.. l !J'U CO!n<· qu.•r .. .., ... 
, .. o.e-•,.o1<orl'• *'1~ Rrf'lito"·•:• • (,,,, ••• 
do- ~c-~ p:a•- •mr•un" r d"!t'"~ • •• 

d,,,~e· plrõo I'• 
h1• a tnr•utn:1a 

drll'• 1o0M 1 ""-""""ioa<OM Óo' pletu fu 
t\II"U rot t• wno~do· tor\O('fl.ldr nu TSL 
qur 1:1"-•· ,..... t'O>r.,Jr•_ ~· ru."d.' I'"'" 
p~~.,.,.: t• -· ,.~ ,..,.,,... 1nw· Go ... , 
.... .. ""~~···:.: ....... ~ .. ~.-., .... ~. 
df"'' 

\,~·.~·" ·.,.. ,, ..... 11 ............. dt. 

w- ~~~~.;~.:r. .. ~ ... p.lf ...... fW'"'"- •-·He 
n. qur il/'0;:1,·~ """'·'~•nJ ll'•r· Qr ..... ...-
lot ecmtr;u. rnatml'l6n>< o:kp.:M• ct< p ... ... 
rrr; f1l•t qur :::a entn'- nl<· ~~~ li• 
1'11' foll•• p.a.r~ 1.m cchhll&.'l( mr.,., w 
1 rr•n'otJur'~:•.o fuo'-1' 11:1'-'e•~ ht•<'ot'>4 d( 

uu< • 1'11 ..;, r,, ., ;<~· o.l, .~ ... f"""'· 
..,, !> .... ~ ... Tr-,.~·.o' f.rü:-· .. p 

.:1 ,, • •• •• ,. ';· •• ''.l ....... 14 •• 

I:'UNiinc't&• 1\k pncloc-11' Wl .,...~ 
da. C> fli, ~rftl'l'll(' oJc IWCUI"'(• ~· 
r.,nc,~.a:">t.,tt l&mrntadl 11C oro>. Óo ft' 

D••tr f-I'L~.~orr ltu6~ ""cloa:>l."',. .. ~ 
da~ ... ~~ .'+'1'1' •f.k.:·~· da 
TSI ' i&.":''Cf'\.1." , ll'lf"''"ldalnl'"i.- ni 
prdt Olr'll' l., p:- Clt.&: c.um- J:. : 
pr!'\· • W:nt .... ~ uri~Yo .... : .. ,. 

niP"...:Irl), .. a.. :aw 
f •1'•4ll:j: qvr o• m•n•uro• lt~•· 

Gal• .. r Mv-J• AIU't!te ~rarvr ~'" 
dar I~ pwlt. FJI•odadt 0o CoaM prl• 

C\IR.nCic.. IJU:t CDft', Cfllt' 1 }Ut!lopl'\ldl'nclol 
~ .., pa .. c • fmlg Jolla r.~ 
WCftC'Idol. AlfUIIJ, r.IOiofOio .. ~enckm 
qut I IUnlldldr Ulll O. <IQ lotc'y!QI. t da.• 
1-olltn\ldc.< dtro f.Jiti dr•f·llf 110 f•tf" ~ 
qo.w eiJ.• Utt nUiu:a.' Tcnln' n11dtr· M" 
VftW•W'.,.. ., ~· • 

C• I" ~ , .. , , • .._..., .~~,.,.~ lw -. ""• 
• •"~· ·. I'C'' e ,...,'Ir., m• -.• o- tr, ~·· 
) r-~~. (1 .. r''~·····~ d. ~o~~:'·' .:·e" 
W .., d:'t••· tu,..·,tu,o.•·.~ CL •".., 
1"''1~ é.•tr J"•fl'l' trl.lf'•::..:t ,,. .::1"~ 
P'C"' w.o •nupentno~o q,u~ ,,,~"~r,.• .. 
UQUC'lt' IWJUU~ lnhvft&l IDei=''l'lmtt 
&r ltiT: o ~C'dn•~ llhtn•· e. 1 Col4lo d•• 
"'"' C!lln.odJ.Oit'l e culru aernonqn 1ou 
"h c' vl'ldln.:-uo .1 btg,IJ<w ptlll t•nluoiu 
t 1'1\<.td('f'llu;'ir CLio.• pr.liJn1dt• lt' C~"' 
O"i."' · .1t.f1Ulfl' m•n"tr ... que rna•• 1111:~ 
n;. c~..., r m~w flare:td<• c,,., c• f;,:. 
IU:m-eo IJ,.,. ....... I P..•"• •"oYJIVII'Io 

lt~' . nir ~ l.al'or orm qual Oo• 11''111.:1<. .. 
Jllln' apw~,. O\ a.:t•ora.11'1- 41.• PL"tt• 

o\pnt1o pmv cko COIIfT'r\'l> ,.,;a:tan~' 

~ JU~~: con~ o SllJift'mt ""it' "'"''" 
JUUto Tel'rl llll' 11m.* I'Uf'IT'"" fi• O' 
dr Humtrcl'ttl ~ 1~ cll.lco di' 
a:~ num JWWM•• btlu•'f cm Jlold<C'I~ 
nr Jmpór•M I 1.1,11ond,adt I sobc-~lotll• 

d·· C'orf'C''" ·'•::on•l \ll>.JIIC· d•• 
prr"etpll>'l• qu,. ~ Con\lnu•-"' lftf 
ccmlrn- no:• .r. "'- •n.-:r...:• \'11J 1 1n1C'd•~ 
U \'~ic· dt U!llio leo de .. 1\(1/o qw b:' 
IICfo,"le IIII. JpCnoUo (' ~ Humh:'l'lr 
L.&acotn .. ma.• t~ qut tcnll&n' 11ór· f"• 
otUoldO" JII'IOO. IMSft'IO!o f•a. lfllf" dr 
ICI'I:I!' CllldiO..!O' 

4l"rn O l'll'llmf'fllt' bn.\lhU:'!' d&t• 
um. !MrnOfl•tr"t>.;'ior dr rroç;wllr aoo ar 
4~1(1· dtl!:l'- prlt· pto\O u tooerdooceor;. r 
UI\>;' JU>7 de· I\C'IIrb:tt (Lu~n<o t~'f m~· 
ck meu nult-. .11. Ól' ''UI<h r urr ~:..:~ 
!III" &.• tnl~l&' anltnL"Í,J• d" Jloi.1>~ •• 
nc o Cont.n"' "-i..:•ona' ~" rnr•c-· r 
rn~ lltwi'OC- us.t·~ qua:ldc· ~·~ 
dr ...,!:' .. 00. eiTO' prllltaó.~ ~~ ll(>l'fl.r 

d• Ju"~~ r que n2 \tr4.oo:k tte""l;&~ 
"" ..t• oltl.•· f'U· li\ICfl:'"r Jl.o"t.!.<' 

~or- ''"'" puruô:att'• tc>n P"t':t"r,.,. • 
au:-..: 111 "'f'ti.M fhulu.:i..-1 CICII . .,.o•· 
~r,,;,,.,, •. 

o\fllt• qur • ptllptlar'l~ comt'l.& C'loJ:." 

rr.F.nn """'..-.. py, 1n!orm.;1. e-r.....,_ 
dr me~ anur.-. Jos11• rk S,.'>IO.z.. ck•. 
dtall.l ~~~~C"'Itl', qur nl!. fu, Jo:•Ot•.l 
de Lu.."TI'I• nr~tt CJ.'IC 

,o\I .... UI.O .. IIoi- ..... Oio •• ,_.,-"" .. _ ~. , ___ .. .,_...__., .... __ ...... _ 
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POR QUE AilólSTI~R O SE:'Ii.-\DOR HDIBERTO LUCENA 

A proibição de utilizar publkaçlies da Gráfica, 
contida na Consulta 14.404, de 28.06.94, do 
próprio TSE, refere-se. apenas "ao período 
~leitoral", do, candidato, evidentemente. Já a 
sentença do TSE, desde a ementa refere-se a "ano 
eleitoral", violando, portanto, normAs 
estabelecidas pelo próprio Tribunal. Trata-se, pois, 
de clamoroso erro judicial de inaceitável injustiça 
contra o Senador Humberto Lucena. 

I· O VÍCIO FORMAL .. 
1. O processo contra Humberto Lucena é de 18 de feyereiro de 1994. 

A defesa apresentada pelo Senador é também de fevereiro de 1994. 

3. A convenção que o indicou candidato ocorreu em 31.~.94 (maio). 

4. A resolução do TSE fala em caruiidato. o que só existe após a convençlo. A 
proibiçlo de utilizar publicações da Gráfica, contida na Consulta 14.404, de 28.06.94, do 
próprio TSE. refere-se apenas ao periodo da "campanha eleitoral", do carn!idalo. 
~dentemente. · 

5. Há um& questiio preliminar de importância fbndamental no caso em teiL O 
Ministro MARCO AURÉLIO, examinando a questlo de se o Recurso ordinàrio contra a 
Decislo do Tribunal Regional Eleitoral favorável ao Senador HUMBERTO LUCE.>i!A se deu 
em prazo hábil ou nlo, conclui que o Ministério Público recorreu quando o prazo para tanto ji. 
bavia passado, incorrendo, pois, em afronta à coisa julgada. o que é vedado pela Constituiçlo. 
Ou seja, o recurso está viciado de inconstitucionalidade. Quanlo ao assunto, assim se 
ltliiiÚfestou.o douto Juiz supracitado: 

"O ma~ convencimento sobre o tema, repito, tÜcorrt! t/11 cin:anstilncia de t1 

Ministério Pública haver aposto a assinatllra no acórd4o em d6lll anterior aos 
trb dia t/11 p(t(IQI recursal, com o que tomou indllvidtna t1 cilncitl inequfvoct1 
t/11 qae foi tkcidida. Assentadas a preiniua e t1 passagem t/11 tempo um t1 
protocalaçilo oportllna dllrecarso, concluo peltllncitllncitl da prec/IU4o lflllior. 
o tlllf dtcidfdo orla com dt! orium transitO! ,. iufgqtfo ,. portmtte. sgb unq 
de violtiMf 9 incis.o XXXVI do rol dtU gqrqntim C9'11titudDf!gú - qrt r dq 
Carta da Rqnj6/ica dr 1988 -. n4o há como PrOCeda ao mm do 
,.Wmmtq, OH n4o, do acórdlo da Corf( dt orl«m fHf '""'"'DH q 
imprpq:dlpciq dq rt!D«Kntactfo. 
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Concluo, portanto, peiH intenrt~t!Stivillatle, e ndo conheço o ortlináno." (Grifo. 
· nosso) (Relatorio do Mi,,í;tro MARCO AliRÉLlO supra-referido, p.l~ 

O incíso XXXVI da Constituição Federal dispõe: · 

•• Art. s· .......................................................................................................... . 
XXXVI· a lei nlo prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgndat" 

Dessa forma, ao conhecer o Recurso ordinário aq\Ü tratado, o Tribunal Superior 
Eleitoral desconheceu o fato de que a Decisão do Tnounal Regional Eleitoral da Paraíba jâ 

-hàvia se tomado coisa julgada, não cabendo, mais dela se recorrer, sob pen&"de'se ferir direito 
- consútucional da parte, no caso do Senador HUMBERTO LUCENA. 

n ·OS ERROS MATERIAIS 

6. Por outro lado, é imponante registrar que, como disse o Acórdlo recorrido, do 
TREIPB "a propaganda eleitoral, quando qdivnmente dirigido aos eleitora, h4 de st!r 
nidia, cbm objt!tivo claro, ptv!Ciso, tlinto, a fim de alcançar Sl!ll raultado. No caso em 
julgamento, houve tilo-sometrk uma ntettSagem de um homem público, atualment~ 
ancendo o cargo de Prt!sidenk do Congraso Naciondi que, nessa condiçifo, procurou 
tkujar iÍulistúrtamente ao povo brasileiro fé e espt!rança no ano de 1994, na· expectativa de · 
uma salda para a lf1'tlW crise t!Con8mica e social que assola o nosso pais. " 

Ora, se a cilnfec:çlo de um simples calendário com votos de um ano novo melhor 
pode ser considerada abuso de poder de autoridade, uma vez radicalizada essa interpretação, 
seria legiúmo o entendimento de que o parlamentar, uma vez ;andidato á reeleiçlo, deveria se 
afastar do exercício do mandato, pois a utilizaçlo do gabinete parlamentar e sua estrutura 
material e humana, o acesso à Voz do Brasil, entre outras -prerrogaúvas, configuraria uso 
indevido dessas prerrogaúvu. Ocorre que, como é sabido, nem a Constituiçlo Federal, nem a 
legislaçlo inftaconstitucional, exigem do parlamentar o afastamento do exercicio do seu 
mandato, quando candidato á reeleiçlo ou a outro cargo eleúvo. 

Importante ressaltar que o Senador HUMBERTO LUCENA n1o fez imprimir o~ 
calendários em questlo apenas no ano de 1993. Em verdade, o ilustre parlamentar vem 
fazendo uso da sua cota na Gráfica do Senado Federal para a confec:çlo de calendários desde 
1987 e, sucessivamente, nos anos de 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 e, linalmente, 1993.(Tal 
fato..coDJta do Relatório do Ministro MARCO AURÉLIO por ocuilo do julgamento da . 
matéria DO Tribunal Superior Eleitoral, à p.6). Ora • isso vem demonstrar que a feitura e 
distribuiçlo dos calendários nlo únha objeúvos de propasanda eleitoral, mu apenas a 
repetiçlo corriqueira, pois existente desde 1987, do uso de prerrogativa extensiva a todos os 
membros do Congresso Nacional. 

7. Ademais, é preciso recordar que, na ocasilo da confecçlo dos ·calendários, 
ocorrida DO mês de dezembro de 1993, bem como da sua distribuiçlo, o Senador 
HUMBERTO LUCENA nlo era ainda candidato e a lei com bue na qual se pediu a 
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impugnação da sua candidatura exige que o impugnado seja candidato Com eteito, diz o caput 
do art. 22_ da l,.c:i.(qrnp(ementaç.n• 6_4~::: · 

"Art. 22. Qu1ilquer p1u·tido politico, coligaç;io, candidato ou Ninistério 
Público Eleitoral poderá reJlresentar ;i Justiça Eleitoral, diretamente ao 
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e 
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso 
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou 
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em beneficio 
de candidato ou de partido político( ... )" (Grifo nosso). 

Também o caput >lo art. 45 da Lei n• 8.713/93: 

"Art. 45. É vedado, ·a partido e candidato, receber direta ou 
indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inch:dve ::t:·r.vé~ 
de publicidade de qualquer espécie ( ... )" 

Aliás, como bem disse o Ministro DINIZ DE ANDRADA, por ocasião do. seu voto 
no julgamento da matéria rio Tribunal Superior Eleitoral "(p.SJ):"Tenho oqra mim que os 
clisoositiJ•os in1•ocatlos nd'o tfm ttDlicadlo tto ctt!lo. Bem ressaltou o ilustrt patrono tio 
r;êô'fdtitl <lq tcih«ng. qu< ((O l(mpo flq qoonttultl tlistribllictlo. ntlo tinl11t e rtcorritlo. flintln. 
q çqntliçde C(f cqnt/itfqto f aq f(i e:cJstc q referênci<l e..'CDUS!UI « Clllftfit{ato. (h cqnc/i(/qtQS 
su"!m com (I esçofha fdtq·utas Con''fi!Cdes. A próoritt /1ei n• B. 711. tlUf td esttf q rew qi 
ortlximas fltlc4A· nt7o liiscjDI/nQH · nqrhum tfma 'ttntes tlt erdentw a rcq/i;qcdo das 
çgnv(l!csJes entt« 2 df qbril c 11 df mqig. Deeois,· !tinL ''em 11 ftlsf tio rWstro. Começq 
enttlo a orooqgqnda. H (Grifo nosso) 

8. É importante, ainda, registrar, a propósito, . que o próprio Ministro MARCO 
AURÉLIO, relator do recurso no Tribunal Superior Eleitoral, que votou pelo acolhimento da 
representação e pela impugnaçlo da candidatura do Senador HUMBERTO LUCENA, mais 
adiante, ao apartear o Ministro CARLOS VELLOSO, adendou: "Nó& n6o temos IIOS autos 
elementos concreto:r contlucente:r à co~rclustlo de q11e teria havido t1 tlistrlbuiç6o d• 
calentlário:r apÓI, acolha do Senador como cantlitlato à reeleiçtlo. H (p.!6) (Grifo nosso). 

Ora, com a máxima vênia do ilustre juiz, nlo .nos parece razoivel, nem juridica, 
nem politicamente, que, uma vez que nio restou comprovada a distribuiçlo dos calendirios em 
questão, se possa, com base na chamada tese da (probabílídade ?) de abuso do poder de 
autoridade, impugnar a candidatura de quem quer que seja. 

Antes. em se tratando de direito político fundamental da cidadania, o direito de 
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pleitear cargo público eletivo, nos parece inârastivel . que qUalquer restriçlo a esse direito, 
deve. necessariamente ser cercada dos cuidados sufici~ntes para que nlo sejam cometidas 
injustiças. 

In- CO:-.iCLl'S..\0 

9. Finalmente. de\emos recordar que mesmo a Constituição (v g an I 02,1,"j") 
adm•te que deCJsões judiciais ja transitado em julgado e de que não mais caibam recursos 
tenham sido ob;eto de injustiça. São e por outra razio que o direito brasileiro consagra o 
instituto da ação rescisória 

Nas palavras de A.'iTOl'IO CLÁL'DIO DA COSTA MACHADO, em recente e 
festejado trabalho: 

"O fundamento jurídico da re.~cimlibilidmle é o vício formal ou substancial 
ela sentença como tifo j11rídica. Politicamente (alando. tJ .veu útnrlamento é a 
nece.uidcule de rc:parur inhutiçrt.\ cunticlcu <!III clc:â)Üt!.\ tran.\itmltu em iulj:mlo e 
pr01·er a reestabili;an7o das relartie\ j~tríclim.\. "(Cf. "Cútligo ele Processo Cil•il 
Interpretado", EtL Saraiva,l993,p.411J) 

Sendo assim, se o próprio Direito admite que decisões definitivas do Poder 
Judiciário sejam injustas e prevê instrumentos para-corrigir tais decisões, o Congresso Nacional 
igualmente, pode e deve, pelos meios que lhe são próprios, procurar corrigir decisões injustas 
da Justiça, como e o caso da decisão que atingiu O· Presidente do Congresso Nacional, Senador 
HL'!-vfBERTO LUCENA. 

Senador ANTONIO MARIZ 
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A imensa maioria das penou nlo co-
nhece o verdadeiro significado da anis~ 
tia. De modo JCral. confunde-a com gra
ça ou indulto. e preciso. pois. distin· 
guir a anistia desses dois outros instru· 
mentos jurídicot que lhe podem ser as• 
semelhados, mas nlo i1uais. 

··A 1raça 6 o ato de clem6nc:ia do po
der. em favor do n!u definitivamente 
condenado. nos crimes comuns. para 
conceder-lhe. individualmenlC, 1 extin· 
çlo. diminuiçlo ou comuUIÇio da pe· 
na'", seJUndO Anconio Luiz da Clmn 
Leal ( '"Comenc'rios ao Cód;,o de Pro
cesso Penal Brasileiro·'). 

A '"~r~Ça'" deverá ,;er requerida pelo 
interessado. 

O indulco. por sua vez. 6-difereftle da 
graça. pois enqu&llco eSUI 6 um favor in· 
dividual, concedido a um c:eno senten• 
ciado. o indulco i um favor colecivo, 
concedido a v'rios condenadoa, espon· 
tine a e simultaneamente~· 

Tanco a graça como o indulco s6 po
dem benefoc:iar aucores da" crimci co
muns. Tanco a lr&ÇI como o indulco slo 
atos de impmo do pmidenco da Repl· 
blica. em favor do semenc:iado. extin· 
guindo a punibilidade pelo perdlo. 

A anistia 6 concedida pelo Poder IA· 
pslalivo. com a oanç&o pn:sidencial, o 
·u desaparecer o illcito, o delito, exlin· 
:uindo a açlo penal. . 

A anistia favorece os . seus beneflci6-
.ios. quer antca. quer durante. quer de-.. 
pois de deflnlclvamente condenados. A 
graça e o indulto amparam "'"' beneti· 
ciários com o perdlo, a anistia amp111 
seus beneficiúios com o osquecimenco 
do ilCcito. lanto usim que o culpado po. 
de ser responaabiliudo pelo dano resul· 
tante do fato. ''A anistia nlo fu. desapa· 
recer o fato, apenu lhe eira o cartter de· 
lituoso" (Luiz üalloti, ex-procurador da 
Rep~blica no Dislrico Federal). 

"A anistia i medida dpicameiue poli· 
tica" (Ponte~ de Miranda. "Coment•· · ' 
rios l ConsciNiçlo de 1946"). e ainda Pontes de Mir111d1 quem 
senctnÇ{a: , 

'' Anisd11r 6 lf'll/11" III /embtançl, pti• 
vr do lembrança, esquecer-• do que . 
.oco~u. Com 1 anistia olvida-H o ato 
criminal, c:om a conHQulncia de "' lhe 
nlo poderem atribuir efeitos da direito 
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Anistia não é perdão 
(;~' •" HUMBERTO LUCENA 

ma~erial ou processual. 
''Aconteceu o alo; a~on1. tndo·se ao 

passado. mesmo onde ~h: C!!!lá. acontece 
juridicamenre de~iAp<m:c:er. cJe-IK&r de 
ser, '"nlo ~r". O oblivro ~ lotai. ou par
cial. Nlo se confunde com o perdia ou 
o indulto que ICI inspor•m em valor sub
jedvo do condenado. cdmo tndavfduu ou 
pane de aNpo" ('"Comentino•l Con•· 
tituiçlo de 1967'". "'nfu no""c.H 

Essas COftlicJer,IUfôe~ IIUICITI, M propó· 
silo da antstia con(;CcJnJa pelo ~unan:""~ 
Nacional. com a san,·;iu úu ,r, pn:Mdcn· 
1e da República. 10' ,;andrdalu" •lrt elet· 
ções de I~. pr01.:e"''"do' uu conden•· 
dos por iiCcuos prc\'"tc..•!ll nu Ieaislac;lu 
eleitonll vtae~e. cm \'lrtudc:.(k p&Ibli.:•· 
ções impressas na aráfic• do Senado Fe· 
deraL · 

A hipótese de a Jusuça Eleitoral ser 
induzida a em> in•pirou al1uns conii'C'· 
sistu 1 defenderem 1 anisda aos candi· 
ditOS U eloÍÇÕ<5 de i99C proceuadOJ 
por eventuais iU- · 
citl>5 dccomnln 

açlo rescisóna na competfnoia do Tn· 
bunal Superior EJcnoral. mu lam~m 
de reaulamencaçlo de uma nova ;u;3u 1.1.: 
.de,.cumptlme~tC?' de pre,euu fund~tnen· 
tal. baseaóa no ut. I 02. par~JrO&fo Unlt.t• 
da Con51ituoçlo Federal. como iYnn•• 
de <e lar&ntir um novo jUII&mCntO dY 
mtnta. na própria Ju•uça Eleicoral. yu 
d1 "onsucuc,aonalidade da clecuio JUI.il· 
c:ual no Supremo Tribunaal Federal ...... 
õ4e;IO espedal, 

t de ver fC!Ii!tiAiladu í&1nd1 qy~ ., :.&nl'l· 

uu OIUS c:anc.hdau~ ._, cleu;õe' de I 'H-'. 
iiU \.'tmtr6nu 4.1u 1.41.1e fot ;,mplwncntc ~·· 
vul11tdu pela mid11. bcnericlla\o 1 niu 
apenas um ...:nudor. ma' diverw~ \Cnoa.." 
dare~ e deputóldCh também en\·ul.,.•tJo:. 
em procesM» ..emclhanrcs nil JU .. rh,"' 
Elelloral, por terem dosmbuidu> publo· 
caç6et sam qualquer mensqem de pro
pelando eleitoral. 
. E. aliú. por oponuno. oon•tm tom· 
biril esclarecer que, mallfado a pre"4u 

de •!1una jomaJ,.. 
111 •. c:omo presl· 

de publicações na 
••'fica do· Sena· 
do, pas•lveis de 
puniçlo com cas
saçlo de re1iscro 
ou da diploma e, 
conaequentcrnen· 
te, de ineleiibill· 

·dado, par uh 

A alÚ6túl la de.aparecer 
o ilfcito, o delito, 

extingue a ilçiu penal; n.ãu 
~f;*rdio, é u esquecúnento 

daftll' do Senado 
em nenhum mo
mc:ncó aclmi•imos 
a div~IIIÇio de 
IICII1IItS t pubhoa· 
.;6c'i d~ dennoa:. 
de uutros. ·parla
meruarcs que. 
rrMttmO .Mm lerem 

anot. . 
1110 porque a Jusuça Ele••orat tem ~ 

suu dc1.:isõcs. u quai~ n.io pudem !ter 
revistu pelo Supn:mu Tnbunol Fedenol. 
a nlo ser auav4s da velhona pru<.-es,;ual 
do RCUJO ca.craordin,no. dlficãlmente 
conheeido pela •ln!a•• cone. nem mn· 
mo quando oe ale1• a ofen'" l coisa jul· · 
1ada. porque ocria mottria onfracon•litu· 
cional. 

Em suma, o m6rito da quo>~lo JUIII· 
da pelo Tribunal Superior Ele11oral. em 
faco da celori~ inerente ao proces.a 
eleicoral. praticamente rnom na Supoe· 
ma Cone da Ju01iça Eleitoral. •alvo 
quando "' cracar de de<:islo que uanslft· 
da. francalmenca. a Constitui~ lo. 

Em r- deua noalidade t que foi ob
jeto da discuaslo no Con1res"" N..:ou
nal nlo s6 a hipótoM da inclu•lo da 

"do cll:nunca.1do~ 
. • lu~c•ç• Eleu~. impnrrunm m•renill 
tdfnm:o ou \Cmelhante na 1rifica da Se· 
nackl. 

O pru.JCtU de ""''"" apru•illlu per., 
duu CIID dn Conarc,.~ Sac1onal c. 
annaJ, IIIIIICOOnada pelo ... pra5identl d.& 
RepúblicL em vez de perdoar <h c .. en
tuais infratorn. p6s uma pedra em ,.m"' 
do assunco, ao mandar arquivar os pro. 
cessoa. após o ressarcimenco .U.. de•pc· 
.... embora auconzada• pur noema leaol 
interna. 

Portantu. ilftl~llil i: dcCI~io polith, .1. du 
con...- Nacoonal. oom a sançãc. du 
prc•odance da Rtp~bhco t an. J•. ü• 

Consucuiçlo Federal!. A an&SU> •••· c 
perdil>. • esquecimenco. 

MVMHIITO\.UCINA. ... e......,,_ _,.Oift .. . ....... ,.,........ .. c ...... ....w 1•'17 .. . 
'") .... 
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O SR. PRESIDENTE (Jo.6 Samey) - Concedo a polavra 
ao nome Senado< Emmdeo Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM {Pi>T-RO. Prommcia o se
guinte discurso~- Sr. Pmidemo, SI"s e Sn. Seoadores, _a agricu!
IWa JW:iooal vive situoçio paradox.a). Coaquaoto 1101 últm>oa a1101 

vez>hamol colhendo safru grmdioou • at6 ~. pm:ela 
si.gnificar.iva de nc.sos produ toma rurais vem sofrcodo. neuc mes
mo perlodo, dristico procesro de ~to. A &Dl!llltiallle 
situoçio vivida per ..... homens do campo a6 podo oor explicada 
pela pervOIIidade de uma poHtica govemamoatal que, a pen!mar, 
ameaça inviabiliDr de vez allividade agdcola no pola. 

A cada safra, o produtor ron1 investe Dio apenu n>aiiiOI 

mal«iaia, mas tambl!m muita dedicoçio e lnbolho. Quando fato
res climitiooo imp'ovillveis !!lo a1Uam DO -tido de liuslrar 110111 

esforços. a me : lllp Hlll vem sob a rcona do colheita abundante. O 
que o ailricuJtor nlo podo COIIJ!I<OOndor, por6m, ó uma situoçio em 
que, Dio obotmte a colheila 11« ahlmdante, ele v~ seu pollim&lio 
decmscer, desapu-eca: e, fmalmealll, trmsf'CIIDW1:Im-se 01 havetea 
em dividas impogiveis. Nesaa medida, é muito f6cil caopreendor 
o incoofomlismo manifestado pelas ~ ronlistu oom a po
Hiica agdeola visente. 

, ~oomos~ .. ~daocooomia,osetcirpri
mirio 6, a toda evidtacia, ""'elo que repiOICDta invcolimento de 
maior risco, oi.o que Ollá sujeito a fllléres ahsolutammtc improvi.o{
veis, capozes de jopr per temo o maio cuidadoso deo planojomon
toa.. Refno-me,logietDWJte.' questlo climlüca. çondicjonante m· 
dical de qualquer procesro de cultivo. Mu nlo apeou a ola. Devo 
S«!ovada em caU. outrouim, a amooça _-....pelas pDl· 
gu o parasitas, poli altpUIS deo quai.o a cieDcia Dio logrro aiDda 
desenvolver defensivoa efiC&l'.C&. 

A cada vez q1e so IaDça em sua ompreilada, o agricultor 
nio estt seguro de que c:huvu nlo atraurio o plamio; ou de que 
uma seca Dio prejudicar{ irremodiavolmente a brotaçlo; ou do que 
uma friagem ox.tempodnea Dio viD. justamente na q,oc. da flora. 
çJo; ou, ainda, do que all!llml intempérie maio léria nio invishili
ZII'á a colheita. Ao mesmo tempo, por m.aã que se apOie em usjs.. 
tencia t6cnica ~ada, per mais que prcc:eja sua lavcon. com os 
instrumeraoo de defesa que a ci&leia modoma lho dispooibiliza, 
n1o podo o agricultor estar traDqllilo de que nlo a vcri assolada 
per all!llml- c:apoz do dizimá.. la per inteiro. 

Em virtude dessa caractoristica típica da agricultura - de 
ser uma atividado ecoDÔmica de risco elevado c morno incerto 
- ela recebe, no mundo iDtciro, proteç1o govenwnental, sem a 
qual tomar-se---i& inviivel, pois nlo atrairia qualquer iDvestidor. 
No Brasil, ao cootririo, parece b vezes que o Govemo trata de 
sabotar o agricultor, do conduzi-lo i insolvbci.o, obrigando-o a 
oomercializar seu· produto per preço que uio .cohn> 01 custos do 
produçio. 

Sr. Presidemc, sn e Srs. Senadores: 
Em um pois como o nosso, cuja populaçlo ostenta aiDda DI

veis muito boixoo de r=da, a oferta de g&1oms alimendcioo a bai
xo custo há do ser, evidonlemelllo, )Zioridado govomamonlaL 
Quanto a isso, estamos todos de aco<âo. Parece, todavia, q1e o 
Govemo Fedoral olvidoo-oe da volhlssima lei oc:cx>&mica da oferta 
e da prooll'L Ignora- ou prefete ignorar- que o caminho aeguro 
piR o J:.u.teameDt.o dos g&lerol alimendcioa é o aume:uiD de sua 
produçio, a gsrantia do coodiçõeo do am,zonunento e ttonsporte, 
como fOI"DJU de aumentar sua oferta .o mercado coommidor. Ao 
invés disso, o Govomo tem optado pelo uso de vari.odeo lrliflc:ice 
que ac:urdam a dimiDliçlo dos preços pegos 10 produtor, sem, 
cootudo, prantir qualquer haiateamento dos produtos poli o con
sumido<. 

O CORREIO BRAZILIENSE, na aeçJo de Ecooomi.o do 
sua ediçio do di.o trinta p<6ximo poaaado, publicou -._ de pá
gina inteira rotrllando a triste situaçio vivida pelos proclul<ns do 
auoz itripdo do Estado de Goiú. Se81lDdo o jomal, deo trinta e 
oito urozeirol púc:h~ q.~.e mltivavam uroz imgado na 11'giio de 
Foanooa, Vale do l'lmli o f1aa, naquelo Estado, apenas II& 
cootimam plantando! Os domais, ou i' quehruam ou estio na 
imin&lcia do q1elnr. Um deo II& que cootinua a plaláar doclua 
que a6 o faz "pcrque nlo t<m opçio o-· tem esperança que o 
govemo uwde a poHtica agdcola." 

Eue mosmo agricultor explica q1e deveri.o estar colhendo, 
per eues di.os, uma safra, a qual sequer chegoo a plaláar om virtu
de do atruo do maio do trinta di.os do Banoo do Bruil na h'b<nçlo 
do fmanciamento poli custeio! Na safra anfllrio<, o abuo do Ban
co na libfnçlo da aegunda pucela do fin•nciamento foi de qaa
renta. e cinco dias, o q.~e acaba:J por ocuiooar o atiuo do plantio. 
A coosoqilbcia fmal foi uma q1eln de cinqíloota e cinco per cen-
to ua colheita! · 

Outro asricultor ontrevisudo pelo jornal rolata que, 
quando começou a plantar, estava com as sementes e adubos 
P&l!ll'· era proprietirio do conto e -=ta c:ahoçu de gado e de 
II& mil aacu do moz. Hoje, tudo o que possui 6 uma divida de 
trinta e nove mil reai1l 

Mais do que 01 atruol nu libmaçé5es de. fDWJCiamcntos., o 
que v<m !ovando os- agricultores i inaolvbcia 6 a asaoci.oçJo 
en1n> os juros ex!Dnivos colndoo no aédito agdcola e o achata
metllo do preço do uroz. Um dos plantado<es atta q1e 1111, divida 
- relativa a duu opençõeJ de custeio de safra e uma destinada a 
investimento - quando c:oatraida. ciDco anos atrú, eqilival.ia a cen
to e sesteDll. mil acu de arroz. levando em c:onsidetaçio o preço 
minimo do produto. Hoje, o valor da divida COirOipOildo a nada 
menos do q1e quillhODIU mil aacas, 10 calculada pelo preço mini
iDO, ou oilocontas mil sacu, oonsidorados oo proços do mereado! 
Qu..- dizer. o mmento roa! da divida- lOmado como puAmetro o 
preço do produto agrlcola cujo plmio ela destinava-se a fmanci.or 
- situou-se entre trezentos e q.~inhentos por cento! Cabe pergun
tar: É posllivoJ produzir alimentos DOIUI ciramsl!ncias? Nem 
...,; nem em qualqu« outm porte dp mundo! 

Eue clrsool•mento, essa gritante disparidade entre o custo 
do mdito e o valor do produto agrlcola coostitui-se em um dos 
maiola motivos de MVolta da classe p:ociltora. Hi.anos as entida
des da classe v~ insistindo em que o tlnico aitmo justo poli o 
fmanciamemo da agrimltura 6 o da chamada "equivaUDCia de JXO
duto". lao porque. ooasidcrados todol 01 riscos. e iDccrtezu en
volvidos na llividado agricola, o minimo do SOI!Ilr&DÇ& q1e o plan
tado< ptecisa ter é do que a divida que cootniu, ccsrespoodeote a 
cem sacas de produto, c:ontinuari. sendo equivalente a cem sacas 
no mcmenfo a. quitaçio? e oio du~tas oo trezentas. Caso con
ttúio, ele jamai.o poderi pagi-la, 6 óbvio. 

Recelllememo, o critério da ""'ival&cia de produto possou 
a sor admitido, mas apenas poli al8llna produtos e poli pequeoos 
produf011oL Mesmo nes ... casos, por6m, o c:ritmo uio vem IODdo 
prantido na pdtica. 

Occrre q1e o comato do financiamento baseado na ""'iva
liocia do produto exige que o agricultor depooite a oolheita na sua 
propriedado ou em &DD&ZJim oflcialmonte crodonciado. Como a 
8IJIIde maiori.o deo agricultores nlo tem imtalações poli oatocar a 
sarm • 01 llmi&7.6Ds credenci.odeo do em mlmero ahsolutamen<e 
insufiCiente, o agricuhor acaba por' pmlcr a vantagem a que tiDha 
dire~o, vendo-se forçado a quilar seu financiamento em dinheiro, 
pelos juros do mercado. Ou soja: DO momento em que a histérica -
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reivindicaçio da oquival8nci.a de pro<klto COJDOÇa a ser <X>D<pista- duto; caidiçõos de l1'a11SJlO<f" e ~ da ~-"E 
da, uma outra mazela totrfvel de noaa """"""'"' apria - a defi- quando afirmo que essas IOivindicaÇÕ"' slo jliiW, quero <fiz« nio 
cilncia de anD02lOIIap!l- enc:urega-oe de sub-.r oovamente o aponu que r.., jlstiça ao esfO<ÇO deapoadjdo pelo homom do 
produtor ado juros eS{Ioliativoo. campo em sua labuta, Mais do que isao, slo reivindiàçlle• ju""' 

Alüs, a que311o do armazenamento 6 mais um ..,..rw!alo a porque rep<eseJUm u coadições mlDimu inctispmúveis pua ga
causar indignaçio em quanto~ se preocupm1 cem. a agrimhura Da~ rantir~se eue objetivo que Dio 6 apenas dos agrirukores, mu de 
ciooal Muitos moo atrú, peaticava-se a politica acertada de finan- toda a oociedade: aui!IOilfar a oferta de alimenlo pua uma popul&
ciar os proprioo produ-• rurais pua que c0111trulaem iDstaboç1>- çio majoritariamente caremc. 
os de umazenagom em suas propriedades. De uns tempos pua cá, 
alletoo-se essa poUiica. O Govemo pusou a conceder fmsncia
memos desti••doo i construçio de silos e UIIWl6ns pua ~iros. 
estranhos ao meio nnai. criando assim uma nova categoria do at.D.
vessac:Ja:es. imetmediúiol entre o pockltor c o COIUUmidol' •. 

Pior do que isso, criaram-se DO setcr verdadeiras m4fiu, in
tegndu por Olllp<OÚIÍOI iDescrupulosoo, espe<:ialmdos em leasr 
o produtor rural Uma vez construido o artDSZ&n, o proprietúio 
nio f~ qualquer invettimedo pua sua DliJIUtençlo. Por isso os 
produtos li depositados froqüentemente deterionm, pois o IIIDI&

z6m jt Dlo ofeiOCO u coadições necesúriu pua sua COOS«Voçlo. 
Além m- slo froqüentes u mais divenu fnudes ns recepçio e 
na posterior" entrega dos produtos: inexplictd•menro, o peso nx::e
bido pelo IIIDI&Z6m 6 via de 10gra .,.,.,.,.. do "'" ""'"lo que aaiu da 
propriedade runl; se o grto en~gue pelo agricultor continha in
ços na proporçlo de cinco por cento. o arma:zmn cc:rtamente en
contrará dez por cento de iDços; se o gnu de umidade do grto .,. 
vinte por cemo. os instrumentos do ~m indicado segura
mente vinte e ciDco por ceo.to; se na hcu. de entRgar o po<bto 
para a indóstria vinte por cenro houver cfeaapaP:x::ido, o motivo teri. 
sido dderionçio, e essa aio OCOll"OU pelas mú condiÇÕ"' de u:
mszensgom mu sim pela mi qualidade do grio. E usim por dian
te, de forma que o agricultor perca se-I 

A vergochooa questio da detericnçio de alimemos em um . 
Pafs ainda assolado pela fome end6mica em diversu "'giõos jt 
ftODdeu muitas mal6rias jcmsllsticas e cliscuDos inflamados. La
memavelmente, podm, a sibloçlo penosnece inalterada. Milhões 
de toneladas de grio contiDuam a apodn:cer ao mesmo tempo em 
que milbões de bmsileiros continuam pssundo fane. E isso nio 
oc:orre apenas nos armazéns de empresários ioescrupulosos. que 
nio fazem os investimeDI.os qtie do de sua mspoosabilidade para a 
conservaçio do produto que lhes foi coofl&do. TamMm noo u:ms
z6ns do Governo, onde estio depositados os es~es "'guiadores, 
coutinoa a ocorrer freqilentememe a deterioraçlo doo g<!neroo ali
menlicios. No meu Estado de Rondônia. oeste momento. enorme 
quantidade de grtos de propriedade do Govemo Federal está em 
processo de deteriorlçio. Essa sibl~ tem de mudu:! Afinal, se o 
peazo dumnte o "'ai esse alimento pode !içar depositado jt está 
vencendo e se ele nlo sed colocado no mei'CI.do pua tegullr os 
P"'ÇQS, vamos tratar de distnõui-Io grablitamente i populaçio ne
cessitada antes que ele estrague. 

E nesse momento· cm que falamos em desperd(cio cabe 
lembtar uma oulnl parte da produçio agricol& nscionaL Aquela 
que se perde antes mesmo de chegar""' armaz6ns. A"'cla que se
quer COIIIegue sair do local de produçio pela total aus&x:ia de 
uma politica de constNçio e COilS«VIçio de estrada! vicinais. 
Aquela que apod=e durante o lento transporte pelas rodovias fe
derais semi-destruldas. 

Sr. P...sideme, Sr's e Srs. Senado!:es: 
As toiviDdicaçlles dos produtoftOS rurais coaespondem a cri

terias de cristalina justiça: preço m1nimo que mba. os rustos da 
produção; garantia efetiva desse preço mediante conlralos de 
\quisiçio pelo Governo Federal (AGF); fmanciamentó da produ
:io corr• .xxreçio monetária pelo criléio da equiva.Iencia de pro-

NJo obotame a evidente justiça dessas "'ivindioaçi!os, o Go
verno Federal penosnece insenllvele, pode-se <fiz« akl, czuel pua 
com o aaricultor. ~ politica do Clovomo tcm sido a de elevar os 
jurei i sfri!Oileta o tebaixar o. fRÇOI mfnjmoe De reato, o pre
ço mlnimo pu&ru a ...-, Dili áltimos anos, uma m.... ficçio: ele 
existo, estt ftxldo pelo so•llorno, s6 que ningu6m o garante. Isso 
pcmJUO u vorlJu pua u ~isições pelo Gov«DD Fedenl, conbe
cidas como AGFs. v~m sistomatici!!IMftt tlec!jn•ndo Qu« dizer: 
as iDstibliçõcs fmanceiiu oficisis railiDIOilte dispõem de verl>a 
psn.ldquirir pro<kltos agricolas, assim, o agricultor v~se forçado 
a vender seu produto no mercado imediatamente ap{lo a salia, 
quando o valor 6 o mais bsixo. 

No pusado, "'sndo u verbos pua u AGFs enm mais 
abundantes. o placlador depositava seu produto logo ap6o a salia, 
IOCObis do Govemo o valo< C<lriNpODdenlo. calculodo pelo preço 
núaimo, e podia comprar o adubo, o fortilizante e 011 defensivos 
com bastante antececlancia em relaçio ao plantio, psgando por eles 
peços muito menores- Posterioanente, pusado jt algum tempO da 
salia,o preço do produto oosblmava melhcnr no mercado. O agri
culto!" eDlio o vendia por um preço superior ao mfnimo. pegava ao 
Governo o que havia mcebido anteciped•DW!te. ~os juros de
vidos, e ainda auferia algum lucro. 

No periodo maia: recente, como :se nAo bastassem os juros 
escacllantes, os P"'ÇÇS minimos irreais, a csrlncia de verbos psn. 
AGFs, o Governo Federal ainda &dota a inacredittvel politica das 
importações. Em 1992, por exemplo, enquanto o preço mlnimo.,. 
de nave d6lares e setenta centavos e algum: de D.OSIOI produtores 
eram forçados a vender seu arroz por menos de seis clólares a saca. 
o País dava-se ao luxo de importar aaoz da Ta.ilâudia por dezesse
te dólares a saca! 

Mas bt mais, Senbcr PftOsidente, Senltoru e Senbores Sena
dores. O mesmo Governo que fiXou o preço mfnimo do arroz em 
dez reais e dois ceDtavos a saca. para a presente safra protDOvc lei
lões em que vende o p-oduto eJltre cinco e oito reais a saca. A pQ
tica é qualificada pelos prOOu~ como ''oompetiçio desleal''. De 
fato, 6 diflcil encontrar outro qualificativo. Ouiosamecte, ao mes
mo tempo em que exercita essa c.c:o::oa&cia (ndat6ria em rela
çio aos OOzicultores, o Govemo está subsidiondo pesadamente a 
indó.stria beneficiadora de arroz, pois esse proO.!to que está repu
sando pot cinco. seis ou oito reais custou a ele. Governo. dezoito 
reais. comiderados os custos fllWlCeiros e de ll:IDa2'.eilmllnto. 

O coosumidor, todavis, nio se beneflciari em nsds desse 
subsidio. Evid&cia disao podemos encontrar no caso de uma em
P'"'" COIO&lista de Brasllia que, em setembro pusado, COIIIpl"CU 

uroz dos estoques do Govemo a cinco ~ e vinte centavos a 
saca. triturou e vendeu como nçlo animal 

No que tange ao descompssso en~ correçio dos fmancia
memoo e correçio dos P"'ÇÇS minimos, a situaçio 6 vcrdadeüa
mente absurda. S6 DO Plano Collo< esse descompasso foi da ordem 
de triiU c quatro por cento! E DO Plano Real nio foi dif....ae: so
m as dividas incidiu a Tua RefeftODCial (TR) de lrinta e ~e 
meio por cento: sobre os preços mínimos. con:eçio zero. 
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Assim defuadoo os preços mfnimoo, nio 6 de odmirar que 
nio cubam os cuSioo de produçio. Os planladores de soja de Ser
ra Bonita. em Goiú, JXIl' excJl!Pl"l colhem ~ ~ vinte e cinco 
.sacas !'Ol!'ll..ia:rc. Nc,-e&itanto, éonlo proÇo qüe olit!m por seu pro
dútõ. seria necessúio éolher cerca de quarett& acu por hectare 
pua cobrir os custos de produçio. Essa IU!idsde do arroz e ds 
soja. 6 aproximadamente a mesma para qualquer outra cultun. 
em qualquer porte do Pais. Em RODd&ia, nio apenas os planta
dores de soja, mu tam.Mm os de caf6, al.sodlo e cacau enfren
tam dificuldades sbnila.res. No caso especff100 do cacau, a si
tuaçlo 6 ainda mais grave, tendo em vim que a praga da vu
soura do bruxa ji se inltalou a muito em meu Estado. B, lamcu
tavelmonte, a infra-eatmtura de assis~ncia tknica do Governo 
Federa! li nio ao faz pnosente com eficiclnciL Nio cüspomoo de 
um escrit6rio rejlional dsEMBRAPA llluanteempeaquisu, nem 
oontamol com o apoio nece~aúio da Cominlo Executiva do Pia
DO ds Lavoma Cacaueiro- CEPLAC, cuja llluaçio asressiva .... 
triiJse-ie exclusivamente 1 Bahia. 

Em resuDJD, o que ., percebo 6 quo o agrirultol' nunca en
contra uo Governo Federal o apoio que sua atividade Mellma e 
exiso. aob pena de inviabilidade. Ao conlririo, a polllura do Go
verno pode 1« a do auaente- iDoJóducia de uma poHtica Agdoo
.Ja, de acordo com o iDeresae IIIICiooal-, do c:oa<:on'OIU desleal
ccmo oo c:uo 00. leilões do uroz- cu simplomlcm.tc do ClmiiJCO 

impiedoso- como DO caao ds OOireÇio ~IÚil aobre os fiDID
ciamentoo mas nio aobre oo P"'ÇÇO mfnimoo. 

No limite, uma poUtica tio desutrads quanto ... a coo
duziri fatalmente 1 reduçio daa 4reu plantadaa e, em conse
qil&cia, ds produçio nacional. Na re&iio do Vale do Paranl., 
em Goii1, eram plantados, trts m01 atrú, cen::a de oito mil 
bectues de arroz irrigado e colhidaJ setecelltu mil I&CU po!' 

ano. Em 1994, f<Xml plmtadoo apenas dois mil o quinhentos 
hectares e colhidaa duzentaa milw:u. Este ano, a úoa planta
da vai ser limitada a cerca de mil e duzmto. bectarea: e a co
lheita dificilmente superl:d cem mil sacas. Trata-se. de uma re
duçlo de- oitenta e cinco por COllto na ~çio e~ úea 
plantads em um periodo de apenas Ir& anoo. E uma realidsde 
deprimente! Sem dávids mais catutiófica do que a do coojunto 
da agricu]tura nacional. Todavia, se. nlo corrigirmos 01 rumos 
da poUtica governamental, toda DOSSa agricultura estará em 
breve ameaçada de uma fal~ncia dessa proporçio. 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores: 
Se desejamos oferecer alimentos bontoo 1 populaçio, 

Dio podemos persistir na politica 111ual, que tem sistematica
mente conduzido os produtores i inlolvbia o ao abcndoD.o da 
atividsde agrfcola. Ao contrúio, precisamos &dotar poUticas 
concretas de apoio e valorizaçio ds produçio primúia. PoUti
cas que priorizem o aumento da produçlo, atrav6s da valoriza
çlo do produto. 

Nlo estamos aqui a defender subddios pua o produtor, 
que, como a ex~ncia i' demoostrou, abrem oportuDidade 
pua tods esp6cie de fraudoa. Subsidiar o produto, isao sim, 6 
imperativo. Imperativo justificado pelo inten:ssc social em au
mentar a oferta de alimentos e pela evi<L!ncia dos riscos ineMn
tes l atividade agdeola. Se o governo nlo tiver e11a compreen
do do interesse social envolvido na produçio de alimentos, e 
se nio perceber que esse interesse social exige a proteçio gover
namental ao agricultor' em face dos risoos tfpicos de sua ativida
de, lomar-se-' inviivel plantar. 

E devemos garmtir esae apoio 1 produçio jlrimiria nio 
apenas pela necessidsde de ampliar a oferta de gtuoroO alimenU
cios, mas -b6m a partir ds CO!IIp<OODSio do papel ds agricultura 

enquanto visorou alavancadon. doo demais segmentos OCOD<Imi
coo. De fcmna clima, a agricultura movimenta a indo!lllria de llato

. res e miquinu agricolu, a indo!llria do aduhoo, fertiliza:lteo, de
fensivoc e aulrol insumos bem como a :i:ndóstria de •linwJt01 1' 
os ... nexos indiretoo da produçio agro-pecuúia estendem-se aoo 
mais cüversoo ramos ~ oeja DO IOIOr iDdulllrial aeja no 
de serviços. 

A "'levtncia do IIabalho ,_,peohodo pelo homom do 
campo 6 diJ!cil de ...- mecüds. As "'ivindiau;lleo que elo aproaema 
ao Oov<010 Federal slo mais do que reivindicaçllea. Sio Jll'lPClOfal 
eoonlmicas c:oeredes que ~ao inten:ue de toda a co
letividade. O Executivo nio pode permaneoer imens!vell 

Soatiça para o banem do campo! AliDDtoparaos lnsiJoimsl 

Muito obripdo. 

O SR- PRESIDENTE (1016 Samoy) - Coucedo a palavra 
ao oobm Senador Romero Juci. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RO. Pronuncia o OO!!llin
te cüscurso. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, St'l e 
Srs. Senadores, llo antiga 6 a di!cusaio om tomo doo desequill
brioo rogiooais que desae problema nio se pode excluir qual
quer estudo s&io que procure enteDder o proceno histérico da 
conjunbna sócio-econômica ds Repóblica brasileira. Apesar 
disso, seja pela nossa imensa extendo tenitorial, seja pela DOI· 

11 reduzida capacidade de investimontoo ao Jonso dos tempos, 
seja pelos sucessiv01 enos de decisões politica, o certo 6 que 
essa qucatio continua sendo gravo e atull, a requerer toda a 
DOISI. atençl.o, todo O DOIIIO empenho, DO le.Dtido de que se al
terem u costumeiras posturu govemamentaiJ, q_uue sempre 
resiltentel em emprestar prioridado mbima l eljmjn•çto des
sas desigualdade~, como se nlo fosse ela eondiçlo es~ a~ 
equacicxwnento doo problemas nacionais. 

Quais u justificativo para iuo? Por mais que. se mon
teui razões diven:u pca o fato, a verdade 6 que J!ló h' eomo 
discordar du autorizadas vozea que úumam ser et:ae dc.equill
brio fruto do jogo das forças econ&nicu, sempre a ditar a sua 
acentuaçlo e nunca a buJCU a sua diminuiçlo, ~rvando 
com isso os privi16jlios ds concontraçio ds produçio iDdu&trial 
e do com&t:io em regiões favorecedoru do um mercado que 
lhes 6 mais conveniente. 

Como conlnlpodo dessa situaçio, oompotiria ao Governo 
Federal o estahelecimemo e o cumprimooto de cürelrillos poHticas 
inibidons dessas fOIÇIS, i' que nio 6 do interesae do Pais, do poli
to de viaa CCOIIÓmico, a cotistlncia de estadoo gigautes o estado& 
pigm<us na sua compoaiçio fed«ativa. 

Mu. infelizmente, nlo' isso o que tem ocorrido e a Regilo 
Norte vivo A espera ds criaçlo de opa:tunidsdos vOldadeilu para a 
exploslo de sou potmcialidades, uma IU!idsde l1o promis1101a 
que toma dillcil OllleDder o pcxqu.l do rdmlamonto dss JKOVÍ
cias oficiais nesse sentido. 

Parto dessu ripidu CODJidemçlles gerais. que, evideote
meUe, memcerlam uma W1iae mais aprofundada em prommcia
momo espeálioo aobre o tema. apenas para eieio de~ 
do aJDexto vivido partirnl"""""' pelo meu Estado do Rcnima. 

TIVe a ocasiio, recentemente. do uaomar a esta Tn'buna 
para relatar uma chamitica &ituaçio li vivids em decmtaci.& de 
iDctmodo raciooamooto doo derivadoo de p<tróleo, cuja pooária 
distribuiçlo estava a causar ~f'icc» rcmltadoc na CICODOIDia do 
Estado. Naquela opcxbmidade apelei em vlo u autoridades com
petentes para que b'beruoem, ~a aquisiçlo desaes 
produtos na Venemela. 
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Pois bem. decorrido apenas um m& c o Estado de Ronima 
volta a se defrontar com wlro tipo de mcionamento, delta vez: o 
da eDeigia el&ica, cujas danoAs c:ooseqil!nciu a ninguém 6 ffcito 
igDorar. • 

Sr. Pmiideote. Sr's e Srs. Senadores, seria enfadonho _.. 
tir aqui o elenco das di.ftaddades encco.tradas por novo Estado 
pua afillilar~se no ccmrio federativo brasileiro. Devo poupar o 
Senado o a Naçio dessa monótona IepOiiçJo que Dia tom IIO!IIIibili· 
:r.ado os governantes. Mas nlo me furto a novamente perguntr. 
como pode o Estado de Roraima, criaoo em !990, desenvolv«·se 
dWlle de tanta p;ecariodade cm sotoros de vital imponJncia como 
s1o 01 combusdveis e da energia el4!trica? 

Faz poucos dias o Excelentíssimo Senhor Pn:sidcnt.o daRe
póblica anunciou que em 90 (novema) dias o seu governo apresen
taria o quadro de medidas efetivas destinada& i ~oçJo ~ ~e
giio Nc:<te. 

Nlo tenho motivos para disso th.Jvidar, uma vez que o pri
meiro mandatmo j6. mostrou a que veio, adotando. conjosamentc. 
um plano de govemo detetminado a romper com. estruturas vicia
das DO porasitismo, DO imobilisJDO e llll sustent&Çio de privilégios 
i:Dadmiss{veis. Nlo 6 pcc artn. razio que o DOAO Partido. o Partido da 
- Libem!, tom se eogojldo f!!T!!C!J!C!"b: oom aeus J'l'l!lÓIIÍI'lÕ 

EncotajcHne por isso mesmo, a insistir na adoçio urgente 
de modidaa mais igoiJ com "'laçio ao nosso Estado, oode o tempo 
perdido re_.,. irreporivol alluo quanto ao seu desenvolvi· 
memo. que. a pc do Ultexesse próprio, traz na sua esteio. o izltenll... 
se da própria NIÇio. 

Assim 6 que quero apelar 10 Sr. Ministro das Minas e Enec· 
gia e i Eletronorte, que intensifiquem a busca de soluções pua o 
f<rnecimento de eDeigia el61rica pua Retaima que, aprisionada a 
uma cai&lcia de tal natureza, jamais sal lati o enonne fOSIO oo diJ. 
tanciamento s6cio--ecoo.ômico que o scpma. usim como o de toda 
a Amazônia, das demais "'giões oo Pa!s. . 

Hoje i' nio .. pode mais falar= desconhecimento da =· 
Iidade amazAnica. justifiCativa tantas vezes dada para explicar a 
postergaçio 00 COII'do equaciOOAIIIOJlto da ... problecnitica. 

Se hi consenso geral solne o seu alto signií!Cido no tenil6-
rio brasileiro, mais aumeDll. a respoou.bilidade dos governantes 
quanto l prtmOÇio de sua vetdadeka inlegraçio ao desenvolvi~ 
mcnto do País como um todo. 

Se a isso somannos os riscos oriuncb da cobiça internacio
nal solne a ire&. sezt ainda mais inadmissível essa protelaçio que 
teima em sobreviver nos meandros da burocracia govemamedal. 

A nossa soberlnia solne a Amaz&ia nJo passari de siJn. 
pies discurso retórico se deixarmos de propiciar 101 estados que 1 
canpõem o esa.~do do desenvolvimento, único instrumento capaz 
de bomr evenblais investidas espoliativu alienlgenas. 

No que tango ao povo de Rcnima. teoho a certeza de que 
ele esti 'fazendo a sua parte, com sofrimento c trabllbo. lutando 
contra. as adversidades! 

Deve agora o Govcmo Federal fazer a sua parte! Com o 
apoio neoessário, Roraima nJo dccepcionut na grande faROfa de 
-.fmmar o nosso Estado em cqulho pom a Federaçio. 

Era o que tiDha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - Concedo a palavnt 

ao nobm Senador Jool de Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PfL-PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) -sr. P...sidente, Sn os,.. Senadores, na quali· 
dade de "'P"'50Dtanle oo Excelentissimo Senhor ViCO'Pmiidente 
da República, Senador Marco Macio~ estive pROsento nos traba· 

Dlos de abertura do ABJNEE TEC'95, expressivo evento que reu
niu entre os dias dois c cinco de maio do corrente, no Parque do 
Allhecnbi, em Sio Paulo, oentenas de empROWios ligados ao im
ponantissimo lide< da inàlslria eletro-o!elr&rica DO Bnsi!. 

Trata-se de um aconlecimento da mixima impcs1iocia para 
o Pais c que nio teve sua relevlncia :teoollb.ccida inclusive pelos 
meD de comunicaçlo. Por isso, venho hoje a esta Tribloa pua 
transmitir um pouco oo que foi a ABINEE 1EC'9S, bem como 
pua pedir a tnnscriçio nos Anais do Sena<b Federal oo discurso 
do Senhoc Nelson Peixcto F"'ire, JRSideote da Associaçio Brui· 
!eira da Indóslria E!etro-Elotnloica (ABINEE). 

O discurao proferido pelo elllpl"OÚriO Nelson Peixoto Frei· 
re, na minha opiniio, transoende o proprio semiJWio, na medida 
em que vai muito ~m da mera amiisc do comportamento setorial 
da inà1alria oletro-o!elr&rica pua se aprofundar na neoessidade de 
apecfeiÇOil'IDOIIa poHtica industrial btuileira. 

Eu diria que o prclllUDciamento de Nelson Peixoto F"'ire é 
uma hlcida abordagem oo inlrinca<b processo de transformaçJo 
que hoje empolgo o seiO< industrial oo munde todo. A vecdadc 6 
que estamos inseridos em Um economia globt.lizada que leva um 
nómcrro x~ Cl'CICCD.te de empresas a se }niOCUpll' mais com o 
mercado mundial, deixando de lado earallôgias apenas locsis, re
gionais ou 111Cionaia. 

Ao mo&JDO tempo, a globali•oçio fmça uma rápida mudan. 
ça nas "'gru e padriles do com!rcio, ii que a msioc parte do intec
dmbio mundial ~ hoje entre blocos regionais. como o nosso 
!llon:oou~ po< execnplo. Disso resulta ainda que as politicas e Jri· 
ticas de intm:lmhio passam • ser elaborulas = C<lll}mto po< sru· 
poa de palaes. 

Dentro desse ccotexto. o complexo de indlístrias eletro-ele-
trônicas 6 um dos setoreS que mais se destaca, seja pela elevada 
taxa mua14;1e cresciuJ.ento, seja pelo ritmo acelerado de seus avan
ÇOII tecnológicos. Segunoo esbl<bs t6cnicos, DO fma! deste s6culo, 
semente as Ú'eaS eletro-elc:trôoicu ~lacion.a.das com processa
memo, ann•zenany:nto, trammissio e exibiçio de infonnações de
vedo ~sentar um quinto do pocilto mundial bruto: movimen
tario anualmente oerca de ~ trilhões de dólares. 

SLFTes~e,Sr.hS~ 

Mesmo pedindo a transcriçio da integra oo discurso oo p<&

sidonte da Associação Brasileira da Indóstria Eletro-EleWnica, eu 
gostaria de inserir nesta minha lxove introdução alguns trechos 
particularmente felizes do merido l'l"""'nciamonto: 

Diz o empresm.o Nelson Peixoto Freire a certa altura: 

'Entendemos qu~ a inserçio do Brasil oo mercado mundial 
não é mais uma opçio. E uma osigSncia de um mercado ii globali
zado. em franco processo de revoluçio tecnológica, fmanceim e 
comercial. Competitividade IS a senha pan. este DOVO mundo. N00 
se trata de competitividade sctorial. apenas de alguns segmentos 
da economia.. Este novo ceo.6rio envolve a busca da competitivida
de estrutural do Pais''. 

E acrescenta• 

''Para isso, iDdústria, agricultura, comércio e serviços preci
sam criar os C8Ilais que ampliem a sua capacidade de chegar aos 
moR:ados próximos e distantes. Mas é JXOCÍio mais. O Est&de bra
sileiro tcd de superar as suas incficiSncias, bldo aquilo que hoje 
denominamos de ''custo-Bn:si.l''. 

''Na '= tribut&ia, custo-Bmsil 6 todo o sistema oemmdo 
nos impostos indirctos que penalizam quem investe e quem expor
ta. A proposta de ... ronna tributária en<bssada pela Abinoe o ou
tras entidades empresariais e civis elimina todas as cootribuições 
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sobre a folha de salários o está baseada no Imposto do Renda, oo 
Imposto sobre Vendas a Varejo. DOS impostos seletivos federais c 
nos impostos sobre a propriedade u:tbana e rural". 

E cooclui o Jli"SÍdonte da ABINEE: 

''Nas áreu de infia-estrutura, custo-Brasil 6 a ou~ocia de 
investimentos, principolmontc do setor p.l61ieo, que ~e esgotada 
sua capa.cidadc de fmanciamemo. As respostas para isso passam 
pela privatização de eslalais, queln de monopólios, pon:eri.u en
tte Estado o inicialiva privada o pelo fun do qualquer discrimina
çio ao capital estraDgeiro11

• 

Sr. ~e, Sn. Senadores: 
O Bnsil p:ecisa so pn:po!U", o com grande w:g&cia. pora 

enfrentar o desafio da globelizeçlo. T~mos que :mcupe:rar a cap&ci
dade de: investimento do Estado pu-a vencermos as nouu dcfi
ciencias em setorea estn.thgicos. como oducaçlo e saúde. 

Aliás, está provado que oo pa!ses quo mais avonçaram em 
tennos "econômicos nas últimas dkadas foram aqueles que mais 
pesadamente investiram em educaçio, em especial no treinamento 
de sua mio-de-obra. 

Eventos como a ABINEE TEC'9.S mostmm que o sdol' da 
-.ma~ oóll<llto i nooessidado do mJdmçai po
!imdasooDOSaOSÍSiema ~ mastambtmno sdocpóblico. 

O JXÓ1XÍO programa do evento mostu bem isso. No dia d.:X. 
foi ICalizado o s.eminú'io intituJado "A Informática e a Sociedade 
do Skulo xxr~ no dia tr&. o tema foi ''lntegraçio Latino-Ameri
cana/Globolizlçio'~ oo dia quatro, discutiu-lo, pela monhl, ''Infra
Estrutura: Energia El~trica". e, 1 tarde, .''Infra-Estrutura: Teleco
municações"; f~CJ1e. DO dia cinco, OS debAtes foram. pela ma
nhi, sobre "A .l.ndálltria de Compooentes: Instrumento do Desen
volvimento de um Complexo EldiOnico Competitivo", c. l tap;Je., 
sobre "Material E1ltrico de Imtalaçio". 

Parccerfavodvel, sob n°287, de I995,'da Com:issio 
-de Rdaçõcs Exteriora e Delesa Noclonal 

-l-
REQUERIMENTO N" W/.7, DE 1995 

Votaçio, im tumollnico, do Requerimento n"627, de 1995, 
da Senadora ~ Silva. solicitando, nos termos regimenlais, 
quo, ..X... o Projeto de Lei da C4mara n• US, do 1993, além do 
despacho inicial. sejam ouvidas, tam~m. as Comissões de Coo.sti
tuiçio, Jullliça e Cidadania e de Assuntos Eoonômicoo. 

-3-
REQ~ N"698, DE l995 

Votaçio, em turno único, do Requerimento n• 698, de 1995, 
do Senado< Eduaitlo Suplicy, solicitando, nos termos regimenlais, 
quo, sobre o do Projeto de Lei da Clmara n• 65 de 1995, de sua 
autoria, que estabelece regras para p:ocilçio independente de 
energia elétrica e d6 outras provid8ociu. a16m da Comissio cons
tante do dospacho inicial, seja ouvida, tamb6m a de Assuntos Eco
nômicoi. 

-4-
REQUERIMENTO N"700, DE 1995 

Votaçio. em turno llnico, do Requerimento n• 700, de 1995. 
do Senado< Luiz Alberto Oliveira, solicitando, nos. tcunoo regi
mentais, a retirada, do Projeto de Lei do Senado n• 8S de 1995, de 
sua autoria. que altem o art. 6" da Lei n• 8.137, de Zl de dezembro 
de 1990, que ''derme crimes contra a ordem tributáriã. ecalÔDlica 
e cootra as relações de consumo ... ". e o art. 13 da Lei n°6.729, de 
28de oovembrode 1979. que ''dispõe sobre a couoessiocomercial 
ei1Ic produrares e distribuidores de veiallos automotores de via 
len"eotre, o di OUIIU providl!ocias. 

-S-
SUBS11TU11VO DO SENADO AO 

PRQ.IEfO DE LEI DA CÂMARA N" 223, DE 1993 

Pela quantidade e pela representatividade das peasoas po
sentes i ABINEE TEC'95 o pelos assuntos que ali foram IIaladoa 
estou certo do que o acontecimento obteve pleno &dto. Acho que 
outros segmemos da nossa indústria deveriam fazer o memno, com 
!ioqd6ocia. Penso quo chegou a hora do deixmnós de lado aquelas 
allliii"IBS que oos prendiam ao passado. O Brasil tem que estar mi
rando o futuro se quiser alcançar o porvir de sucesso que desde 
"""""' lhe foi Jli"Visto. é JRCiso IOIIlpO< com o imobilismo das 
duas últimas d6cadas, quando esU: Pais esteve paralisado, rcf6m de 
uma espinl inflacionária destrutiva. Disrussiló. em tumo suplementar, do Substitutivo do Sena-

do ao Projeto de Lei da amam n• 223, do 1993 (n• 4.596/90, na 
Em o que tinha • dizer. Casa de origem), que altera a tedaçio do § 4" do art. 654 da Coo-
Muito obrigado. solidaçio das Leia do Tmbolho- CLT, que ...,.boloco coadiçõos 
O SR. PRESIDENTE (Jose Sarnoy),.. Nio há mais orado- para inscriçio no conaJrso pora ingresso na magistntura do tnha-

res inscritos. - --- -- -- -----=------,----- lho, tendo 

Nada mais havendo a tratar. a Presid&cia vai enccmr os Parccersobn°300,de 199S,da 
tmbalhos, designando pam a sessão on!inária do an1anhla seguinte - Comissão Dlretora. ofe=endo a tedaçio do vencido. 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 60, DE 1994 

Votação. em turno 11nico, do Projeto de Decreto Legislativo 
ü 0 60, de 1994 (il0 340/93, ili C1miu.-a dos D,;;~li.doi), q-Ue iplVVi 

o texto do Acado sobre Serviços A6roos celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil o o Governo da "Foderaçio 
da R6ssia, em Moscou, em 22 de janeiro de 1993, tendo 

-6-
PRQ.IEfO DE LEI DA CÂMARA N" IS, DE 1993 

Discussio. em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 15, de 1993 (n• 170187, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da Repóblica, que altera a IOdaç.i.o do art. 3° o pará
grafo 6nico do art. 6", da Lei n• 7.377, de 30 de setembro do 
1985, tendo 

Parecer, sobn"269, de 1995, da Comissão 

--do Assualoo So<:iais, favorável nos lem1os do substitutivo 
que apresenta. 
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_,_ 
PROJETO DEUliDACÂMARA N"81,DI! 1994 

Discussio, em tuino ánico, do Projeto de Lei da C4mam n• 
81, do 1994 (n" 3.434'92. na Casa do origem), que ai- a Conso
lidaçio das Leis dó Tmbalho, dispondo sobro o jus pootulaudl, a 
asaist&lcia jodicima.e a rep-csenlaçio·dol meDOI'el no fcxo traba
lhista. tendo 

l'an>c«, favortve1 sob n• U,7, de 1995, da Comissio- de 
A.Jntos SodaJa. 

-8-
PROJETO DI! Uli DA CÂMARA N" 110, DI! 1994 

· ·_ É importante, Sr. Presidente, Sns. e Srs. Senado<es, lem
brar a dimenslo do coaf1ito e o envolvimento de pn1icamcnte o 
l1lUilOO todo na hlta coo.tn. o fasciamo e o nazismo. 

A Segunda Guetra Mundial foi a mais II&Jl8IOilla da Hist6-
ria. Mmrcnm 4S milhões de penou. na maicxia civil. eon 01 

quais sois milhões do judeus. Doo " poisos onvolvidoo, a UDilo 
Soviltica foi o que mais pen:Jeu: vinte milhllel do mcrtoo, 14 po< 
CODto do sua populaçio. Somente na bl1alha do Slalingrado, que 
teiminou DD dia 2 de fevm:iro de 1943, ao que morreram chega. 
rsm a 200 mil A Primeirs Gumn Mundial matou nmilo monco: 
IIuO milhões. 

Noventa milhões de pessou. om todo o DD!Ddo, forun mo
Dilaulio, em tumoúnico, do Projeto de Lei da CJmMs n• bili2'Jidas pora o esforço de guerrs, enlre 1939 e194S.A UDiloSo-

110, de 1994 (n• !.339191, na Casa de origem).que dmoodo adi- vi6tica teaUial22 milhões de pesroa; ao l!stados Unidoo,15 nti
ciooal do poriculooidade aoo carteiro~, ~o ort. 193 da Can- lhões; o Impmo Brit4niro, 12 e a Fmnça, tr&; 01 paisol que c:om
solidaçio das Leis do Tmbolho, tendo punham o Eixo. Alem•nb•. It11ia e Japio, 30 milhões. A honivel 

Pm>«< favortvol, sob n• U,O, do 1994, da Comissio - do mortandade terminoo. no teatro da Europa, quando um soldado do 
A.Jatos Soclalo. l!x6rcito Sovittioo hasteou a boDdeirs vermelha do seu paú numa 

(Dc:peDdendo do volaçio do Roquerim<nto n• 742, de l995) 
O SR- PRESIDENTE (Jos6 Smley) - l!sti encetnda a 

sesslo. 
(Levama...rea sesaio à.r 12h05min.) 

DISCURSO DO SR. lRIS REZENDE PRO
NUNCIADO NA SESSÃO DE 8-5-95, QUE SERE
PUBUCA POR HAVER SAlDO COM INCORRE
Ç6ES NA ANTERIOR. 

das torrel do ediflcio do Parlmwnto alemio, naquele momento um 
pr6dio quase intcirsmontc delltruldo, cercado de rumu po< todoo 

""lados. 

O Brasil foi 1 guerra depois de provoaodo po< al.omieo e ita
liiiiOI. l!nlre setembro de 1942 e julho do 1943, dez navios mer
cantes bnsiloiros foram tOipOdoadoo e afundadoo em nosso litonl. 
Mon:en.m 229 pessou. l!m julho do 1943, o pmdentc Gotlllio 
v argu propOo 10 Ministro da Guerra. Genenll!urico.Oaspar. Ou
tra, a criaçio de uma força expedicionária pora combater fon do 
continente. 

No esforço do~ pora a guoaa, o Brasil propcocio-
0 SR. IRIS REZENDE (PMDB.(l().Prommcia o .. guitllo nou ·a seus ofiCiais um pedodo do lreinamonto DOO l!stadoo IJDi

clúcuno.) - Bxmo. Sr. PrelideDie do Senado Fodoml, Senador dos: os ~~ de alta patcDtc e os poças da Marinha bnsileirs, 
Jos6 Samoy; l!xmo. Sr. GoJJoro.1 Benedito Bozma Looaot Mini>- em Miami e Key Wos~ na Fl6rida, e em cidades do Po.naDIL Sur
tro do l!stado-Mai<x das Forças Armadas; !!xmo. Sr. Genen1 Dor· gia, entlo, o Primeiro Grupo doAvisçio de Caça do Brasil, forma
cy Uzlro. roprosenlante doo Olt«>mboteotes; l!xmao. Sra. Miais- do po< 458 pesroa- ofiCiais, subofiCiais. sargelli.Oo, cabo& e sol
troo de l!stado; l!xmao. Sn. l!mhoixado<es; l!xmas. Sns. Senado- dados. Na ltilis. osso grupo oomboteria com aviões Thundotbolls, 
ras e Exmos. S:m. Se:nadores; demais autoriclades civis e mililllres; os mais a.vançados pua a época. . 
Sonhons e Sonbores. 

Em 2 de julho de 1944 ZlllpSV& do porto do Rio do Janeiro o 
No dia 8 do maio, há cinqilenta anos, os sinao das Ign:ju primeiro grupo de ofiCiais e poças Ja Força l!xpodicia<Wio Brasi

repicarml. pessou dançaram nu ruas. outros choraram em sil~n- leira. Eum 5.081 pesaoas. No dia i 5 de setembro, nas encoctu do 
cio. O mundo comemorava o f"m da Segunda Ouerra MundiaL o Monte Bastione, perto da aldeia o .... Massarosa, na Itilia. a utilha
Aho Conutodo do Tereoiro Reich assinam a reiXIiçlo penn1e 0 ria bnsiloirs disparou o primeiro tiro contnt o inimigo. A primeira 
Maiochal de Campo ingl&, Sir Bomard Montgoolely, no Norte da vil6ria ocorreu em 18 de setembro, quu:do um pelotlo bnsiloiro 
AlemanbL Dias antes, soldados do l!s6n:ilo Sovittioo, oomaada- tomou a cidade do Camaiot<>. 
dos pelo Goneral Giorzy Zhulwv, tomarun Berlim, lllma botalha 
impressionmtementc feroz. que ocuiooou mais de dummas mil 
mortes s6 no lado IOVi&ico. 

A ~Dica lei õerta da História. como observoo Ak<u Amoro
so Lima, 6 o imprevisto. N'mguém poderia imãgimr, ainda n01 

anos vin~. que um politico OOscuro, nasciOO na pequena cidade de 
Linz. na Austria. p!desso, deDirO de poucos 1001, desafiar alguns 
dos l!stadoo mais poderosOI do I!II1Ddo, numa demente tentativa de 
submct&-los ao HU da:nfnio. Adolf Hitler rearmou a Alemanba e, 
c:a1trariando as probobilidados, partiu pora o c:a1lliJo armado no 
dia primeiro do setembro do 1939, quaJXIo invadiu a Pol6nia. A 
partir desse dia os páses da Europa entntrsm a sofrer .o pesadelo 
daguotn. 

Os principais episódios da Força 3xpodicia<Wio Btuiloirs 
na lúlia foram a tomada de Monte Cut.. lo e Monl:esc,. que c:ausa
rsm pesadas baixas nas tropas c:omaadadas pelo Goneral Zon6bio 
da Costa, e a grande vil6ria do 27 de abril do 1945, quando foi 
aprisionada uma divisio alemi, cxmpoota po< 588 homena e gnn
de quanlidade do malt:rial b6lloo. 

As tropas brasileiras combatcrsm ao loogo do mais do 400 
quilômctros"na Jália. l!1as salrsm do Nápoles, peno do Sut o fo
rsm at6 o Norte do pals. Libenanm mais de cinqUenta cidades da 
tirsDia D>Zi-fascista, r- cen:a de 20 mil prisioneiros e~ 
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ram, no tca1ro dos combates, 1.907 soldadoo :. ou mortos ou desa
parecidos. Foi de 2S mil o mlmoro de soldadoo do Brasil quo con
tribuin.m eficazm<nte na luta pela democncia. 

Sr. Presidente, ht sangue brasileiro na Europa. de1nmado 
na Segunda Quem. Hoje, cinqüenta anos depoil. sobrun motivoo 
pua uma refioüo profundL 0& pracinhu quo homarun o nomo 
de ..U pois, defendendo oo ideais demoo:rilicoo. Dio elevem ..., .,._ 
quccidoo. Dovem ser lembadoo como exanplo de bn.vun, de 
de&tem<r o de penevennça. O Bruil so onpodec:ou per intmmó
diodele&. 

A refledo maicr deve ser sobre a estupidez e a viol&lcia da 
guena-

Lembre~ aqui. Sr. Piesidente. algumas estatlsticas sobre 
a quantidade de pessou mortas nas duas demdeiru guerras 
mundiais. Bem,que aHumshidade•podia terovitado tamanhas ca-
lami<t.des ~ - -

Cinqllenta anos depois da pa: de 1945. a Unilo Sovi6ti
ca.. como Estado, .i' nio existe. Os Estados do Leste Europeu. 
que eonstitufam o que Cburchill chamou de Cortina de Fctro, 
substibliram os seus regimes políticos. As duas Ale~as. 
Oriental e Ocidental, ~adunaram-se. 

Ou consoqu&nciu principoio da Segunda Guerra Mun
dial, uma. gravflsi.ma e perigoaissima., felizmente encontra-se, 
faz alguns auoa. superada: a chamada gucn-a fria; outra. ta.m
b6m felizmente, tem-se revelado cada dia mais importante· no 
eafOI"ÇO da bnmaDjtflde por manter a paz entra as Nações: a Or
ganizaçio daa Nações Unida&, a ONU- Outra consequ&ncis foi 
o surzjmonto do Estado de !mel, crisdo em 1948, como reaü
zaçlo de uma milenar upiraçlo do povo judeu. 

Estamos aqui. Sr. Presidente. celebrando o fllD da guerra 
na Europa. Mas, no Paclflco. o conflito continuou. at6 que. no 
dia aeis de agosto de 1945, uma bola de fogo brilhou no céu de 
Hirox.im& com intensidade vúiu vezes maior que a do Sol. 

Acabou, no entanto. por impot:: ~.mais violento, o mais terrí
vel dos ucrificios a seu pais c ao mundo. 

Sr. Presidente. estamos aqui icmbrando a irracionalidado 
da guerra pua proclamar a raciunslidade da paz. 

O homem vem aprendendo - c precisa aprender de uma 
vez para sempre - que a ferro c fogo s6 pode provocar destiUi
çlo c morte. Os cinqücnta anos de paz. na. Europa. após o íim 
do 6ltimo conllito mundisl, ttm sido um tempo de progresso, 
desenvolvimento c entendimento. 

. É muito bom. 6 motivo de grande or-gulho que os brasi
lciroa tenham estado prcscntea na Itilia. O Brasil sempre culti
voo a paz como um valor que deve ser preservado a todo custo. 
Tanto que a inscreveu na Constituiçio Federal como norma 
pemliD.ente das suas relações internacionais. 

_ Na It.üia. por meio dos seus soldados, o Brasil pOde vi
ver o contririo da paz - a guerra. Deixamos quase doia mil 
mortos nos campos de batalha. Mas lutamos o bom combate. 
pois defonclemoa 01 valores da democracia e da übenlade. E o 
ÍlZCIIl.OI n1o somente com pllavras, mas com gestos, com açõ
es, com a presença. com a coragem. com a efetiva partidpaçlo 
11& luta. 

Cinqiienta anos depois temos de exaltar o grande yalor 
da Força Bxpedicionéria Brasileira, que ni!' apeDU venceu o 
n.azi~fascismó. mas tomou ainda ma.is respeitável no Pais o perene 
valor da democracia. 

Hoje vivemos cm liberdade no Brasil. Temos um presi
dente eleito pelo vOto popular. Assembléias c ctmans funcio
nam normalmente em todo o Pais. A. imprensa 6 livre. A liber
dade que conquistamos 6 uma fecunda realidade. 

Diu depois. a mCJm.a tragMia aconteceu cm Nag~. As • A presença do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
duu bombas atômicu mataram duu centenas de milhares de nas solenidades comcmotativas dos cinqüenta anos do Dia da 
japoneses. B tomuam claro que o homem adquirira o terrivel Vit.6ria, em Londres, é motivo de orgulho para todos n6s. brasi-
poder de se deslrUir como espécie. lciros. 

A refioxio sobre a Soguuda Guerra Mundial enseja algu
inas J>Oil!UIIIa&- Por qu6? Como? Por qtio sconteceU a asceDsio 
de Adolf Hitlor? Poc que niQ se impediu que ele lançasse a 
Alcma.Dba na louca aventura impossível .de tentar dominar o 
mundo? Como pôde suceder tudo o que aconteceu? · 

Essas perguntas nio têm recebido respostas claras, 
nem objctiv••· A ascenslo de Hitler tem desafiado o~ __ mais 
sagazes interpretadores da História moderna. Em rapidfssi
ma carreira politica - cm que soube apelar ao profundo or
gulho nacional do povo alemlo- prometeu combater a in
flaçio, recuperar o nfvcl de emprego e vencer a rccessio. 

Embora algumas guerras tenham ocotrido depois de 
"tnaio de 1945; ouso afirmar, Sr. Presidente, que estamos 
aqui. hoje. 8 de maio de 1995, niÓ apenas comemorando o 
fun da Segunda Guerra Mundial, mas reafmnando o neces
sário primado da paz. da liberdade. da democracia, na vida 
dos povos. 

Com os pracinhas da FEB, o Brasil lutou pela paz na 
Europa e pela liberdade c democracia no mundo. E baveó. de 
continuar a contribuir para que a Humanidade se mantenha 
sempre na fecunda senda da Paz através dos tempos._ 

Muito obrigado. 
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Ata da 60S Sessão, em 15 de maio de 1995 
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney; LuizAlberto de Oliveira; 
José Eduardo Dutra e Epitácio Cafeteira. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM· SE PRESENTES Os méritos da Embaixaden TiiEIIEZA MARIA MACHA· 
OS SRS. SENADORES: . 00 QUIN'IELLA, que me induziram a escolhe-la para o. <lesem-

Antonio Carlos Magalhlies - Arlindo Porto- BCUo Parga "- ponho dessa e!evoda funçio. coostam da anexa infonnaçio do Mi
Bemaroo Cabral - Carlos PIIII'Oánio - Carlos Wilson - O>utinho nistério da Relações Exterioo>S. 
Jorge -·Eduardo Suplicy - E!cio Alvares - Emilia Femandes - Bmsilia. 11 de maio de 1995.- FeruaodoHemiqueCardoso. 

EpitáciQ Cafeteira - Emandes Amorim - Freitas Nela - Gilberto EM N" 254/MRE/G/SRC/DSE/DP/ APES 
Miranda - Gilvam Borges - Guilbenne Palmeira - Hugo Napo- . . 
leio - Humberto Lucena- !ris R=nde- Joio França- Joio Ro- Brasllia, 3 de IlllllO de 1995 
cba - Jonas Pinheiro - Josapilll Marinho - Jos6 Agripino - Jos6 
Alves - Jos6 Roberto Anuda- Jos6 BW!co- 1os6 Eduardo Dutla 
-José Fogaça- José Ignácio- Jos6 Samey- Junis Marise -'Lco
mar Quintanilba - Lucídio Portella - Ludo Alcanlam - Ludio 
Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Mauro Miranda - Odacir 
Soares - Osmar Dias - Renan Calheiros - Roberto Requilo - Ro
mero Jucá - Ronaldo Cunha Uma - Valmir Campelo- Vds<ln 
Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafct<:ira)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo oú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.. 
O Sr. 1° Secrctá.rio em exen::ício, Senador Bello Parga, pro

cederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: . 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submekndo à deliberação do &nado a escplha do nome 
indícado para , cargo cujo provimenJo dq>ende de .suo prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM N" 165, DE 1995 
(N° 524195, Da origem) 

Senhores Membros do Senarlo Fedetai, 
De cenformidade com o art. 52, inciso IV, da Cotiitifuíçio 

Federal, e de acordo cem o disposto no art. 56, § I •, do Regula
mento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de I • de oombro de 1986. 
no art. 39, inciso I. a.Hnea. a, e no art. 40 do Anexo I ao Decreto nG 
99578, de 10 de outubro de 1990. submc<o à apreciaçio de Vos
sas Excelências a escolha.. que desejo fazer, da Senhora Thereza 
Maria Machado Quintella, Ministra de Primeira Classe, da Carrei
ra de Diplomata, pam, cuiii.llativamente com o cargo de Embaixa~ 
dora dP Brasil junto à Fedecaçio da Rússia, exercer .o cargo de 
Embaixadora do Brasil junto à República da Armênia. · 

Excelenlfssimo Seohcr Presidente da Replblica, 
De acordo cem o art. 84, inciso VU. da Coosliluiçio, e cem 

o disposto noart. 56,§ !",do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n"93.325, de !"de oumbro de !986. no art. 39, inciso L allne&a, e 
no art. 40 do Anexo I ilo Decreto n• 99.571!, de lO de oombro de 
1990. subm.eto i aprecia.çio de Vossa Excelência 11. anexa minuta 
de Mensagem ao Senarlo Fedetal destinoda 1 indicaçio da Senhora 
Thereza Maria Machado Quintella, Minislnl de Primeira Classe, 
da Cam::ira de Diplomata. para. caiWlativamente co~ o cargo de 
Embaixadora do Brasil }lllto à Federaçio da Rússia, exercer o car
go de Embaixadora do Bnsil ;mto 1 República da Armênia. 

2. O lt&maraly elaborou o curriculum vilae da Embaixada- · 
ra Thereza. Maria Machado Quint.ella.. que. juntamente com a MenM 
sagem ora submetida à aprecia.çio de Vc:issa Excelência, será apre
sentado ao Senado Federal para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente.- Lulz FeHpe Lampreia, Ministro de Es
tado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vltae 
Embaixadora Thereza Maria Machado Quintella 
Rio de Janeiro- RJ, 27 de maio de 1938. 
Filba de Moacyr Machado e Clélia Mendes Machado._ 
Licenciatura em Letras Neolatinas, Instituto Santa Ursula. 

CPCD.IRBr. 

Tm:eira-Secretária, 6 deoolllbrode 1961. 
Segunda-Secretária, mereciroento, 3 de novembro de 1965. 
Primeira-Secretkia, merecimento, 30 de junho de 1972. 
Ccnselheira, merecimCDio,l4dejulhode 1977. 
Ministra de Segunda Classe. merecimento, 26 de junho de 

19!'0. 

Minislnl de Primeira Classe. merecimento, 17 de dezembro 
de 1987. 

Assiste!lle do Secretário-Gen.l-Ad;mto para Assuntos Eco-
nômiccs, 1961. . 

Cb.efe, Íillerino, da Divisão de Tnnsport~.e Comunicações, 
1963. 

Assistente do OJ.efe da Divisio de Tnmsportes e Comunica
ções.l963. 



Maio de 1995 ANAIS.DO SENAOO FEDERAL 521 

Assistente do Clefe da Divisio da Ásia e Oceania, 1967. 
Assessora do Clefe do Departamonlo de Organi"""" Re-

gionais Americanos. 1m. 
Clefe da Divisão da ALALC, 1978. 
Clefe da Divisilo de lmigraçio, 1979. 
Clefe da Cootdenadoria Técnica. do Deporwnento de Co-

municações e Doalmentaçilo, 198CI'82. 

1975. 

Dir<lora do !nstibJID Rio Branco, 1987/91. 
Baía Blanca. Vice.c&lsul 1964165. 
Baía Blanca. c&sul, 1965/66. 
Baía Blanca. Encarregada, 1964 e 1965. 
Bruxelss, CEE,Segunda-Sea<dria, 1969n2. 
Bruxelss, CEE, Primeim.Secret.úia, 1972/73. 
Montevid6u, ALALC, Primeira-Secret.úia, 1973m. 
Montevid6u, ALALC, Encarregada de Negócios, 1974 e 

Londres, Cônsul.<Jenl. 1982186. 
E.ondres, R~senlaÇio juniD aos Organismos Ecooômicoo 

Multilaterais, Ministm-Conselheira, 1986. 
Viena, Embaixadon., 1991/95. 
Viena, R~sentante ResidenlejuniDà AJI!A,1991/95. 
Viena, R~sentante Permanellle juniD à UNIDO, 199_1/95. 
Viena.. Representante Permanente junto aos 6rg1os das Na-

ções Unidas ali sediados, 1991/95. 
XIV Assembléia Gen.l da Oaci, Roma, 1962 (m<mbro). 
Comissio de Esrudos Relativos à CERNAI. Rio de Janeiro, 

1963 e 1964 (represelllante-suplente do MRE). 
II Reuniio de Coosulta do Acotdo sobre Tl'llllpOdell A6-

"""'Bmsil-Espanha,RiodeJaneim,1964 (delegada). 
Seminirio da ONU sob<e a Participaçio das MulhetOS na 

Vida Nblica de seus Palses, Moocou, 1970 ("'J'l"""'llaDII>). 
Reuniilo Pteporat6ria das Negociações Coletivu da 

.1\LALC, Montevid6u,1974 (delegada). 
I, 1L m e IV Reoniões de Negocisç&s Coletivas da 

ALALC, Buenos Aires (1974), Quito (1974), Montevid6u (1974 e 
1975) (delegada). 

XIV, XV, XVI e xvm Peúodos de Sessões Ordinúiu da 
Confem>cia das Partes Contralallles do. Tratado <Jo.. Mcntevid6u, 
1974, 1975, 1976 e 1978 (delegada). 

Reuniilo do Comi!! com Rezresentantes dos Governos, 
Montevidéu,1975 (delegada). 

Comissio Nacional pan os AssuniDI da ALALC (CNAA
LALC), do MRE, Bmsilia, 1978n9 (Seaeliria Executiva). 

Confe~ncia Mundial de Revisio e Ava!iaçio dos"""-' 
sos Alcançados na Década das Nações Unidas pan a Mulher. Nai
róbi. 1985 (chefe da delegaç.io). 

xxxvm Reuniio Anual da Comissilo lillemacinoDal da 
Baleia. Malmõ, Suécia, 1986 (chefe da delegaçilo). 

Sessão Especial da Comissio das Nações Unidas sobre a si
tuação da Mulher, Nova Iorque, 1987 (chefe da delegaçio). 

XVI, xvn. xvni e XIX Reuniões Annaia de IJiret<es de 
Escolss Diplonáticas e de Institutos de Reisções Intemacionais, 
Viena, 1987, Geuebm, 1988, Wasbü:J&IDD, 1989, e Cairo, 1990 
(representante). 

XXX1L XXXIV e XXXV Sessões da ComisslO das Nações 
Unidas sobre a Siruação da Mulher, Viena: 1988, 1990 o 1991. 

II Reunião de Dir<tores de Escolss Diplom61icaa da Am6ti
caLatina. Buenos Ai=, 1988. 

XXIV, XXV e XXVI Assembléias Gerais de Delew;lu da 
Comissio lnterameúcana de Mulheres da OEA, Washington, 
1988, 1990e 1992 (delegada tibllar). 

IV Confcdncia Geral da UNIDO, V.eua, 1991" (chefe da 
delegação). 

XXXV o XXXVI ConfodDcias Gerais da AIEA, Viena, 
1991e1992. 

IX e X Sessões da Junta de DesonvoivimeniD lndusttia! da 
UNIDO, V .ena, 1992 (chefe da delegaçio). 

PablciOÇõa 

"!'caria da lntegnçio Econclmica" - Coleçio Gerson Au
gusto da Silva, Escola de AclminiJinçio Fazendhia, Ministério da 
Fazenda, Brullia,1982. . 

''O T:a.tado de Mootcvid&l"- Coleçio Gerson AugusiO da 
Silva, Eacola de AdminiRnçio Fazendhia, Minislério da F...,n. 
da, Brullia, 1982. 

o.dom do Rio Branco, Chi-Cruz, Brasil. 
Ordem do M6tito Naval, Geandc OfiCial, Brasil. 
Ordem do M6tito Militar, Geandc Oficial Brasil. 

· o.dom do M6tito Aorooiutico, Cano~. Brasil. 
o.dom do M6tito âe Brasiüa, Comendador, Brasil. 
Medalha M6tito T&lll&lldm. 
Modalba M6tito SaniDI DumcoL 
o.dom Nacim>al "AI Morilo", Chi-Cmz, F.quador. 
o.dom de Bernardo O'ffiggi:nl, Chi-Cruz. awo. 
Onlomdo Teaouro Sagrado, Cava!eim,Joplo. 
A Embaixodcn Th...,m Maria Machado Quintel!a encou

tn-so nesta data DO oxorclcio de suu fuuçõea de Embaixadora do 
Brasil }mo à Ropóblica da Áustria. - Staio M11rcoo Amarante, 
Clofe do Departamento do Serviço Exta:ic<. 

(À Comi&rlit> de Relações &terion:se Defesa Na
cional.) 

N" 167, de 1995 (n• S26/9S, na origem), do Preoidelllo da 
Repóblica. solicitando a retirada do Projeto de Lei da Ciman n• 
27, de 1993 (n" 3.599/93, na Casa de origem), <PJ• diapõe sob<e a 
proaogaçlo do prazo estabelecido no artigo 32 da Lei n• 8.490, de 
19 de novembro de 1992, o di auras provid&leisa. 

A matma seri iDcluida em Ordem do Dia oportunamellle. 

AVISOS 
DE MINISTROS DE ESI'ADO 

N" 169, de 28 de alxi!, do Ministro dos Transportes, refe
rente ao Roquorimado de lnformaçio n• 209, de 1995, do Senad<lc 
Gilberto Miranda. 

N" 214, de 4 do coaelllo, do Ministro da Agricultura. do 
AbaatecimoniD e da Reforma Agrúia, rof....,te ao RequerimeniD 
de lnformaçio n• '137, de 1995, do Senador Pedro Simon. 

N" 260, de 9 do """"'te, do Ministro da l'levidtncia c As· 
sist&cia Social rof..-.nte ao RequeúmeniD de lnformaçlo n• 212, 
de 1995, do Senador Gi1b«to Miranda. 

N" 331, de 3 do corrente, do Ministro da Fazenda, refe
rente ao Requerimento de !nformaçlo n• 469, de 1995, do Se
nador Júlio Campos. 

As i:afonn•ções foram eocaminhadas, em cópia, 
aos ttlquerenlel. 

Os roquorimooliDI vilo ao Arquivo. 

DE MJNJSTRO DE ESI'ADO 

N" 384, de 2 do COIIOilte, do Minislro da Justiça, referellle 
ao RoquorimoniD de lnfOIIII&Çio n• 260, de 1995, do Senado< Pe
dro Simon. 

As inf~ puciais foram eoc!l!'linha.du. em 
cépia, ao ft>C!IIOl"DI<:. 

O requorimamo agumlad na Seaetaris-Geral da 
1\leaa as iDform•çõeo complemen-&. 
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OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 127195, de 12 do~ conamicando a aprovaçio da 
Emenda do Senado ao Proje<o de ,Lei da Clmara n• 121, de 1993 
(n• 3.981/93, IWjUela C...) que disciplina a exttaçlo, indlstriali
zoçio, utilizaçáo, canmcialização o tnmpo<te do ubosll:llami.mlo 
e dos JX'OÕ.Itos que o contenham, bem como das fibras narurais e 
l1tificiais, de qualquer origem, utilizadu pora o mesmo fim e di 
OU!IU provi~ 

(Projeto enviodo 1 sançlo em 12-5-95): 

OFICIO DO SR. SECRETÁRIO DA ciMARA 
DOS DEPUTADOS, ENCAMINHANDO À REVISl.O 
DO SENADO FEDERAL AUTOGRAFO·DA SEGUIN
TE MATÉRIA: · 

PRO.iETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 46, DE 1995 
(N" 4431!14, na Cimara doo DePutados) 

Aprova o fato do ·Acordo para a Criação da 
Comlooio Mista de Cooperação, eelebrado en~<e o · 
Gonruo da Repúblka· Federativa do Brul1 e o Go
vcmo da Repúblao da Namibl., em Wlndhodt, em 
29 de outubro del9!1l. 

O Congresso Nac.;.;.i Docr.u: 
Art. 1• Fica aprovado o texto do Acoroo pora a Criaçio da 

Comissio Mista de Coopençio, celebrado entre o Govemo da Ro
pública Fodentiva do Bruile o Govemp,da República da Naml-
bia,emW'mdhoek,ell129.deoumb!Qde 1992.. , , _ .. 

Paripfo llDico. FIC&Ill su,joit.oo 1 aprovaçio do Con'gresso 
Nacional quaisquer. atoo quo imp)jquom IOVisio do roferido Aoor:
do, bem como quaisquer atoo que; nos termos-do inciso l do art. 49 
da Coostituiçlo .Fodotalo ~""": encargos, <p.. ~ 
gmvosos ao potrimôDio DJicional. 

Art. '1:' Esto decnto legislativo enl!a em vigor na data de 
sua publieaçio. 

Art. 3° Revogam-se as díspôsições elii &.onirlo. 
MENSAqE~.III" ~~ llE.l~ 

Senhores Membros do Coogresso N~~eiooal, .. 
De eouformidade"""' o disposto DO lll.tigo 49, iilciso L da 

Collstituiçilo Fedeml, sublllOIO ii. elevada-ooosideraçio de Vossu 
Excel&!cias, acompsnhado de Expooiçlo de Motivos do Senhor 
Mlniotro de Estado das Rolaçõeo &...,;.,..., o texto do Aoordo 
para a Criaçio de Comissio Mista de Coopcaçio, celebrado entre 
o Governo da Repú\>lina Fodentiva do Bruíl e o Govomo da ao
pública da Namlbia, Oll1 W'mdhoek, em 29 de outubro de 1992. 

Bmsilia, 27 de maia de 1994.-Femaudo Hemlque earoc-
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOs N" 230/MRE, Dli 23 DE MAIO DE 

1994 DO SENIIOR MINJS1RO DE ESTADO DAS RE
LAÇÕES EX'IERIORES 

Excelendssimo Senb<r Presidento da República, 
Submelo 1 consideraçio de Vossa Excel&lcia o mexo pro

jeto de Mensagem ao Çpqgrcs10 Nacional que eDCaminba, pua a 
ar-:iaçio do Poder Legislativo, o teslo do Aoordo pora a Criaçio 
de Comissio Mista de Cooponçio, assinado em W'mdhoek, em 29 
de outubro de 1992, entre o Governo da República Fedemtiva do 
Brssile o Governo da República da Namlbia. 

2. A Comissio Mista posoibilitaiá melh<r eoo<denaçio dos 
divenos aspectos da pauta bilatlnl. Desde a independ&icia da Na
mibia, cm 1990, a coopemçio enln> os dois palsea aesceu rapida-

!~?-~· ~~ _!~~ sobr'etu~ do _ai~ nlve~ do ~álogo político en-
tiO os do!> palses. -

3. Em tozmos de coopc.açio tknica, Bwil c Namíbia de
senvolve"' projetos nas 4tou de Aj!ricultuJa, energia clétrica e for
maçio de mlo-de-obn. 

4. Foi usiJJado, em 4 de llliiÇO de 1994, o Aoordo de Coo
pelllçio Naval que -~ o apoio brasileiro 1 estrutunçio da Ala 
Naval do Ministmo da Defesa da Namíbia. Fm S de maio de 
1994, fiiiil<:Q-10 um Mem<rsndo de Ettendimenlo no setor agiico
la pelo qual a Embnpo cooperut com os namibianos. 

5. EsisiO VUio campo a...- espkrado em lllllliria de im=im
bio ruMlml, em porticularqu&Dio l diliulo da llDgus pa:lllguea 

6. Cabe registrar, ainda, o leque de interesses comuns entre 
Brasil e Namfbia, DO que conoeme à ~seoça e à atuaçio de am
bos 00 pa!- DO Atiil.otico SuL 

7. Assinale-se que. embora celebrado em 29 de outubro de 
1992, o preaento Aoordo é ag<ra enc•minhado 1apreciaçio do Po
der Legislativo em lliZio das adaptações que se fizeram necessi
rias e.ntre o texto em ingl& e a vcnlo 10 portugul!s. 

Respeilosamento, C.UO L. N. Amortm·- Ministro de Esta
do das Relações Es...n<res. 

ACORDO BNIREO GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASn.. E O GOVERNO DA REPÚBUCA 

DA NAMÍBIA PARA A CRIAÇÃO DE 
COMISSÃO MISTA DE COOPERAÇÃO 

O Governo da República Fodentiva do Brasil 
e 
O Governo da República da Namíbia 
(dcnvanto denominados ''Partes''· . 
ROcOOhecenclo oeu desejo de rortalec<ir c co=lidar •• n:la-

çaos poHticas, OOOD<lmicas e sociais atualmcnto existentes; 
Desejo<oo de cslleitar os 1oços de amizade e de solidarieda

de entre 00 dois paúes; 
· Animados pela vontade comum de desenvolver cooperaçio 
abnngenle, baseada na igualdade e no beneficio mútuo, com o ob
jctivo de elevar o mvel de vida de seus povos com a mpidez possível; 

Acotdam instituir a Comissio Mista Brasileiro-Namibiana 
de coOperaçio (dcnvme ''QynissJo'?: 

ARTIGO! 
Composição 

I. A Comissio é composta de Delegações das duas i'art<s, 
que iodo chefiadas por autoridades de Dlvcl mini<torial desigoa
das por cada Govemo. ou por seus representantes qualificados, e 
intogmdas por tknicas. especialistas. 

2. A Comissio IOit dois Co-Socn:tários, designados por 
cada uma das Partes, que coordenarão as atividades da Comissão, 
em nome das Partes. 

3. A Canisüo poderá criar, se julgar necessário, comitês, 
grupoo de IJabalhos e outros organismos em áreas de cooperação 
deftnidu de comJm IICordo. 

4; Durante .. delibemções, • Comi..W podcri utilizar pare
ceres de cooselheiros, especialistas. ~JXCICDI.anfes de empresas e 
pessoo.l tkuico, dependendo da natun:za c da importAncia das 
questões a ~~e~em examinadas. · 

5. Cada Parte dari ci&!cia à outra, oportunamente, da rela
çio dos DOIDOS e cargos dos intogmntes de suas Delegações. 

ARTIGOU 

!.A Comissio seri respoosável p<r: 
a) identiftcaçio de progmmss de cooperação bilatoral com 

vistas a estimular o promover o desenvolvimento das Partes; 
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b) esbJdos e pesquisas de formas e tipos apropriados da 
CCX>pera.ção a ser estabelecida. Esses esbJdos e pesquisas poderio 
incluir, inter alia: 

- desenvolvimento econômico dos dois paises, com ênfase 
especial nos setores agricola.. industrial, de recursos hídricos, turls
tico e de animais selvagens; 

- comércio ent~ os dois países, mercados e estrutum de 
mercado.; 

- Aj.Jstes monetários, fmanceíros e de pa.gameotos; 
- coopcrnçio nos campos da saúde, <ducaçio, esporte e cultura; 
- desenvolvimento de infra-estrub.lra de t:ran!portes e comu-

nicações dentro e fora das fronteiras dos dois países; 
- desenvolvimento de programas e utilizaçlo de rea.~rsos 

minerais e energéticos; - . -- -- -
- outras áreas de cooperação ou de interesse mátuo selecio

nadas pela Comissio; 
- 2. Qualquer problema ou diverg8ncia que possa surgir na 

implen:ientaçio do presente ACOI'do sed solucionado amigavel
mente por meio de negociação. 

3. O presente AcOrdo poderá ser modiftca.do ou revisto, me
diante consentimento escrito de ambas as Partes. 

4. Nenhum ponto do presente Acordo afelali wtros ajustC:s 
de cooperaçio económica. cientifica, técnica e cultural entre os 
dois Governos, nem derrogará qualquer obrigaçio internacional 
assumida pelas Partes. 

5. O preSente Acordo entrará. em vigor na data de troca de 
notas, confrrm.ando o cumprimento dos requisitos i.nl.emóS-de cada 
Parte para sua aprovação, e pennanecen\ válido por um periodo de 
S (cinco) anos. 

6. O presexue Acotdo será automaticamente renovado por 
períodos sucessivos de 1 (um) ano, a menos que uma das Partes 
notifique a outra. por escrito. da decisio de denunciar o Acordo, · 
com pelo menos 6 (seis) meses 4Il1.e$ da data de seu -témliDo.- -

7. A denúncia deste Acordo nio afetari a validade ou a du
ração de quaisquer protocolos, acordos, cootratos, a}lstes ou pro
jeiOs estabelecidos sob sua 6gide. 

Feito em Windboek, aos 29 dias do m.Ss de ouhlbro de 
1992. em dois exemplares originais, nos idiomas portUgu.S~ e in
glês. sendo ambos os textos igualmente au~nticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Bmsil - Mário 
Augusto Santos, Embaixador EJúraordinlrio e PlenipotenciáriO 

Pelo Governo da República da Namíbia - Thco-Ben Guri· 
rab, Ministro dos Negócios Estmngciros 

(À Comissão t:k &fações &teriores e Defesa Na
cicml) 

PARECERES 

PARECER N" 313, DE 1995 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 
43, de 1995 (Projeto de Decreto Legislativo n' 300-B, 
na Câmara dos Deputados), que "Aprova o texto do 
Protocolo ao Tratado da Antártlda oobre Protcção 
do Meio Ambiente, adotado em Madri, em 3 de outu· 
bro de 1991, e assinado pelo Brasil cm 4 de outubro 
de1991". 

Relator: Senador Hugo Napoleão 

1- Relatório 

Em cumprimento ao artigo 49, inciso I, da ...:Onitituição, o 
Poder Executivo submete ao Congresso Nacional o texto do Profo-

colo ao Tratado da Antártida sobre Prok>çio ao Meio Ambiente, 
assinado pelo Governo lnsileiro cm 4 de ootubro de 1991. 

O acordo foi enviado à Cimara dos Deputados em 30 de 
abril de 1993, onde, depois de apreciado pelas comissões de Rela· 
çiles Extetiore& e de Constituição e Justiça daquela Casa, foi apro
vado, nos temros do projeto de decreto legislativo em epígmfc, em 
Plenário, em 2D de abril de 1995. 

Enviado em seguida ao Senado Federal, o projeto foi distri
bu!do à Comlssio de Relações Exteriores em 2 de maio llltimo. 

Cuida-se aqui de um protocolo adiciooal ao texto-matriz do 
Tmtado da Anlártida, visando à proteçio efetiva do meio ambiente 
e aos ecossistemas dependentes na área coberta pelo tratado. 

Na exposiçio de motivos preparada pelo Ministério das Re
lações Exteriores rtca registrado que o Brasil. como Parte Consul
tiva do Tratado da Ant.árti.da. ''participou ativamente de todo o 
processo negociador deste"novo instrumento jurldico do Sistema 
do Tratado da AntMtida, que preserva em seu texto nossos interes
ses essenciais na ~ria. ao criar mecanismos de preservação am
biental e ao prever regras para a soluçlf3ão de diferendos resultan
tes de •sões na Amártida". 

E o relatório. 

n-Voto 

Tive a honra de, quando Deputado Fcdeml, elaborar cm 
1975, o puecer sobre a aprovaçio do Ttatado da Antártida, de tio 
grande. im.portAncia para o Brasil, e cuja ad.es4o a ele demorru 
quase v~~ an~ por causa de concepções consenradoms que im
pediam o acesso pleno de outtos países que nlo os si~os ori-
ginais do Tratado de Washington. de 1959. . 

Já naquele puecer que proferi na Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara dos Deputados destacava os aspectos rela
cionados com o meio ambiente. objeto do pmsente protocolo. Re
comendava a pronta adesio do Brasil ao tratado pela import.incia 
do ecossistema antártico. pela sua influ&lcia em nosso clima c 
agriculbJra e pelos objetivos de paz c desnuclcrizaçio do continen
te, defendida pelo Governo brasileiro, entre ootros motivos. 

Passados vinte anos, o mundo caminhou para uma maior in
tegraçio e para a prevalência do bem comum. erigindo a preserva
çio do meio ambiente como um dos objctivos fundamentais da hu
manidade. E a Antártída, depois de ser objeto do grande tratado 
institucional. merece agom_ u~g. protocolo accssáio tratando exaus
tivamente sobn: a prok>çio ecológica do continente. 

Este protocolo é fruto de exaustivo debate sobre preserva
ção da Antártída que se inicianun desde quase a edição do Tmtado 
de Washington. O problema fundamental sempre foi o da explo
raçio mineral no continente. EntretantO as instalações logisticas 
das bases de exploração, a pesca a caça à baleia els focas c o pró
prio turismo vEm provocando uma série de problemas ambientais, 
que o Tratado da Antártída. r ,. mais flexível e aberto que seja, 
não consegue solucionar. 

Tomava-se necessúio cada vez mais um instrumento espe
cifico para protoção ambiental do cootinente. Nesse sentido, em 
novembro de 1990 teve início, entio, a XI Reuniio Consultiva Es
pocial. com propósito de estabelecer um abrangemo oonpmo de 
medidas pan. a proteçio da Antútida e de seus ecossistemas de

. pendentes e associados., cujo produto· final é o protocolo ora em 
disrussio. 

Este acordo consagra as principais teses definidas pelos se
tores dedicados l questio ambiental a seguir indicadas: 

1. designa como "reserva natural consagrada ;\ Paz e à ciên
cia" (art. 2) e profbe, explicitamente. "qualquer atividade relacio
nada com recursos minerais, exceto a de pesquisa científica" (art. 7); 
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2. estipula normas e mecanismos para a solução dos princi
pais problemas ambientais identificados nos últimos anos:, estabe
lecendo a obrigação de avaliação pcévia de impaciO ambienla! para 
qualquer atividade desenvolvida na Anlártída (art. 3 e Anexo I); 

3. cria um comit~ especifico para tratar dos assuntos rela
cionados 1 proteçio do meio ambiente (art. 11) 

4. adora medidas rigorosas de proleção à fauna e à flora 
(Anexo II). pua a eliminação e gerenciamento de resí<klos (Ane
xolll) e para a ptevenção da poluiçio marinha (Anexo IV) 

5. estabelece a possibilidade de se designar qualquer área 
como "Área Especialmente Protegida" ou "Área Especútlmente 
Gereo::iada" nas quais as atividades serão "proibidas, restringidas 
ou ge:renciadas''. 

Por todo o exposto, rcccmenda-se a aprovaçio do ~sente 
Protocolo ao Tratado da Antártida sobre Proteçi.o ao Meio Am
biente, assim como sua posterior ratificação pelo Poder Executivo, 
D.ll forma do Projeto de Decreto Legislativo D0 43, de 1995, oriun
do da Cllmam dos Deputados. 

Sala da Comissio. 11 de maio de 1995. Antônio Carlos 
Magalhães,Presidente - Hugo Napoleão, Rela!Or, - GuUherme 
Palmeira - José Agriplno - Pedro Plva- Arthur da Távola -
Flaviano Melo - Caslldo Maldaner - Jo<l Holanda - Pedro SI· 
moo - Humberto Lucena - Nabor Júnior - Geraldo Melo -
Romeu Tuma - Bernardo Cabral- Benedito da SOva - Mar· 
lucePlnto. 

PARECERN'314,DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro
jeto de Lei da Cimara ri' 61, de 1993 (n' 1.665, de 
1991, na Casa de origem), que "Dispõe sobre a realf.. 
zação de exames em re.c=m.nascidos para o diagnós
tico da fcnDcetonúria e do hipotlroidismo congênito•. 

Relator: Senador Antônio Carlos Magalhães 
Cl!ega a esta Casa revisora projeiO de lei da Cllmam. de au· 

IOria do Depurado Fábio Raunheitti. qtie pretende a realilJlção ob
rigatória de exames nos recém-nascidos, por todos os hospitais e 
denla!s estabelocimenlos, públicos e portialiares. que atendam à 
saúde de geslantes, visando ao diagnóstico ptococe da fenilcetomí· 
ria e do hipotin>oidisirO cong&úiO. 

Determina ainda, o aludido projeto, que cada esfera de Go
verno disporá sobre a fiscalização, Temp!utica e orieiii3Çio aos 
pais. com vistas ao cumprimento da proposição. 

Argumenta o ilustre autor. em seu projeto, que esta medida 
preventiva visa. a diminuir ao máximo o mírilero de retardados 
mentais. advindes da fenilcetomíria e do hipotireoidismo congéini· 
to, as quais, por medidas preventivas e pelo diagnóstico pecoce 
poderiam ser evitadas, o que, de cutta forma·, tra.nsfOflllllli os seus 
portadores, inexoravelmente. em deficientes mentais, caso nio :re
cebam o devido tr.aramento em fase inicial da afecçã.o. 

A fenilcetoo.úri.a 6 um disttirbio metabólico de origem gelX:
tica que se caracteriza pela aus8ncia de uma enzima, a fenilalanina 
bidroxilase, cuja inexistência provoca a hipetfenilalaninemia,. e fe
nilcetooúria e a consequente lc&io ce:rebral. Sua incid&cia é de 1 
para 15.000 redm-nascidos em populações caucasianas sendo me
nos comum em populações orientais, pretos e cm judeus askenazi. 
No BmsiL estima-se uma incidência de 1 para 25.000, o que nos 
liaZ, den~ os 2.813.083 partos verificados no !.mbiiO do Sistema 
Único de Saúde, em 1993, uma oc:otmicia de 112 oo 113 portado
=para todo o Pals. 

O hipotin>oidismo cong<\niiO tem causalidade múltipla. ÍD· 
cluindo embrioganese desorganizada, distútbios genéticos e fato
res ambientais.. Sua incidência seria, regionalmente, ·de 1 -para 
6.000 a I para 3.000. Em média. no Brasil. tenamos I para 4.000 

recém-nascidos, o que nos dá uma OCOil'êocia esperada. para o re
ferido ano de 1993, de cerca de 703 casos. 

Nio obstante a inequívoca boa intenção do projeto. cremos 
ser ele tautológico, pois a Lei 8.069, de 13 de julho de i 990. que 
"Dispõe si>lxe o EstatuiO da Criança e~ do Adolescente e dá outra• 
providencias11

, já preceibla os procedímelitos colimados. 
A citada lei. em seu arL 10, inciso IIL diz: 

"Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos 
de atenção à saúde de gestantes, píblicos e particulares. 
são obrigados a: 

lll - proceder a e1tames visando ao diagnósticO e 
terap&tica de anormalidade no metabolismo do recém
nascido, bem cano prestar oritentaçiQ aos pais. .. ......................................... -··---··-.. ----·-·-.. -

É de se notar que a lei nio privilegia somente a fenilcctonú
ria e o bipoc.ircoidism.o congênito, abm.ngendo também a galacto
semia, a flbrose clstica. a doença falciforme e outrol erros inatos 
dommbolismo. 

Cabe também assinalar que. em seu arL 7°. a Lei 8.069, de 
13-7-90, afmna: 11A criança e o adolescente t&l direito a protcção 
à vida e l salide. mediante a efetivaçio de políticas sociais públi
cas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e har
monioso, em condições dignas de existência". 

Ainda, em seu art. 8°,caput, reza: 1'É assegurado à gestante. 
através do Sistema Único de Saúde. o arendjnynto pr6 e pcrinatal". 

Pelo visto, A criança e ao adolescente são assegurados direi
tos muito mais amplos do que os prdendidos pelo projeto de lei 
em análise. conquanto a nossa triste realidade socioecooômica nio 
nos permita ainda concretizá-los. 

Só para termos uma idéii. do custo aproximado dos exames 
ptetendidos, que demandam lambém equipamentos para a leitura 
dos testes, basta lembrar que o valor cobn.do pelos laborntórios 
particulares varia de 18 a 30 dólares. Assim sendo, mesmo recioci
nando em termos de ccooomia de escala, laboratórios de referen
cia etc .. os dois exames não custariam menos de 10 dólares ao Po
der Público. Considerando os dados da eslalistica de 1993, quando 
tivemos 2813.083 partos nos hospitaiS públicos e na tede conve
niada. os gasros anuais pelo Ministério da Saúde com a realização 
destes exames ultrapassariam.. com certeza, a casa dos 28 milhões 
dedólaR:s. 

A situação de pemíria do setor de salÍde no Brasil não nos 
permite priorizar este ou aquele exame, pois os mais elementares 
nio sio realizados por insuficiência de rerursos, obstaculando a 
detecção fll"C'lC" de enfeunidades gmvíssimas, potencialmente capo· 
zes de levar também a lesões irreversiveis do sistema nervoso oent:mL 

À guisa de exemplo, podemos apontar a sffi.lis cangenita e a 
toxoplaslllOOe, para não falar da hepatite e oulras viroses-. A sífilis 
congênita tem. incidência em 4% dos recém-nascidos :no Distrito 
Fcdctal. o que :repmsell1a 1.280 casos anuais que deixam de ser 
diagnosticados e tratados. A roxoplasmose. com 2% de inci&!ncia, 
recebe a mesma desatençio. Se tais fatos ~m em plena Capi
tal da República. rujo selar saúde 6 até subsidiado pela Uoiio, o 
que dizer das denla!s n:giões do Pais? 

P8l1l melhor elucidação dos meus potes, transp.~sem.os estes 
percentuais de iDcid&lcia para, o Brasil como um todo, o que nos 
deu, estimativamente, a cada a.oo, em lemo de 112523 casos de 
sífilis oonganila e de 56.262 casos de IOXoplasníose, que ainda 
permanecem desatendidos. 

Diante destes mlmeros, o que é mais :relevante, qual deve 
ser a prioridade? 
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Se os recursos sio escassos. acreditamos que a priorizaçlo 
do atendimento à saúde, inclusive perinatal. deve ser}eita confor
me a ...Udade de eada região ou localidade do Pais. E preciso dei· 
xar claro, contudo, que nio somos contra. esta ou aquela medida 
dentro do eampo da saúde. Oxali pudéssemos dispor de rea~nos 
suficientes para prodigalizar. a todos. o miximo de beneficios.lin· 
tmanto. nio nos parece de boa tkniea a especificaçio, em lei, de 
r& ou qual açio de saúde que deva ser implantada, 1 revelia de 
adequados critérios t6cnicos de prioridade. 

Diante do exp:>sto, inobstantc o seu mérito, mas~n:mito mais 
pela sua inoportunidade técnica e ...JundAncia em reloçio à legis
lação existente, o nooso parecer é pela rejeição do projeto de lei 
sob análiJe. 

Sala das Comissões, II de abril de 1995. - Benl Vcras, 
Presidente- Antonio Carlos Magalhics, Relator- Jonas Pinhel· 
ro - Lúcio Ak:intara - Romero Jual - CasDdo Maldancr -
Carlos WU..n- Waldeck Omelas- Emllla Fernandes- (Con· 
trárlo)·- Júnla Marise- Benedila da Silva - MariDa SOva
Osmar Dias- Jooé Alves- Leomar QulnlanDba. 

O SR. PRESIDENfE (Epitacio Cafeteira) - O expediente 
lido vai à publicação. 

o Pr<!jeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1995, que foi 
lido llllleriormenle, terá, DDO termos do art. 376, c, do Regimento. 
Interno, perante a A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o Jr&ZO de cinco dias pam recebimento de emendas, fm
do o qual a referida Ccmissio terá quinze dias, pron-ogtveis por 
igual perlodo, pano opinar sobre a proposição. 

Sobre a mesa, requerimentos que seria lidos pelo Sr. 1 °-Se
cretário em exercício. Senador Bello Parga. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 743, DE 1995 

Seobor Presidente, 
Requeiro. nos termos dos aru. 50, § 2•, da Coustimiçio, 

215 e 216 do Regimento lnlemo do Senado Fcdeml. sejam solicitadas 
ao Sr. Ministro de Estado da Aerooáutica as oeguintu Íllf<llmllçl5e$ 

I - Relatório detalhado e documento do processo de aquisi
çio de partes e componeotcs microcletJ:ônicos que, de acordo com 
noticiário -de imprensa. estariam sendo importados da Rússia no 
''mercado paralelo" pano o programa Veiculo Lançador de Sal61ite 
(VLS), de responsabilidade do Ministério da Aerooiutica (locluir 
custos incotridos pelo Bmsil nessa lraDSaçio, especiílCAI1do as 
footes às quais a despesa foi oo será debitada~ 

2 - Relal6rio CÍro'DsfaJJciando natureza, fm.alidade. custos, 
fontes de despesa e resultados de lransaçio anüog.u que, de acor
do com as meSmas fomes noticiosas. teriam Sido cfetuadu enlle o 
Brasil, de um lado, e fomecedoreS alemães, fmncesea, ilaliaooo e 
americaDDO, de ootro, oom a fmalidade de adquirir ''tecnologias 
sensíveis" cuja transferência está sujeita a restrições intertw:io
nais, tais como o Regime de Controle de Tecnologia de Misseis; 

3 - A valiaçio do programa VLS, desde sua coocepçio ini
cial a~ o presente momento. confroo.tando os resultados alcança
dos com os cronogramas de pesquisa e desenvolvimento de seus 
projeros, bem como balanço especificando e comprovando a mag· 
nitude dos reall'SOS fmanceiros investidos, suas ~espoctivas fontes 
e aplicações; 

4- ~detalhada das despesas nec:=árias à c:oodusio do 
programa VLS, incluindo as footesaque elas deverioserdebi!adas;. 

S- Landos avaliativos contendo: 
• a) comparação en~ os desempenhos do projetado· VI.s 

bmsileiro, movido a combust!vel sólido (composite di pe(:lorato 
de amônia). de um lado, e foguetes análogos - como o Aria.ne 

fiands e o Longa Marcha cbines- movidos a combustível líqui
do, de outro; 

b) comparação das condições de seguronça oferecidas pelos 
vctores propelidos por esses dois tipos de combusrível; e 

c) conversibilidade do projetado VLS bruileiro- foguete 
com motores de quatro esti,gios, coocebido para colocar sat6lites 
de até 200 quilos em órbita cimJlar baixa, ou seja, de 750 quilõ
metros de altitude- a rms militares (fransixJ[te- de ogivas conven
cionais ou mcleares). 

Sala das Seuões. 15 de maio de 1995. - Senador Gilberto 
Miranda Batlola. 

(Ã Mesa para decisão) 

REQUERIMENTO N• 744, DE 1995 

Seobor Presidente, 
Requeiro, nos tennos dos aru. 50, § 2•, da Constituição, 

215 e 216 do Regimento Intemo do Senado Foderal, sejam solici
tadas ao Sr. Ministro de &!ado do Exm:iloas seguintu informações: 

1- Os recunos f!DliDCeiros destinados ao pagamento dos 61 
(sessenta e um) canos de combate Leopard I, de fal:ricação alemã 
- mja aquisição C$tA sendo ncgoc:iada pelo govcmo brasileiro -
advem de que fOil!es? (Especificar se de empréstimo ex temo ou do 
Orçamento da Uniio. Neste último caso, indicar as rubricas); 

2 - Os referidos bliodados estão sendo adquiridos mediante 
licitação pública oo através de processo que Iegulmenle a dispen
se? (qualquer que seja o caso, anexar a documentação legal); · 

3 - Esaes bliodados estão sendo adquiridos oom base em 
laudos t&::nicos que avalizem seu funciooamento - sobretudo o de 
seus motores - nas CODdições climáticas e topográficas brasileiras? 

(locluir cópia dos laudos); · 
4 - A importação dos canos de combate Leopard I está 

sendo contratada diretameDte com o fabricante alemão ou através 
de intermediário? (Q:Wquer que seja o caso, juntar a ckx:umenta· 
çio relevante). 

Justlllc:ação 

Noticiário veiculado pela imprensa dá conta de que os blin
dados Leopard I estio fora de linha há vários anos e terão de so
frer adaptações pua operar em solo brasileiro. Ainda assim. seu 
motor continuaria impróprio pam o clima tropical, s6 podendo ser 
usado em algumas regiões do Pafs no inverno ou à noite, com ve
locidade mixima de I O quilômetros horários. 

Diante dessas sopreendentes informações, entendo de gran
de relevância para o pleno exetclcio das atribuições fwalizadonu 
conferidas a esta. Casã pela regra contida no inciso X, do art. 49 da 
Lei Maior, o encaminhamento dos elementos informativos que ora 
requeiro do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 15 de maio e 1995. - Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENfE (Epitacio Cafeteira) - Os requeri· 
menlos lidos vio 1 Mesa par:a dec:isio. 

Sobre a mesa, requerim.eniO que seri.lido pelo Sr. }0 -Secre
tmo em exerácio, Senador Bello Parga. 

É lido o seguinte 

REQUERII"F.NTO N" 745, DE 1995 

Seobor Presidente, 
Solicito, 1100 termos do artigo 55, item llL da Cooslimiçio 

Federal e do artigo 13, parágm.fo 1• do RegúÍlento In!emo do Se
nado Federal, que seja considetado como licença autori.?Jida os 
dias OS, 08, 11, e 12-de maio do CO!TCJlf:e ano, quando estive au-
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sente dos trabalhos da Casa, ocasiio em que mantive cooii.tos po- de govcmo e de opiDiio píblica em favor da agriculbUa btuileira. 
líticos no meu Estado-- Sergipe. O que defendo e o que quero nio 6 uma S:Íiuaçio obscura em que 

Saladas Seesõos, IS de maio de 1995.-Seoodor Jotté Alves. aio se dá enio se eobn TR doo eontratoo agrlcolas c depois"' re

O SR. PRESIDENI'E (Epitacio Cafeteira) - O requeri
mento não vai 1 votaçio por falta de quorum. 

Fica adiada a sua votaçio. 
O SR- PRESIDENI'E (Epitacio Cafeteira)- A Presid&lcia 

recebeu o Aviso n•t28,de 1995, de ll do COIIMte,do Prcllidcoto 
do Tribunal de Contas da Unilo, encamjnh•nclo cópia da Dccisio 
n• 188. de 1995, adotada pelo referido Tribunal, no Sossio Onliná
ria de 10 do corrente. bem como dos tcspectivos relat6rio e voto 
que a fundamentam. 

O expodicute SCiá cncsminhado à Comissio de Fisco[izoçllp 
e Controle paro coubccimeniO. (DIVERSOS N" 77, DE 1995) 

O SR- PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Ht orador•,. 
inscritoS. 

Concedo a ~VIll ao ncbro Senodor J~ Fogaça. 
O SR- JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Prommcia o scguinle 

discurso. Sem 3visio do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Se
nacüm:s. assistimos .na semana passada a uma verdadeira inwrsio 
de agricultores c de repn:SCDLmtcs do setor agrfcola i ~ da 
Repolblica. 

As manifcstaçõcs por parte de seus rep-esenLmtcs aqui cm 
Bmsilia, monnento nc Coosresso Nacioual, taniO no Senado quan
to na Cimara, sio já demasiadamente c:oOOocidas. PortaniO, nio 
estou trazendo ao plenh:io neuhum assunto novo, mu, tio-somen
te repisando um assunto já bastante gasto, debatido, inteusam.entc 
discutido, ropetidamente tensionodo no Congr:osao Naciaoal Gos
taria, enlrelaniO, de fazer o "'!!ÍStro das minhu observações e de 
algumas considerações cm tomo desta matéria. 

Como Rcla!or da Medida Provisória do Plono Roa!, qne, 
por sinal. vai atingir seu d6cimo mas de vida e sua ~ reedi
ção oem ser votada pelo Congresso Naciooal, no DI& de agosto o, 
subseqüentemente, no mês de setembro de 1994, fui muitas vezes 
instado pelos agrirultores do meu Estado, pelas associações, pelas 
sociedades eooperotivas, enfDD, nio s6 por entidades, mas, em 
muitos casos, muitas vezes,~ individualmente. fui instado, como 
Rela!or do Piano Real, a suprimir a TR doo CQUraiOtl agdcolas. 

Recordo-me, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de que 
em setembro, exatamente há 30 dias da eleiçio, estive em um jan
tar promovido pela Associaçio das Coopcnlivos de Arrozeiros da 
fronteira oeste do Rio Gronde do SuL Trata-se, portanto, segura
mente. da entidade mais poderosa e uma du mais reprcsmtativas 
desse selar. Ali, numa mesa de trabalho sobre quellllíos agdcolas, 
fui intensamente instado- e nio vou usar a palavra ''pressiollado", 
nem sequer vou usar a expressio "cobrado"·-, intensamente e in
sistentemente convidado a opiar pela posição doo agricuhores c 
suprimir a 1'R dos contraias agrlc:olas. _ 

Há 30 dias da eleição, CllatamCDie DO DI& de setembro, Sr. 
Presidente. disse em alto e bom som. disse com palavras nem um 
pouco nebulosas. sem escamotear, sem tergiversar, sem. coutruir 
filigranas oo metáforu, disse com uma clareza meridiana que JDD.. 

Ibor possa construir. Não posso e nio irei suprimir a 1R dos con
tratos agrícolas. 

Há 30 dias da eleição, disse isso em aliO e bom som peranle 
os setores mais interessados. Por uma simples razio, porq.:~e Dio 
pode c nio cobo ao Congr:osao criar uma despesa pora o Governo 
Fedem! e paro o Baneo do Brasil que elo, Congresso, ainda nio 
cobriu, nio encontrou coberbna e oem resposta fliWlCCira equiva
lente. Pensava isso há 30 diu da eleiçio e cmti:m.lo pensando hoje. 
No entanto, isso nio signiftca, Sr. Plesidente, Sn e Srs. 'Senadores 
que Di o defenda clammente, como desejo mmifcstar uma posição 

passa isso indiscriminldamtc. nebulosamente, ,.u,nmrnte. iJl. 
defmidamcnte pora os eofres do Te1101110. Nio. O que quero ~uma 
sítuaçio de claridade c de limpidez; o Bnsil, a opiniio polblica 
brasileim, a imprensa e o Coogresso N.clcm.l tem que usumir a 
defesa da agricultura e que ela. em boa parte, precisa 11« suboidia· 
da. E este Congmsso lem que ter a ccagem do mostar o PaU e di
zer de onde v~m os recursos para dar sustentaçlo a um proceuo 
inicial de fliWJCÍameiiiO i agriculbua, pora aíaçio de um fundo de 
suslallaçio, de supottc e de eot!mulo ao sistema ogdcola bnsiloiro. 

No entanto, Dio ter a e<ngem de assumir isso perante o 
Pais, penntc a Naçio, e, ao 11>0$100 tempo, suprimir a TR doo """"" 
tra1os agrfcolas, significa eolocar a COl"da DO pescoço do Govomo 
e do Plmo R.eai. sem Dellb.uma ces.ponaabilidade com a repm::u.s
sio, com oa resultados. com u ocmseqtl&lcias, com o porvir dos 
fatos pollticos. 

Nlo.. Sr. Pecsidcntc, nlo quero fazer voltar a TR pua 01 

contralol agrlcolas! Nio quero, porque ela coem, ela pesa e muitu 
vezes alAI inviabiliza a p:oduçio agdcola; mas o que nio ~ poosfvol 
é suprimir a 1R e deixar tudo o mais ao Dela dará, ou espetar que 
vcoha um santo provedor fazendo surgir diuheiro oo: recw::sos nlo 
se sabe de oode, pora fechar o rombo que se alre nas conw do 
Banco do Brasil. 

Se o Banco do l!nsil tem que pagar TR pora que o poupo
dor continue depositando na cs""'"'<o de pouponça, algu~ preci
sa ~la, quando nio ~ pop pelos agricultmes. Ainda maU Sr. 
Presidente., defendo que quem tem que pagar isso é a sociedade 
brasileúa, porque alimeniO ~ básico, 6 primariamente: fundamenla! 
para o Pais. PorlalliO, esse fato há que ser assumido de caro limpo, 
com 1UpODSabilidade, com grandeza e ca:n seriedade. 

Nada desse jogo flcil e ú:respoosável. Nio se deve retirar a 
'IR e deixar que as abóboras acanodem-se na cu:roça~ porque sig
niítcaria ter a velha conta-movimento di1ufda de maneira incorp6-
rea, indefmida. inavaliável. imprecisa. 

Ora, Sr. Presidente, o que pode vir a &COII!ecer nio 6 nada 
...;.. n.oda menos do que a foute maU legitima, maU poderosa 
para a continuidade do processo inflacion.6rio. Quem quiser obscu
ridade nu eontas polblicas, tlolta de IIlu!spu&cia do Eririo oo in
clefmiçio quanto ao que eslc Pafs gasta deve suprimir a 1R de um 
lado e deixar o barco com:r do ootro. Quem suprime a TR deve di
zer de onde virá o dinheiro pora responder pelo que foltru. 

Ó que estou defendendo 6 isso, aio a volta da TR. Estou di
zendo que o Banco do Brasil nio pode arear eom os cusiOo da TR 
que pop aos poupadore.o da cadcmeta de pouponça. Ao mesmo 
tempo, nio pode lamb6m manter co custoo ._-aciouais pesadlssi
mos e insu~veis como um banco de fOIIEito. 

O banc;Q precisa enxugar-se, diminuir, Imitas vezes, o custo 
de pessoal. dimimJir os custos relativos a ag6ncias muito caras, 
suntuosu e desoec:esdrias. Esse subproblema' ou essa subcultura 
do funciooamento do Boneo do Brasil tamb6m nio 6 algo a ser co
locado em segundo plano. Essa ~ uma questio e um debate que 
tem todo um enfoque p6p:io a ser desenvolvido. 

Mas o que quero considenr centralmente nesse meu pro
uunciomento. Sr. Presidente, 6 a necessidade que tem o Con8'"5so 
Nacional, com aquela mesma presteza, rapidez, ofici&Jcia eom 
que suprimiu u TR5 do c:mEroiO agrlcola, de discemir, de dialogar 
com o Governo, de roscar defmiçiles e dizer de onde 00 de quais 
foo.tes ~m os roamos que via criar o módulo búico como fonte 
de flilaDCiamento para a agricuJtura bruileim. 

O Sr. Lúdlo Coelho - Senodor J~ Fogaça. V. Ex' mo 
concede um aparte? 
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O SR. JOSÉ FOGAÇA..: Telilia a bondade, Senado< UI- O SR. PRESIDENTE Qooé Eduardo Outra)- Nobno Sena-
dioCoelho. É commuitahoma que concedo o aparte a V. Ex•. dorJo~ Fogaça.. informo que V. Ex• dispõe de mais um m.imuo. 

O Sr. L6dio Coelho - Desejo infO!:IXUir a V. Ex' que, na O SR. JOSÉ FOGAÇA- Antes de enc:eirar, Sr. Presiden-
área cm que freqüento- agricultum e pecuária-, tem-se discutido te, gostaria de ouvir a Senadora Emitia Fernandes. 
muito esse assunto. Há uma sugestão que quero t:raniniitir ll Casa, A SrA' Emilla Fernandes- Peço este aparte para registrar 
a qual considero importalltc, que ~ a da necessidade de criaçlo de com satisfaçio, mais uma vez, o que já colocamos aqui neste pie
um imposto sobre a entrada de produtos agó.colas dos outros pa{· nário. Os S-enadores de diversas regiões do Pais j! lrOUxeram a 
ses, equivalente ao subsídio que eles recebem na sua origem. To- preocupaçlo e o conhecimento sobre os problemas da agricultun. 
dos os países do mundo subsidiam a agricultura em até 30%. Os para esta Casa. Hoje, o companheiro Senadcr Jos6 Fogaça, do Rio 
juros da maioria dos palses ficam abaixo de 6% ao ano. EDtio, a Grande do SuL que conhece a problem!tica do nosso Estado, emi
criaçio de um imposto sobno a elllrada de produtos agrlcolas no nentemente produtor, faz sua avaliaçio sobro o tema_ GootarilllDOS 
nosso País, equivalente aos subsídios que eles recebem na origem. tam.b6m de n:gistrar que entendemos que o Congresso Nacional 
já seria -um c.omeço pari um fundo que acertasse eSAS diferenças teve uma participação significativa -em relaçlo As questões da agri
oa agricultura. Ouvi tam.~m. um dias desses. de uma fonte autori- cultura quando derrubou o veto em relaçlo à 1R. Se temos de en
zada. a hipótese de se criar novamente o IPMF. cuja destinaçlo se. CODtrar soluções rapidamente, a postur& do Congresso Nacional 
ria 50% para a Saddc e 50% para a Agricultura. Nio sei se esse ~ fez com que agil..izJ.ssemos essa questio. Por muitos e muitos anos 
um caminho, mas foi também uma das hipóteses levantadas. De esse problema se am.sta diante dos governos que se sucedem no 
qualqutr maneira, Senador José Fogaça, feüciiD V. Ex• nesse seu Pais sem que haja um compranetim.ento sério de uma p>lftica 
propó<ito de esclaiocer A Naçio as aigens dos rocur.;os n«esários i agrlcola, de uma poHtica agnlria que tealmente faça da sua produ
cobertura desses~ oom a extinçio da 1R. Muito obrigado. çio a alavanca para rninim;zar a fome que assola milhares e milha-

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Senador U!dio Coelho, agradeço res de famílias deste Pais. Devido ao escasso tempo, nio nos alon
o aparte de V. Ex•. Creio que a política agricola é uma das questõ- garemos, mas gostaríamos expor nosso pensamento em relaçlo ao 
es que devemos considerar e analisar, na modicla em que esse de.. Banco do BrasiL Segundo nosso entendimento, o BIDCO deve ser 
bate se desdobre. V. Ex~ ed fazendo referfncia a um aspecto mais uma instituiçil.o de fomento, de auxilio, de liderança positiva com 
globaL mais abrangente da polltica agrlcola: como o Governo en- a fmalidade de encontrar soluções para os problemas dos npssos 
frema a questio de preços, o mercado intcmaciooaL os subsfdios produtores. Tenho certeza de que o Banco do BrasiL fiel ao seu 
externos, etc. Realmente, esse 6 um tema de grande complexidade objetivo de alavancar o desenvolvimento dos nossos produtores e, 
e pamce-me que a sugcstlo de V. Ex• pode ser um caminho, isto 6, pol' conseguinte, colocar comida na mesa dos nossos trabaJhado
que o imposto sobro o produto impor1ado venha prover um fundo res, buscad saldas para essa questlo que 1t1o seja o lucro pelo lu
para agrirulturL cro. Assim lainb&n agirá o próprio Governo que bpscará saldas 

Nio tenho dúvida, no enlallto, Senador U!dio Coelho, de que 1t1o penalizem ainda mais a sociedade. Esperamos que se abra 
que nio haverá fundo para agrialltura qoe seja rentável ou que um grande debate nacional para que se encontrem fontes de rea.~r
seja a.uto-sustc:ntávcl Há vinte anos, o nosso Pafs implementava a sos para a agricultum. para a alimentaçlo, para a produçlo oeste 
agricultura com 26 bilbões de dólares anuais- e bojo isso nio pu· Fai.s. Esse 6 o nosso entendimento. Desse modo, cumprimentamos 
sa de 4,5 a 5 bilhões de dólamo- sem saber o quanto significava, o o Senador José Fog!IÇO pelo pronunciamento que faz nesta laide, 
quántohaviadesubsídioeoquantohaviadefinanciamento:real. Senador ilustre que o povo do Ric Grande do Sul reconduziu a 

Não creio que um fundo que queira. de certa fonna, prover esta Casa. Meus cu!DJ'[imentos. 
a agricultura com um fmanciamenlo bamto e que consiga manter O SR. JOSÉ FOGAÇA- <:'mgado, Senadora Emilia Fer
os produtos agricolas. os prochnos alim.enticios, em níveis de nandes, V. Ex a tem toda razio. Creio que a denubada do veto 
maior acesso ao povo brasileiro seja rentivel e auto-sustentável abriu espaço para uma ampla discussio sobre o assunto. Se nio ti
Esse fundo continuará, sim, pemliD.eDtementc pr'CCisando de pro- vesse havido essa dcmlbada. talvez nunca soubéssemos quem sio 
vimento por parte dos recursos plblicos, que 6 o que defendo- os graudes devedores do Banco do Brasil. Graças a esse fato, a te-

É ilusório - diria at6 que 6 mentiroso- supa: que o proces- vista VEJA desta semana está publicand<J uma lista aleotada des
sa de fmDnciW:ri.ento à agricultura seja auto-msteDt.beL Entendo ses grandes devedores do Banco do Brasil .r n que toda a sociedade e 
que não é. O que defeDdo é uma postura de sociedade bn.sileim, opiniio póblica brasileiras cooheçam os deta.lbes dessas situações. 
de Governo brasileiro, por um reconhecimento que se tem em O Sr. BeBo Parga- V. Ex• concede-me um aparte. nobre 
qualquer pais, até nos mais desenvolvidos; de que a agrialltura Senador José Fogaça.? 
precisa de fmanciamento plblico suboidiado. Por6m, tepito insis- O SR. JOSE FOGAÇA- v_ Ex' tem a pah\vra com toda a 
tentem.ente: quando falo em fmanciamcnto pjblico subsidiado, bonra. 
1t1o estou falaudo em fonles escamoteadas, indisaiminldas, eles- O Sr. BeBo Parga- Nobno Senador Fogaça, serei breve ea> 
conhecidas ou em voltas de CODtas-movimeniO que signi11cam in- meu aparte que tem o sentido de dar o meu apoio ao pronuncia· 
fla.çio e detrOta do povo brasileiro; mas estou falando em fontes menlo de V. Ex•, o qual ~ feito ca:n lucidez e objetividade com te
explícitas, claras e legitimas, porque nesse caso, o povo brasileiro laçio i. extinçio da 1R nos fmanciamentos agrfcolas. Subliuhou 
vai saber o que lhe custa mm:Jter padrões agricolas elevados e se V. Ex•, com propriedade. o risco que correm as instituições ofi
esse dinheiro esti sendo dado para a pequena e média classe rural ciais de crédito que 1t1o teriam condições de pagar a 1R de quem 
brasileira ou se esti alimentando os baroes, os graudes privilegia- caplam teCUISOS pmo fUlllllCiamento e, depois, nio cobd-la dos 
dos da nossa agrirultura. O nosso povo e este Congrcsso vão con- seus mutuhios. E preciso que sejamos máis do que realistas. O 
trolar pennanentemente onde e como está sendo gasto o recuno Congresso Nacional tem obrigação de definir, como V. Ex• disse, 
originbio do povo brasileiro para. produzir alimentos neste País. a fonte do subsídio que irá substituir a TR. Só Dio me parece -

Quero, portanto, deixar esse registro sem que nisso haja nisso pennito-me divergir um pouco de V. Ex•- que o subsidio 
qualquer di.scord1ncia çom a iotervençio de V. Ex•. deva ser dado ao crédito. Já tivemos experiências de cnditos sub-

A Sr- EmiUa Fernaades- V. Ex• permite-me um aparte. sidiado e, de um modo gemi,. ele ensejru uma s&ie de distorções 
nobre Senador José Fogaça? na condução da politica agrlcola. Falo isso com a experiência de 
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trinta anos como bancário e dirigente bancário. Mas, creio que a 
exemplo de muitos outros paises, esse subsídio, que é indispensá
vel e essencial l política ccotlÕmica de qualquer país, deve ser 
dado "" ponta do produto, no final. com re!Bçio ao preço. de uma 
maneira clara e de TOeridiana ~ncia a fm1 de que o p:wo, a 
sociedade possa saber o verdadeiro cusro dos prochuos que conso
me. Muito obri~ a V. Ex•. 

O SR. JOSit FOGAÇA - Muito obrigado, Senador Bello 
Parga. 

Creio que .1 Votaçlo do IPMF trará esse debate. 
Sr. Presidente, se depender do meu voto, da minha opiniio, 

voto a favor do JPMF. para que a Agricultura possa ter fmancia
mcnto. Nio bi problema cm se fazer isso. O que nio posso aceitar 
- foi o que eu disse aos arrozeiros do Rio Grande do Sul a trinta 
dias dea eleições- 6 que seja gerada uma despeaa para a qual nio 
há fonte de captação. 

Era o que tinha a diz.er, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Fogaça. o Sr. Epi
rácio Cafeteira, deixa a cadeita da presidência., que é 
ocupada pelo Sr. JosL Eduardo Dutro, SuplenU de &· 
cretário. - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Eduardo Dutn) - Coneedo a 
palavra ao Senador Osmar Dias.. V. Ex• dispõe de 20 mim los. 

O SR. OSMAR DIAS (1'1'-PR. Pronuncia o segúinlc dis
cu=. Som =isio do orador.)- Sr. PR:sidente, Sn e Srs. Sena
dores, !amonto ter chegado na porto fmal do prommciamonlo do 
Senador Jos6 Fogaça, mas ontendi o seu oonceito a tespeito do 
or6dito runl, mesmo potqUe, numa oulm opommidade, quando 
me pro[llnciava a respeito do assunto, o Seua.d.or José Fogaça, 
uum aparte. fez refcn!ncia ao que pensa do cr&ti.to rural. 

Quero confessar a minha felicidade, potqUe OOllCOI:do ple
namente com o seu posicionamento. que vem a S« refmçado pela 
matéria da -ista Veja a que faz tefeti!ttcia o 5eJllldor Jos6 Foga
ça. Ass~ quero continuar o debate desse assunto, aproveitando 
os m.inutos de que ainda disponho. 

Pena que a matéria da revista Veja tenha-se referido à parte 
negativa da Agricultura e Dio tenha dado &fase aos milhares de 
produlDres rurais - com certeza, estes compõem mais de 95% do 
universo de produton:s. como a própria revista se !Cfere -. que, 
mesmo utilizando um aidíto caro, pagam-no muitas vezes até no 
dia anteri<r ao vencimento do d6bito. 

Pena que Veja faça refcdc.cia aos 'baroes". aos ''tubuõea", 
aos ''Mis do calote", como a pWpria ma16ria chama, que rqm>
sentam uma minoria de produtores rurais. Na verdade, eles Dio 
são os produtores rurais profwionais. efetivOs, mas especuladoft:s 
que um dia se avenblmra.m no negócio da agrirultura e utiliza.ram... 
se dos mesmos m~ que utilizavam em ouiia atividadc econô
mica que antes exerciam. 

Pona que o Banco do Bmsil- criado bá d6cadaa para fman
ciar a pequena propriodadc, os peqllCDOS e nXdíos produlores ru. 
tais, com o objetivo de dar sustenlaçlo solretudo A produção de 
alimentos no País- lmha DJlldado as suas caracleristicas e, ao loo
go do tempo, tenha passado, atialdo pelo jogo politico. pelo jogo 
do poder cconômico, a fmanciar ]iútCip.Imonte os barões da Agri
cultura. 

Pena, lllmb6m. que o Banco do Brasil tenha refOlÇ&do o 
processo de elitização de crédito no Brasil. Se no inicio do sistema 
de crédito brasileiro tlnhamos um mdito democratizado, atenden
do a grande porte dos pequenos e m6dioo produtores, depois, com 
os planos econôm.icos sucessivos e com a pressão polftica e do po
der oconômico soln o Banco do Brasil. ele pa.S$01.1 a operar e a 

atender. sistematicamente, grandes proprietários ruiais. Tanto é 
que. ab:lalmentc. a sua maior divida são contratos efetuados oo as
sinados com grsndes produt.otes. 

Os pequenos tomam e pagam. senão pot:dem a propriedade. 
Quando tomam cmpteStado do Banco do Brasil ou de qualquer 
banco privado, vondem uma junta de bois, parte do seu gado, porte 
da sua propriedade, ou a sua propriedade iDleim. e pagam. Os 
grandes, pcm!m. confessam a inadimp!êncis e, pior do que isso, 
declaram que nio pagaria, potqUe o Banco ttio vai tomar-lhes os 
bens, como leio aqui nesta matéria deplorável. não sob o pooto de 
vista da informaçio, mas do m&ito da questão. 

Aqui há dois fatos gmves que devem ser ressaltados: pri
meiro. o crédito rural brasileiro se transformou em um crédito eli
ti:rado, ao alcanoe de grandes proprietkios; segundo, o Banco do 
Brasil t.omoo o or6dit.o runl um gtande negócio pars grandes pro
dutores e uma coisa muito distante pua pequenos produtores. 

É JXll' isso que só 17% doo produtores rurais alcançam. cm 
alguma ag&tcia boncúia. t> or6dit.o rural; 83% improvisam, dei
xando, inclusive, de aplicar tecnologias disponíveis para o aumen
to da produtividade agricola ou de comprar uma máquina mais 
modema para poderem competir com os grandes, oo simplesmente 
to!m de vender algum bem pars, autofmanciando a sua produção, 
continuarem produzindo w permanecerem na sua propriedade, 

Tenho falado aqui que vemos acontecer no País uma refor
ma agrhia 1s avessas. Por mais boa vontade que o Governo tenha, 
por maiores e ousadas que sejam as suas metas pam o assentamen
to de famílias de sem-teua, muito maior tem sido o desassenta
mento, o afastamento dessas famili&s das suas propriedades. Infe
lizm.eme, vemos aconttx:er isso por causa da política de crédito 
que tem atendido a in~en:sses maiores dos barões da :Agricultum e 
deixado de considerar aqueles que, efetivamonte, produum ali
mentos em nosso País. 

Conforme levantamento, 60% do alimento produzido no 
Brasil6 realizado em propriedades com áreas menates do que cem 
llectares; pcrtanto, em pequonas propriedades. A estes não deve 
ser jamais negado o Ciédito por duas razões: primeiro, porque que
rem produzir o alimen!o. Necessitamos ampliar pars 120 milhões 
de tooela.da.s essa produçio e aiuda estamos parados em 50% aba:i~ 
xo disso; segundo, porque quando tomam o crédito pagam-no, ou 
vendendo a sua pr:q:riedade ou parte dela. 

o Sr. Lúdio Coelho-Permite v. &•um aparte? 

O SR. OSMAR DIAS- Com satisfação ouço V. Ex•. 
O Sr. Lúdlo Coelho - Esse assunto da TR irt provocar 

muitos debates. Lemos, na Imprensa, que os maiores inadimplen
tes do Banco do Brasil se localizam no Rio Grande do Sul e no 
Distrito Fedeml. Isso causou-me espéci.e pOrque nio sei onde está 
a agrirultura de vulto do Distrito Fodem.L Creio também que esse 
assunto SOIVid para aprilll<llV o desempenho do Banco do Brasil. 
que precisa melhorar a qual.idade das suas aplicações a rliD. de não 
pmler dinheiro. Na n:laçio dos grandes devedores daquele Banco, 
a maioria nio são agriculto=, mas industriais de produtos agrico
las. Nio 6 propriamente na agricultura que eles estie dando prejui
zo pars o Banco do Bmsil. 

Espero que a -ista Veja aproveite e publique, tamb6m, a 
rolaçio dos grandes devedores dea demais atividade• hrssileiraa. 
Os d&itos da Agricultura hrssiloira nio ropreselllaul nada diante 
do calote que eles aplicam nos demais set.otes da Agricultum. Es
tou de pleno acordo com V. Ex• quando diz para claremnos e 
criarmos um fundo para a Agricultura. O que nio podemos ponsar 
é que o Brasil vai produzir mais, concorrendo com os demais paí
ses que ftiCCbem sub6idios de 40% na sua agricullun.. Sou contrá
rio ao subsfdio. mas sou favorável a viabilizar meios para que o 
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agricultor bn.sileiro exerça sua atividade em condições de igualda
de com os agricultores do Primeiro Mundo. Muito obrigado. 

O SR. OSMAR DIAS- Muito obrigado pelo apor1e de V. 
Ex ... Quero, aproveitando seu aparte, dizer que os tifs blocos eco
nômicos mais fortes do mundo- a UDiio EuropSia, o NAFr A e os 
Tigres Asiáticos- subsidiam a Agricultura em q~ um bi.Ihio de 
dólares anualmente. Entio, do meu ponto de vista. se o Governo 
não quer ou nio pode subsidiar a Agricultura, deve, pelo meD<lO, 
adotar uma poiftica coerente com essa imposaõilidade, que 6 nlo 
petiDÍlÍr que produtos produzidos ne...,. xegiões do mUDdo mais 
fortes economicamente, que subsidiam a produçio e a exportaçlo 
de produtos agrlcolas, nio ingressem em IlOISO Pds sem as alíquo
tas de proteçio ao produto nacional Proteger o produto nacional § 
proteger exatamente o empn>go e o produtor runl brasileiro. E 
uma política coexeot.e: se quiser subsidiar, seri. melhor; se nio pu
der, quo o ingresso de produtos subsidiados nio seja permitido. · 

Ao vohar à reportagem publicada pela revista V <;ia, cu gos
taria dó dizer que, na semana passada, o SeDado< Vilson Kleinü
bing e cu estivemos numa reuniio com o Ministro da F1.21Cnda Pe
dro Malao. Mais uma vez, salmos encantados com o Minislro Pe
dro MaiaD, não apenas pela f0l1DIL genlil como noo atendeu mas 
t.am.b&n pelo interesse que demomtmJ em solucionar o problema. 
Penso que agona. encontramos o caminho, porque S. Ex .. cn1endeu 
que. sem uma. forte e sustentada produçio agr{cola, nlo teremos a 
estabiliz.açio da moeda, tampouco sucesso com o plano ecxm&oi
coem vigor. 

Pai por que o Mini- da FUI:IIda noo pediu, bem como 
aos Srs. Senadores que se inteMssam por esse assunto, que elabo
rem um documento ressaltando os problemas e .indicando soluções 
viáveis a serem adotadas pelo Govemo. 

Nesse ponto, eu gostaria de chegar a um discurso que lenho 
feito na Casa; infelizmente, soo mal entendido. Nio quero propor 
ao Governo o que ele não ted possibilidades de atender, po!tJUC 

isso seria hipocrisis; seria fazer m6dia, discutso f6cil, para licor 
bem com os eleitcn:s e com os produt.ores rurais. O momeuiO 6 de 
sacrificios pua todos: pua o Governo, pua o sdol' produtivo.. pua 
os empresários e trabalbadores. Se se trata de uma hora de sacrift. 
cios, vamos faur propostas CtlCMntes ca:n a realidade do campo e 
com a realidade do Governo. Todavia, nio pndemoo continuar de
fendendo anistia para devodotes que sio verdadeiro< barões da 
agricultura. Sinf.O-.mc coo:strangido quando, numa I'CIJllilo. vejo 
uma discurseira danada, vejo a indigneçio, o :radicalismo e a in
transigência de alguns que se dizem defensores dos agriculto<es, 
mas, na verdade. estio defendendo um ou doiJ grupos fortes, po
derosos.. Esses tomaram indevidAmente do Banco do Brasil o di
nheiro que era para financiar a produçlo de alimentos de pequenas 
propriedades; sairam por al fmanciando jat'oo e 'lpoiWnentos de 
luxo. Ningu6m pode negar-me que o dinheiro do CI6dito rural. ao 
longo dos anos, foi desviado. Digo que foi desviado, porque o foi 
e, agora., está faltando dinheiro para rm.mciar as safras. 

Fala-se na criaçio de um FUDdo. Espero que nio seja para 
fUlllllCiar o luxo, as mmdomias e ootentações de alguns milionf.
rios poderosos que estio manchando o nome dos agricultores bra
sileiros. 

É prnciso que a xevista Veja, ~e! pela topudagem 
citando os S%, cite agora os 95% e fale dos saaificiOIJ, das dif'JCUI.
dades, dos obsüculoo e desaf1011, so-...Jo dos desafios das suas 
famllias, que, muitas vezes, negam aos seus fllh01 clireitc8 búicos 
do cidadio para continuarem produzin:là o alimento sagrado de 
toda a Nação brasilein. 

A minha indignaçio 6 ex~te porque a xevista V <;lato
coo no pnnlo crucial, na ferida. E hora de mon1izum:io o -
rural, pom que o assunto nio venha a SCl' publicado novamente, 

evitando, com isso, que acusem o Congresso de estar defendendo 
grandes produtoreo, devedores milionários. Eu nio os defendo. 
Quero declarar que nio pertenço 1 Bancada runlista, porque nio 
concordo com os seu~ ~erminados pooicionamentos. Soo produ
tor rural, represento o sem rural do meu Estado; quem sabe, ~ 
resento um pouco do setorrural brasileiro. Quero fazA-Io com dig
nidade. V amos dizer ao Governo o que queremos, mas vamos en
tender o que o ele pode dar, nio façamos Bdia; nio pxeguemoo o 
impossivel. 

O Sr. AntoaJo Carlos Magalhães- Pennite--me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS- Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Antonio Carloo Magalhães- Pevo dizer a V. Ex' 

que tenho apreciado, com muita alegria e satisfaçio, os pronuocia
mentoo de V. Ex' soble o problema agricola no Paú. E V. Ex', 
mais uma vez, situa com muita propriedade esseusunto no Sena
do da Re"plblica. O aparte do nobte Senador Llldio Coelho tam
bán é muito oportuno. Em verdade, os agriruhores propriamente 
ditos Dio sio os vilões da hisl6ria. Muitos se aproveitam da agri
cullun e tomam o dinheiro do povo, como v. exa sali.eDla. o Go
verno e os 6rglos de Imprensa ~m que flCal' atentos a isso. v. ex• 
faz a diidiDçlo entre o joio e o trigo. E 6 importante que n6o tenha
mos essa posiçio de V. Ex•. Eu também nio faço oorte dessa Ban
cada mralista, e at6 penso que ela U vezes exagen. nas suas posi
ções. Fico mais oa posiçio de v. ex·. que, DO meu sentir, é a mais 
adequada. Euttetanto, nio 6 attav6o da Agricultura que está saii>do 
o dinheiro da Naçio. No caso baiano doo cacauiculto<es, J?Ol" 
exemplo, que discuti com o Presidente do Banco do Braail, a divi
da vencida de todos eles 6 de R$51 nlilbões. Se se somar a que 
ainda vai V.eDCel". at6 o fmal do ano, chega-se a RS 92 milhões. 
Qu~or industrial, "'alquer um da indústria mais t&Jue de Sio 
Paulo deve isso- e ningo6m sabe, porque sio do tipo sem-impor
tància. Os importantes qua devem ao Banco do Brasil nio apaxe
COI!I no.... listas. Há, portaniO, tuão em se quexer que apareçam 
todos os nomes dos devedores e nlo apenas esses quo mrgín.m na 
reportagem. V. Ex• coloca o assumo com muita propriedade. De
vemos seguir a lrilha a que V. &• se refere. Dai por que o felicito 
mais uma vez. 

O SR. OSMAR DIAS- Senador Ant&io Carlos Magalhi
es. respeito e admiro a sua experiSncia e pr isso agradeço o apme 
de V. Ex• ao meu discuno. 

A sinceridade, :muitaJ. vezes, é confundida com rudeza ou 
até com falia de oducaçlo. Falan>i sobte o que penso a xespeito de 
uma medida que o Govemo adotou. Estoo aqui, evidentemente, 
apoiando e defendendo o Govemo. O que quero. como todos os 
brasileiros, 6 que - Plano se consolide. Se estamos ajudando, 
nio pndemoo lpe1t&S aplmdir, mas <1isconfar de alguma medida. 

O Banco do Brasil fot"takeu o Mbito de se coocentrar o 
~to ou mlos de poucos. Nio tenho nada contta oo produ"""• 
de anoz do Rio Gnnde do Su~ DUJito pelo contrário. O moz 6 o 
alimeuo essencial que es"- na mesa de todos os bruileiros, todos 
os dias. Pprtanto, os produtoros de moz dovem ser apoiados. R&
clamo, sim, o diteito de igualdade, a isonomia de todos os produ
tores. Hi produ"""• de feijio, de milho, enftm, do todos os ali
mentos que consumimos. 
_ _ A _última medida que o Governo anunciou 6 que vai com

por dos arrozeiros até 10 mil sacas de arroz, denlro da equivalen
cia-produto, mesmo que esses produtoml nio tenham fmanciadg 
e, portantO, o seu produto nio. esteja na equival!ncia-produto. E 
pteciso que o Governo· reveja essa medida, embom .i' a tenha 
ammciado. Trata-se de uma medida injlsta pua COUÍ os produ~s 
das outras culturas; 10 mil sacas de arroz, atualme!lle, contAbili
zam um vai()[' de RSlOOm.il. 
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Ora, quando o Govomo adolou a mosma modida com o pro
duto< de milho, comprou insigDifiC&Iltel 150 acu de milho quo se 
produz hoje, com modema 1oc:D01osia, 001 meio alquoUe ou 001 

dois hoclales, ou seja. 10 mil sacu de moz pua um valor de 
R$100 mil, para o produta de moz; o 150 sacu de milho que 
perfazem aproximadamente R$750.00 pomo produt<r de milho. 

HA _,...idade de se OCibar com 0110 balamoato deli1111al. 
pois esti aljmrmtando & m.iiatria de a&lito fl.cil doi podmowl; 
elos ~privil6gioa ao tomar o-· ao nlo pagarem aa dlvidu, 
DBS modidu adotadu pelo Govomo. Se o Governo qoail« apoio 
efotivo daqueles que defeodom a AsricuJ!ma de filo DOOte Pais 
nio adoto modidu que privilegiem oo podllloooo tamb91. 

O SR. FRESIDENTE (101<1 lldwdo Doba)- Sooado< Os
mar Diu. infcxmo quo V. Ex.a diJplSe de maia um mimto pua CD.· 

ceaar o seu prom,M•mento. 
o Sr. VllaoD KleiDüblns-Permito·mo v.&'umaporte? 
O SR. OSMAR DIAS- Coocodo o aparte ao Sr. Sonodor 

Vilson Kloimlbing. 
O Sr. Vllaoa Klolllüblns - Eu 8~ de faz« uma per

guiU: onde o Govemo vai guardar eau 10 milacu de moz que 
comprl1i de cada produur? Sahomco quo hi JÚIU 1111atdodu hi 
quatro ou cinco .mos que eatlo apodrtlcaKio em •rm•zNu: sov«· 
namontais. O Govemo devo ostaholocer um preço de JUIIIcntaçlo 
de safta. de acordo com a propoota foi ta polo Sonodor ]os.\ Fogaça 
c pomr de compnr produt<>o, porque nlo 00111011110, em bqxx
alguma. •dmjnistn.r ex estoques. o freto e a desova dN~~e~ produ
tos depois. O Govemo vai comprar 10 miltooel•d11 de cada po
dutor DDm momento em que nlo trm. o que fiZf:lr' com o pocilto 
que ai osti o que Dlo sabomoo quantifiC&r. Ouba obsorvaçlo, Se
nador Osmar Diu: o quo o Banco do BJUil foz pua cobrir dona 
pessooa quo foram cit.odu 11a revista Vqa? O Banoo do Btuil 
COiltima c_.-staDdo -quem 6 inodimplclltO? &se bpo de r ... 
calizaçio o Senado da Repolblica devo fazer. 

O SR. OSMAR DIAS - Obrigado pelo aparte. Sonodor 
Vuson Klcimlbing. 

Enceao, Sr. Prosidente, com uma poo:loDçlo. Podemos 
fOl'IDllar uma polltica daqui pua fronte; todavia. tenbo mo quOJ
tionado: estamco sendo jlstoo ao impedir o aviiDÇO das DOJIOCÍAÇÔ

cs daqui - monlo, impondo COildiçõcJ - fonmlar uma politi
ca agrlcola quo bcnofiCÍc toda • scx:iodade o nlo aponaa alguns? 
Podemos colocar, inballsigonlomoúo, cmdiçllos pua acgociar 
uma politica pua o futuro, Sonador Bommlo Cabml, ctizondo sim
plesmente: "Se nlo for defiDida a auiatia aos devedoros de cod!a· 
tos passados. não discutiremoa uma po]{tica pua o fuiD:m." Nlo 
falo ua maWria: falo do ai!II1UI bomos da Agricubma que Dio "'i>' 
resentam o setor. A maioria qu« uma polltica pera o futuro, por~ 
que nlo devo ao Banco do BIUil, nlo devo tio Govomo o, portan
to, nio devo il sociedado. Pelo coullirio, fim gnJido cr6dito com o 
Governo, com o Banco do Braailo com a sociedade porque estio 
no campo, produzindo alimeiXCII o enfredando dificuldades. Nlo 
def011do os builcs, por isso quero uma polflica pomo futuro; quom 
tem divida& com o Banco do BJUil que aa DOgOcio o pague, por
que o dinheiro do Banco do Bruil6 da IIOciodade. 

Muito obrigado, Sr. PxesideJú. 

Duran~e o discwMJ do Sr. Osmar Ditu, o Sr. Joú 
Eduardo Dldra, Supl<111e <k &crr:Jário, <ki:ra a cadeim 
da presldbu:ia; que é ocupada pdo Sr. Joú Samey, 
Preside11U. 

O SR. FRESIDENTE (101<1 Samoy) - Soble a mesa, mo' 
quorimcnto que scxá lido pc~Sr. 1• Socrotúiocmcxen:lcio, Sou&· 
dor Jos6 Eduardo Doba. · 

É lido O SC!II1ÍDte 

REQUERIMENTO N• 746, DE 1!195 

Smhor Prosideute, 
R.eq.iexemos, na forma regimental, as seguintes bomcna

s= pelo falocimooto do ex-Souador Rooaido Aragjlo: 
a) insorçio cm ata de um voto do profuade pesar; 
b) apoeiOIIIaçlo de 0011doll!nciss l famllia c ao Estado de 

Rond&!ia; 
o) Rcprcsonllçio !lOS fun=ia. 
Sala das Sessões, IS de maio de 1995. - José Búmco -

Humberto Luceu.L 

O Sr. José Abreu Blanco - Sr. Presidente, poço a palAvra 
pua crnctminhar a votaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samcy)- Tom V. &• a palavra. 
O SR. JOSft BIANCO (PI'L-RO. Para e110aminhar a vota· 

ç1o. Som""'islo do andor.)- Sr. fusidente, Sr's SCillldoras, Srs. 
Sonadotlos, 6 com doloroso pesar que iufomJamoo a cst& Casa o fa. 
1ccimon1D do ox-Scuador Roualdo Aragio, ua madrugada deste 
<fia, cm Perto Velho, Rond6nia. 

Ronaldo Aragio mo pcmamhlcauo radicado cm Rondônia, 
onde roegru em 1979. M6dico por formação, em monos de tx!s 
IDOII ccoqoistru, pela maneira com que pmticcu o exctclcio de sua 

· prof!Sdo, a lidemnça da oomunidade do Mulriclpio do Cacool c 
sua cin:unviziuhança. Quando Rood&ia foi elevada da CODdiçio 
de Território a Estado~ em 198l,e houve eleições gerais em 1982, 
Ronaldo Angio c:ooquistou sou lugar, consagnmdo-so Deputado 
Estadual por aquela rcgiio. 

VUila conh~lo nessaocasiio,porque tam~cu fui elei
to Deputado Estadual. Fomos os primeiros COilStituintes de Roo· 
dtJoia: cu Cia Prosideute da Assembléia Legislativa daquele Estado 
110 bi&lio 83185, quando tivemos a houra de ter, naquela mesa, 
oomo segundo Vice-Prcsidente, o 011tio Deputado Estadual Ronal· 
doAiagio. 

Lamentamos profuudamculc a perda desse cidadio, ex-par· 
lamen.tar, nos seus 49 anos de .idade, que deixa vitíva, a boje De
putada Estadlal Sueli Alvos Aragio, c tx!s.filhos: Thalia, AlesS811· 
dro Man:ello • Rbooni 

Portanto, Sr. Prosidente, Sr's Scnadoraa, Srs. Senadores, ao 
encaminhar :l Mesa esse requerimento de pesar e fazer este comu
llicado, fiZ&no-lo-lo com muita lristem c podimos o apoiamcnto 
de todos ooSn. Parlamcu1arcs. Muito obrigado. 

O SR. FRESIDENTE (José Samcy) - O n>qucrimcnlo de
pende de votaçlo e podert ser eoc•mjnbado pelos senadores que 
quisetem usar da palavra.. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Sr. Presidente, poço a pola
vra pua mamjnbar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- Tom V. Ex' a pola
vra para encaminhar. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para cuc•minb,.- a 
votaçlo. Som rcvisio do ondor.) -Sr. Prosidellte, Srs. Souadorcs, 
usemo l tribuna na tatde de hoje pua associar-me ao requerimen
to do notro Souador 101<1 BiaDco, do PFL de Rood&ia, que traz a 
triste noticia do possamento do ex-Souador Ronaldo Aragio, de 
quem fui colega. O>egamos jlntos a esta Casa llOS idos de 1987. 

Conheci S. Ex'; linha tta1&111cnlo lhaoo, amcuo, amigo; logo 
conquistou e gnu.je.ou simpatia. junto a seus paieS. E assim foi que, 
tmbalhando diutu:rttamelK. nas ~ ou ~ pleoário, ·se fez 
pesente, trazeodo a reptesentaçio de seu Estado em níveis de ex
celcDte desompcuho parlamCDlar, o que prov~ respeito o olcn· 
çio do aeua colegas i sua llividade. 

A Casa tomou conhocimonto do grande sofrimento que S. 
Ex• pusou no ano de 1993, e todos se recordam das lágrimas que 
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verteu neste plenário quando o Senado tomou uma decisão em seu 
favor. 

É, p::rrtanto, imbuído do sentjmento de saudade que venho 
proclamar, em nome da Liderança do PFL. que as qualidades par
lamentares em nível estadual e federal ficam marcadas 001 Anais 
do seu querido Estado de Rondônia e oo Senado Federal de ma
neira indd6Vel. Associo-me às manifestações prestadas ao ex. .Se
nador Ronaldo Aragão. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex' tem a pala

vra. para encaminhar a votaçio. 
O SR. JOSt FOGAÇA (PMDB-RS. Para encuninhar. 

Sem revisão do orador)- Sr. Presideute. quCro também aliar-me a 
esse voto de pesar. em primeiro lugar, dizendo da minha proximi
dade com a figura humana de Ronaldo Aragio, nosso grande com
panheiro e amigo. Em nosso exercício evenfual da Liderança ou da 
Vice-Liderança. da Bancada., neste plenúio, sentava-se ao no&so 
lado e dos dava apoio sistemático e constante DOI trabaJhos e rias 
atividades que aqui exercíamos. Companheiro leaL amigo. penna
nentemente presente naquilo que interessasse às atividadcs e aos 
deveres do Senado FederaL 

iliio que se pode dizer muito da figura pública de Ronaldo 
Aragão, mas o que devo relembrar, neste momento, 6 o quanto ele 
lutou por sua terra e por sua gente; o quanto Rondônia deve a ele. 
S. Ex .. muito se esforçava para que esse novo Estado brasileiro, 
que emergia para a vida política e para a vida econômic:a naciooal, 
tivesse condições de crescer, desenvolver e oferecer melhores dias 
para todos os seus fiD:los. 

Com muita gama. com muita- vontade, às vezes a~ com ob
sessão. o Senada- Ronaldo Aragio lutava pelo seu Estado. pela 
sua teiTa. pela sua gente. 

Ronaldo Aragão não oonCOITOU, Sr. PresideDle, Sr's e Srs. 
Senadores, a esta última eleição. Elegeu-se apenas D" Sueli depu
tada estadual. mas creio que Roodôuia o estt plebiscitando, pelas 
lágrimas que chora pela morte de Ronaldo Aragio. 

Portanto, aliamo-nos também a esta homenagem pam lem
brar esse Senador que marcou sua passagem nesta Casa. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, peço a 
palavm para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)-Coma palaVIll o Se
nador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL - (PP-AM. Para encami
nhar. Sem revisão do omdo.-.) --Sr. Presidente. s~. Senada-es. 
quero. em nome da Bancada do Pal1ido Progressista, associar-me 
a esta homenagem de profunda tristeza com o passamcnto do Se
nador Rooaldo Aragio. 

Na Assembléia Nacional Constituinte, o Senada- José Fo
gaça. que me deu a honra de ser relator adjlnto, sempre estava. ao 
lado do Senador Ronaldo Aragio, IIIUJla defesa do que. ainda hi 
pouco. o Senador José Fogaça acentuava: o Estado de Rondônia. 

O requerimento do Senado!: José Bianoo só aio é mais 
apropriado porque chora a morte de um companheiro. Sabemos, 
Sr. Presidente, muito bem o que precipitou esse falecimento: as 
mágoas, as tristezas, o que a família de Rooaldo Aragio passou ao 
longo daquele periodo em que, como lembrou o Senador Hugo 
Napoleão nesta Casa. verteu lágrimas pela infimia que se abatia 
contra ele. 

Sr. Presidente, o Senado Federal, ao regislrar estes pronun· 
ciamentos- tenho certeza de que V. Ex a se associari. a estas mani
festações- e ao dar coohecimeDIO deles i famllia enlutada, n1o faz 
outta coisa senão prestar uma homenagem mais do que íne~da l 
memória do ex-Senada- Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua em vota
ção o requerimento. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a 
V. Ex.•. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. P:na en
caminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Sn. Se
nadores, no exercício eventual da Liderança do PMDB. quero, em 
nome do meu Partido, registrar a nossa homenagem ao ex-Senador 
Ronaldo~Aragio. Peço permissão ao Senador José Fogaça, para fa
u:r nossas as suu palavras. no instante em que homenageou aque
le eminente Parlamentar. 

Levo 01 noSS05 SCDtimeotos, a noss..~ solidariedade, àquele 
que tio bem n:presentou o seu Estado nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Continua em vota
ção o requerimento. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente. peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a 
V. Ex•. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para encaminhar. 
Sem revisão do aradar.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senada-es, 
falo em meu nome pesSOI.l e oo da Liderança do Govemo. 

O regillro de bojo ooa leva l reflexão. A vida pública tem 
vários aspectos: eu diria que ó um imenso caleidosc6pio. Alguns 
tombam mc::nlmeote; outros, ftsicamente. -

-A imagem de Rooaldo Aragão denlro deste plenário 6~uma 
imagem que o absolve de qualquer tipo de julgamenro, potque, 
acima de tudo, Ronaldo Aragio OI1l um homem bocn. profunda
mente humano e amigo de todos os seus Colegas do Senado. Se 
al,pm :marcou, oesta Casa, uma passagem toda ela pontiThada de 
lances de amizade, de um afago, de um companheirismo que ultra
pusava a simples cmviv&cia parlamentar, esse alguém chamou
se Ronaldo Aragio. 

O episódio regislrado pelo Senador José Fogaça foi talvez 
um dos que mais despertou a atenção desta Casa. As lágrimas que 
um bomcm As vezes derrama sio lágrimas que precisam ser inda
gadas oo fundo do aeu íntimo. E quando esse homem é um homem 
públioo detemccde lllll1dato. di= oo inicio, jncisa de uma reflexio. 

Nilo nos oompete, a esta altul:ll, fazer qualquer tipo de julga
metllo ou colocação. Apenas nos resta. seguindo o ritual da Casa. 
o ritual regimental, esaever, nos Anais do Senado, o profundo pe
sar de todos. 

Gostarlamos. DO entanto, de levar à D. Sueli e aos familia
res de Ronaldo Aragio uma palavm de o.mw:a e de amizade. Hoje. 
ela tem sobre os anbros a respocsabilidade de prosseguir a traje
tóri.a potitica do marido: é membro da Assembléia Legislaliva do 
seu Estado. 

No decorrer do tempo, vai-se avultar a sua tarefa, não s6 na 
defesa dos intereS~eS do Estado de Rondônia, mas muito mais -
diria- na rodençio da vida pública daquele que foi oosso ccmpo
nheiro ao longo de quatro 11110>, durante os quais gravoo, nosta 
Casa, lições permanentes de amizade e cavalheirismo. 

Quando aqui cheguei. em um desses lances de sorteio, com
petiu a mim o gabinete do Senador Ronaldo Amglo, que passava 
para oulro. Senador neófito nas coisas do Senado. jej.Jno de tudo, 
conferiu-me um tmtamento inteiramente sublinhado pela it.telição, 
por um comportamento inusitado e, acima de tudo, humilde. 

Em todos os momentos da sua saga, Ronaldo Aragio foi 
um homem humilde, at6 em colocar os seus problemas politicos e 
pessoais perante os seus colegas. Em ne"nhuril momento fez qual
quer tipo de apelo; conteve, denrro do seu coraçio, as inquietaçõ-
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es, as dúvidas e - poc que nio dizer- quase uma certou antecipa
da de que o seu julgunento seria determinado por uma ll'Jljetóiia 
de~ que nos devotou. 

O conçJo de Ronaldo Aragio sofmJ nmito, at6 o deeisiv? 
momeo.to de verter as suas l'grimas. quando o Senado da Repúbli
ca, a1Iav6s do Plenário, dava-lhe a absolviçlo. &"' coraçio, por 
certo, aos 49 anos de idade, nio poderia suportar lallla dor e vicis
situdes, principolmente nos últimco dois anos de ~dato. . 

Sr. Presidente, Sn e Sn. Senadores, USOClO-mc, comparti
lhando do Ato Regímenlll. mas, acima de tudo, fazendo com que 
estaa polaVJU, inseridas nos Anais do Senado Federal. proclamem 
._, ao lnngo do tempo, sem qualquer julgamento de m6rito, 
que o Senador Ronaldo Araglo foi um Pulamentar que honrou o 
"" Estado e deixou, no Plen!rio do Senado da República, uma 
longa esteira de amizades que hoje o ~ia. DO _momento em 
que deixa o nosso c:onv(vio como um homem que pnmou pelo ca
valheirismo e por um II'atameDto lhano. camctedsticas fundamen-
tais de SUa penooalidade, _ 

O Sr. Lúdo Alcântara - Sr. P,..idente, peço a polavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Somey)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. Lúcio Alcântara (PSDB.cE. Para encaminhar. Sem 
nwisio do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Senadon:o, em 
nome do meu Partido, o PSDB, apresento a nossa solidariedade, 
expressada, inicialmente, no requerimento de autoria ~ nobre Se
nador José Bianco. Como Deputado Federal, tamb6m tive a opor
tunidade de conviver com o Senador Ronaldo Araglo, que se des
tacava como um homem sereno, moderado, atento aos tmbalhos 
legislativos e tudo fazendo pora repiOsenlar, cem dignidade. o seu 
Estado de Rond<loia. 

T1Ve a oportunidade de integro- Comissões Mistas e oulroS 
1Iabalhoo, quando se mmiam as duas Casas do Congresso e, as
sim, acompanhar a sua atuaçio como Senador. De 1a1 som que, 
em nome do PSDB, solidarizo-me, fazendo coro com todos que 
aqui se expessuam e, sob!etudo, com o requerimento inicial do 
Senador José Alreu Bianco. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em volaçio o ~ 
querimento de autoria do Senadcr José Abreu Bianco, que pede A 
Casa a insetçio de um voto de profundo pesar pelo falecimento do 
Senador Ronaldo Aragio, bem como a ..,......,laçio de condolên
cias A fanúlia e ao Estado de Rondônia. 

Os Srs. Senadores que SJ:roVam o requerimento queiram 
permanecer sen,tadoa. (Pausa) 

Aprovado. 
A Mesa fará cumprir a deliberação do Plenário e se associ4 

aoo votos de profundo pesar agora aprovados pela Casa. 
O Senador Ronaldo Aragio mucou sua presença no Sena

do por uma extrema dedicaçio aos trabalhos parbmelll.ares, como 
L!der de Partido, como membro das Comissões e como Presidenle 
de Comissões. E tamb6m justo ressaltar sua profúnda dedicaç!o 
aos problemas de S<U Estado, tendo neata Casa sido uma voz per
:mauente ca defesa dos interesses de Road&rla. 

Ferido pelas vicissitudes da politica, sua aaúde, aquf mesmo 
no plenário des1a Casa, deu os pimciros sinais da sua fragilidade. 
E bojo lomertamoo o - falecimento, ea(XeS&IIIIdo ao &lado ~ 
Rood&lia e à sua familia o profundo pesar do Senado Federal, Ji 
IIWIÜeotado pelos oradoft:• que,neose sentido, usaram da polavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - Esgotado o tempo 
destinado ao Eapediente. 

~nles na Casa 46 Srs. Senadores. 
Passa-se l 

ORDEM DO DIA 
Nio hã quorum. em plen!rio, pau votaçio. 
A ~sidSncia comunica ao Plenário quo o ilem D0 8 da pau

ta da presente sesslo encontra-se em fuo do votaçio. devendo, 
}X)'l't&nto, nos termoç regimenlaiJ, ser apm::iado em primeiro lugar. 

- Nll.o havendo quorum, sua volaçio fica adiada, bem como 
a va:aç~o do item n° 1. 

Sio adiados os seÍuintes item: 

-8-
PROIETO DE LEI DA CÂMARA N" 11 O, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da. amara n° 
110, de 1994 (n" 1.339/91. na Casa de origem), que ooncede adi
cional de periculosidade aoa carteiros. alterando o U1. 193 da Con
solidaçio das Leis do Trabalho, tendo 

Parecer favorbel. sob n° 260, de 1994. da Com;sslo 
- de AMontoo Sodals. 
(DepOndendo de volaçio do Requerimento n• 742, de 1995) 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 60, DE 1994 

Votaçio, em blroo único, do Projeto de Decnto Legislativo 
n• 60, de 1994 (n• 340/93, na Cimara doa Deputados~ que aprova 
o texto do Acordo~ Serviços Ab:eoa celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da Fedt:nçio 
da Rússil, em Moscou, em 22 de janeiro de 1993, tendo 

Pareeer favoráveL sob n• 287. de 1995, da ComissJo 
- de Relações Exterlercs e Defesa Naclooal . 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 2: 

REQUERIMENTO N" 627, DE 1995 

Volaçio, em turno' único, do Requerimento n• 627, .de 199.5, 
da ·Senadota Marina Silva, solicitando, noa termos regune!llais, 
que, sobre o Projeto de Lei da CJmara n• 115, ~ 1993, al6m ~ 
despacho inicial, sejam ouvidas, tamb6m, as Comissões de Consti-
tuiçll.o, Justiça e Cidadania e de Assuntos Eoonômicoa . 

A PresidSncía esclarece ao Plenário que, no Rcquenmento 
n• 627, de autoria da Senadora Marina Silva, quanto ao Projeto de 
Lei da CJmara n• 115, seja ouvida a Comissio de Educaçio, enio 
as Ccmissões de CmstjbJiçfo, Justiça. e Cidadania e de Assumos Eco
nllmiooa, como oomtam, poc lapeo. do eapello da <miem do Dia. 

Solre a mesa. requerimento que sed lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício, Senador Jos6 Eduardo Outra. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 747, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais. o adiamento da votação 

do Requerimento n"627, de 1995, constante do. item2 ~~ta, a 
fDD de que seja realizada na sessio de qusrta-fe~m proxona, dia 17 
de maio. . - - -

· Sala das Sessõe5, 15 de maio de 1995. - Senador José 
Eduardo Outra. ' 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Nio h1 número le
gal pora votação do requerimemo. 

A matéria fiCa sobrestada. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Os itens 3 e 4 sio 
adiados por falta de quorum. 

São os seguintes os itens adiados: 
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REQUERIMENTO N" 698, DE 1995 

Votaçio, em bliDO W!ico,do Requerimento n• 698, de 1995, 
do Senado< Edumlo Suplicy, solicitando, nos tmooo regimentm, 
que, sobn> o do ProjeiD de Lei da Cinwa n• 65 de 1995, de sua 
autoria. que estabeleee regras pua produçio independente de 
energia elétrica e dt outras providtncias, al~m da Canissio coos
tante do despacllo inicial. seja ouvida, também a de Assuntoo Bco
nômicos. 

-4-
REQUERIMENTO N" 700, DE 1995 

Votaçio. em bliDO tlnico, do Requerimenwn"700, de 1995, 
do Senadoc Luiz Alberto Oliveira, solicitando, nos tennos regi
mettaiJ, a mirada, do ProjeiD de Lei do Senado n• 8S de 199S, de 
SUIIWtoria, que altent o art. 6" da Lei n• 8.137, de TI de dezembro 
de 1999, que "derme crimes contra a ordem tributiria. ccooômica 
econtn. as ~laçOcs de ocmsumo-". e o art.13 da Lei n13 6~729. de 
28 de oovembro de 1979, que "dispõe sobro • conoessio COIIIOIXial 
entre produtores e distribuidores de veiados automotores de via 
teuestre", e d6 outras JXOvidencias. 

O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey)- Item S: 

SUBS'ITI'UTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE lEI DA CÂMARA 

N" 223, DE 1993 

Disalssio, em turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da C4mara n• 223, de 1993 
(n" 4.596190, no Casa de origem), que allela a redaçio 
do § 4" do art. 654 da Consolidaçio das Leis do Traba
lho-a..T, queesl~ coocliçõeo para inBcriçio no c:on-: 
cuno para ~na magistmtma do IIabolbo, tendo 

Parecer sob n• 300, de 1995, da 
- Comissio Dlretora, ofeteeeDdo a redaçio do 

vencido. 

A Presidancia esclaiece ao Plenário que poderio ser apre-
sentadas emendas até o e:ncenamento da discussão. 

Disalssio do suootitutivo, em blmo suplementar. (Pausa) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discussio. 
Enoemlda a discussio, sem apn:sentaçio de emendas, o 

substitutivo-é dado como definitivamente adotado, nos t.enoos do 
art. 284 do Regimento lnlemo. 

A matiria volta i Cinwa dos DeJ:utadoo. 
É o seguinte o substibUivo dado como aprovado: 

Redação do veocldo, pará o turno suplemeu
tar, do Projeto de Lei da Câmara a• 223, de 1993 (n" 
4.596, de 1990, na Casa de origem), que altera a ..,._ 
daçio do § 4" art. 6S4 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, que estabelece condições para Ins
crição DO coocuno para logrcao oa magistratun. do 
trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I" O § 4" do art. 654 da Consolidaçio das Leis do Tra

balho- C..T, aprovada pelo Dccnlto-Lei n° 5.452, de 1° de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte edaçio: -

11§ 4° Os candidatos inscritos s6 seriO admitidos 
ao concuno após lp!OCiaçio prévia, pelo Trihmal Re
gioaal do Trabolho da respectiva Regiio, da idoneidtde 
para o exercício das funções, que &eri. aferida ·exclusiva
mente por certi~s emitidas por órgiÕs públicos ofi-

ciais fedentis, estaduais cu do Distrito Fed<nle Tmitó
rios, atest•ndo nada CODitar que desaboDe o andjdeto, 

bem como por decWaçio firmada por"""·" 
Art. 2" Esta lei enlra em vigonr na data de aua publicaçio. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em coo.ttirio. 

O SR. PRESIDENTE (1os6 Suney)- Item 6= 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" IS, DE 1993 

Dúicussio, em bliDO único, do Projeto de Lei da 
C4Dw:a n• IS, de 1993 (n" 170'87, na C... de origem), 
de iniciativa do Presidente da Rep!bfu:a, que a1tent are
daçio do art. 3" e ponigmfo IIDico do art. 6", da Lei n• 
1317, de30 de oetembrode 1985, tendo 

P""""", sob a• 269, de 1995, da Comiasio 
- de Aaaualoa Soclals, favodvel noa tetmoa do 

substitutivo que apresenta. 

À mat6ria llio forun oferecidas emendas. 
Em disalssio o projeto e o substitutivo, em tumo linico. 

(Pausa) 
Nlo havendo quem peça a palavn., encetro a disaissio. 
A votaçio fica adisda por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (1os6 Samey)- Iicm 7: 

PROJETO DE lEI DA CÂMARA 
N" 81, DE 1994 

Disalssio, em bliDO tlnico, do Projeto de Lei da 
amara n• 81, de 1994 (n• 3.434/92, na .c... de ori
gem). que a1tent a Consolidaçio das Leis ·do Tmbalho, 
dispondo sobn> o jus posbllandi, a usist&lcia judiciária 
e a rcpresenlaçio dos mCDOreS no foro tnbalhista. tendo 

l'arece<, favonlvel sob n• 267, de 1995, da Comissio 
- de Alounloa Sodals. . 

Sobee a mesa, requerimento que sai lido pelo Sr. 1" Secm
tário em exm:!cio, Senador: 10116 Eduardo Dutnt. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 748, DE 1ll95 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, allaea b, do Regimento !nteiDO, re

queiro adismeniD da discussio do ProjeiD de Lei da C4mara n"81, 
de 1994, que "altera a Consolidaçio das Leis do Trabalho dispon
do sobro jus postuland~ a assisll!ncia judiciária e a representaçio 
de menores no foro trabalhista11

• 

Justllleaçio 
A-proposiçio em referencia versa sobre matéria que guarda 

~laçio com PLC D0 101~ cujo reexame pela Comisslo de 
Assuntos Sociais solicitamos na sessio de 12 de abril próximo 
passado (RequerimeniD n• 555195). Naquela oportunidade, i' fa
zíamos alusiio ao PLC n• Sll94. que tam!Xôm !rata de mathria simi
lar, convedido em lei poucos dias antea da votaçio do PLC n• 
101194 (Lei n• 9.()22195). Assim, pmt que prevaleça um ttatamen
to unifouue em relaçio ao objeto de todas as propooiçlles ma>cio
nadas (au~ncia no processo trabalhista). pmconiumos o mexa
me da mat6ria peias CAS, buscando; destarte, a mesma coereucia 
e economia legifemnte <Jie motivou o Requ<rimenlo n• 664195, de 
autoria do Senado< Waldeck Ornelas, aprovado no sessio de 12 de 
maio proximo pasaodo. Ademais identif!CaiDOS imperfeiçlles no 
projeiD em tela. que mexoceriam ""'"""'' em primeiro lugar, sendo 
a presença do advogado. de fato, aOOolutamente indispensável no 
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proc:euo tnbolbista, iluz do art. 133 da Coolltituiçio. por 16gico Com vistas 1 resulameolaçlo do dispositivo comtiluciooa!, 
esta' lluoçio deveria dor-se desde a propositura da n><'i•moçio foi opreseotado, DO Senado, em 1989, pelo ex-Senador Pomp<O de 
(ajuizamouto da p<(içio inicial); em 10suodo lupr, a proceasual!s- Sousa. o Projeto de Lei o• OS/89. Após uma lrDDilaçlo DOIIa Casa, 
tica tnbolbista adota o principio da unicidade ou indivisibilidade o projeco foi enviado 1 ctmua dos Deputadoo, oade """'beu suba
da ~ocia (arts. 843 a 850, CLT). Des1a moneira. a c1eowooçio titutivo do Relalor desjgoado, ex-Deputado Aotooio Btilto. 
do momento em que a presença do advopdo se faz iDdispeosável O texto do SÜbstilutivo, mais tmle tmuf'omwlo ua Lei o• • 
...,.;. ooaf01m8 proposto, em uma zooacim:enta, jl.quooiohi Di· 8389, de30de de..,mbrode 1991, foi resultante de inteosu-,. 
tida _., entre uma fase de ooocifialio e outD de instruçio e ciaç<jes eDire e_..wior, profwiouais da ma, Fórum Naciooal 
julgamento. Per esses motiv01 seria acooselbivel o reexamc da pela Democntizaçlo da Commi.c:2çio e diveDOI putamentua. '
propooiçlo pela Canisslo de Asauntoo Sociais. O art. 8" da lei o• 8389/91 estabelece qoe oa membeoa do 

Sala daa Sessões, 15 de maio de 1995.- Senador Jooé órgiosejameleitooemsesslocoojuotadoCoogreaoNacioaalem. 
Ed!Wdo Dutra. · akl sessenta diaa após a publicoçio da lei e iDstalado em akl trilll& 

O SR. PRESIDENTE (Jooé Samoy) - Nlo havendo quo
rum, o requerimento fiC& pejudicado, nos tetmos do § 6• do art. 
279 do Rogim<nto Jnrorno. 

l!m discosslo o projeto, em tumo llnico. (Pousa.) 
Nlo hava:xlo ~em peça a pelavra, encerro a dilais do. 
A volaçio fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Joo6 SIIIDO)I) - Esgotada a matéria 

cmstame da o.dem da Dia. 
Volta ... l lista de omdores. 
Conosdo a palavm "" Senador José Eduardo Dutm, por oos

slo do Senado< Eduardo Suplicy. 
O SR. JOSt EDUARDO DUTRA (PI' -SE. Prommcia o 

sesuinte disamoo. Sem revislo do ondor.)- Sr. Presidente, Sr's e 
Sn. Senadm>l, ocupo a tnêuna boje Jl&l" falor a respeito de uma 
matma qoe me chegou 1s mica Jl&l" qoe foase rolllada. cano 
m<>mbro da Comisslo de Educsçlo; msklria essa qoo ~ a 
clulillcaçio de "diveraoa" pela Mesa da Casa. talvez pela impos
sibilidade de claasifd-la de coma forms. 

Esaa mathia teve origem no Aviso n• 118 do Minisklrio daa 
CoJWDicsções, encaminbado ao Presidente do Coogreao Nacio
nal, solicitando que o texto que rosulamonta o serviço de TV a 
cabo foase apreciado pelo Coollelho de Commicsçlo Social, 6r
glo auxiliar do Coogreeso Naciooal. 

Como 6 do c:onbeciroento de todoo, esse Conselho ainda 
Dlo foi instalacb. Confesso que procuxei fazer uma :reflexlo a res
peito do encamiiibamento que daria a essa mat&ia, DO sentido de 
Dia parecer que eu estaria sendo omisso em &JreSC!Dtar qualquer 
p:recer ou sugestio. Convenei com diversas pessoas e entidades 
da ire&, no sentido de me orientar com relaçio a qual o caminho a 
sertomsdo. 

Cbesuei à concluslo de qoe, se apresentasse qoal<per co
motdrio ou sugestio no m6rito da que~tio, estaria, na verdade, 
contribuindo com a vislo daqueles que tbn intetesse em que o re
ferido Coolelho de C:mnnicaçlo Social nio sejt. instalado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey. F~ aosr a cam
po.inba.) - Perdoe-mo por intem'omp6-lo, mas teobo que ammciar 
1 Casa a designaçlo do Senador José Abal BW.:O Jl&l" ropre
-la DOI Jimonis do s-J<r RooaJdo Alaglo. M1ito obripdo. 

O SR. JOSt EDUARDO DUTRA- O aviso <J!Cilllinbado 
pelo Ministro das Commicaçaes foi baseado na Lei n• 8!Jn, qoe 
dispõo sobre os serviços de TV a cabo o qoe diz, no - ut. 4°, § 
2°, qoo u IIOil1l&S de rogulamentaçio, cuja Wraçio 6 alribulda por 
essa lei ao Poder Executivo, s6 !JCiio baixadas após ~m oovidos 
oa respoctivoa psrec«01 do eoDselbo de C<:nmnicaçlo, qoo dever6 
so prommciar DO p<UD de tiÍDia diaa ap6o o recebimeuto da oon
sulta, sob pena de doamo de prazo. 

A Constitniçio FedeJ:al de 1988 estabeleceo, em seu art. 
224, que o Consrosso Nacional imtituiria, como 6rgiO auxiliar, o 
Cooaelho de Comlnicaçio Social, na forma da.lei. 

diaa ap6o a eleiçlo. Eotrotaoto, apesar de ter entrado em vigor em. 
30de dezembro de 1991, oCoogre1110 Naciooal oio compriu ar.\ a 
presente dala a detenninaçio lesai. 

Doado a publicaçlo da Lei que imtituiu o Conselho, a fB. 
NAJ- Fcderaçio Nacional dos Jomalistu -. jui•mente com eo.ti
dadea <lu• integram o Fórum Nacional pela Domocnatiuçio da 
CoJWDicaçio. tem apreseolado reiterados requerimentos 1 Mesa 
do Coogreeso exigüxlo a eleiçio dos integnmtes do 6rgio. 

No inicio de 1992. mediante acado celebesde entre o 1'6-
nmi. a ABERT - AIIIOciaçio Brasileiia de l!mi1110ras de RAdio e 
Televialo - o a ANJ- Aswciaçio Naciooal de Somais -, além de 
vmos paWnenlaml das duas Casas, foi defoúda uma propoola de 
composiçio Jl&l" o Conselho. Os eotio Presidentes da Clmara e 
do Senado, lbseo Pinbeiro e Mmro Benevides, prometeram reali
zar a elciçlo doe nomes, chegando mesmo a incluir a ma16ria na 
pauta do Coogreao, sem sucesso. 

Depois disso, após intensas nejiOCioções, sobretudO junto 
aos Senldores. as outidades acataram algumas sugeStões de mu
dança dos nomes indicados na expectativa de sua volaçlo iJDodia,. 
ta. Em 27 de jmeiro de 1993, no emaoto, o Collógio de Lideres 
cmcluiu que a discusslo em tomo do usunlo ainda ~ era sufi
ciente, pnmtindo 1s eutidades do F6111m a realizaçio de breve 
acordo para votar o Cmselho. 

No fmal da legislatura psssada. embon. o Senador !lu-
to Luceoa se mostrasse prope:oso a incluir a matéria na Ordem do 
Dia do Congresso Naciooal. mais uma vez. por açio de aJsuos H
deres partid6rios. a mst&ia n!o foi seqoer apn:ciada. 

A posiçio da atual Mesa do Senado, ainda n!o oftcial, é a 
de que os ~ fliWlCeiros necessúioa tma a instalaçio do 
Conselho Dio foram previstos no orçamcmto do Senado para este 
ano,- o ~ inviabilizaria a iniciativa, já qUe ··o- art. 'P da Lei n° 
8.389/91 cstabelec::c que as despesas com a jnst•l•çin e fimcioaa~ 
memo do Cooselbo de CoJWDicaçio Social conerio l con1a do 
Orçamento do Senado FederaL 

. No enlaoto, f=mos coosulta informsl jm<o 1 Coosultcria
Getal de Otçamentoo l'llblicoa db Senado Fedenle apuramos que,. 
no entanto, 6 possfvel a abertura de cr6dito especial a qoalquer 
momento para mstear u despesas com o Conselho. 

Nesse oemido. atmv6s do parecer que estamco entregmdo 1 
Comissla de Educoçio do Senado, rode tecemos coasidomçõea' 
sobre os diversos aspectos legais dessa maklria, delibenmos oio 
apresentar neobuma sugestlo de mérito. por entender qoe esta ... : 
ria atribuiçlo expl!cita do Cooselbo de Comonicaçio Social Poo: 
isso, coocluimos propoodo qoe a Presido!ocia do Coogreeso Nacio
oal promova em. no mb.imo, 60 dias, a roleiçio e a iDstaJ•çln do 
Conselho de Canunicação Social, por• q"a cesse a inobse<vlncia 
coo.timlada da Lei o• 838~/91e P""' qoe se possa: dor comprimen. 
to ao disposto na ~te L .-:i n° 8.977/95 e. em segwuJo lugar;qoe 
informe o Poder Executivo da necessidade de sobrcstar a regula
metllaçilo do serviço de TV a cabo até a imlalaçio do Conselho. 
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Entendemos que é de fundamental importância que o Con
gresso Nacional delibere urgenlt>mentc pela instolação do "'ferido 
Conselho de Comunicação SociaL principalmente levando-se em 
consideração que uma da> atribuições desse Conselho t realizar 
estudos, emitir pareceres, recomeudaç&s e outras solicitações so
bre diversos temas, entre eles sobre a outorga e a renovação de 
coo.cessão, permissio e autoriuçio de serviços de radiodifusio 
sonora e de sons e imagens. 

Entendemos que o Congresso Nacional não pode continuar 
se omitindo em :relação a este assunto, principalmente em funçio 
de sucessivas matérias na imprensa que divulgam a cxist&cia de 
diversos parlamentares proprietários de emissoras de televisão e 
de rádio. 

Em o que tinha a dize& Muito obrigado. 

Dumnte o discuno do Sr. Josi EdJUJFCio DUITa, o 
Sr. José Sanu:y, Preside-nu, deixa a cadeira da. presi· 
d2ncia, que i ocupada pelo Sr. Luiz Albeno de Oliveira, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveinl) - Conce
do a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Prooun
cia o seguinte discurso. Sem :revisio do orador.)- Sr. Piesidente, 
sn. e Srs. Senadores, ammcia-se uma vez mais a visita do Senhor 
fusidenlt> da República ao NordeSit>. · 

Crescemos em esperanças e fortalecemo-nos em confum.ça. 
A visita de um Presidente da República a uma regilo e, de forma 
mais específica. ao Na:deste, representa, como sempre ocom:u, o 
renasoer da esperança, a ...novação da coofWlça e a manifestaçio 
do otimismo. 

Sua Excelência chega ao NOideste no momento em que sua 
presença pode signüicar muito para a nossa região. Estamos vi
vendo novamente um período de difiroldades. principalmente em 
função da irregularidade do inverno e da esdagem, que já ame&· 

çam uma crise renovada no setor agtfcola e pecuário, afetando 
mais uma vez a economia da :mgião. 

No Nordeslt>, temos debatido, insistido, falado, gritado, pe
dido e sugerido através de pronunciamentos das mais diversas Li
deranças. Ainda há poucos dias, o erainellle Senador Lúcio AJcln. 
tara, em aparte a pronunciamento que fazia, mostrava a .importf.n
cia dessa repetiçio, dessa constância. dessa petmanência dos oos
sos apelos e dos nossos gritos, para que possam um dia fCillDir' eco 
e este eco possa encontmr acústica Da sensibilicl&de dos que DOS 
governam. 

Acreditamos com fu:meza patriótica na posiçlo do fusi
dente da República., que conhece a questio e já se manifestou 
como candidato _que renova sua posição comO dirigente maior des
te PaíS- em reia.ção a nossos problemas. Já. discutimos inclusive 
uma proposta que foi apresentada pelo Senador- Humberto Lucena 
a =peito da recuperação da cultura do algod!o no Nordeste. Isso 
motivou e sensibilizou o Presidente da República. que anuncia, se
gundo estou infonnado, na sua viagem ag011. ao Nordeste,. algu
mas medida> para a rocuperação da culblra do algodão e do Nor
deste. Isso já Dos alenta e alegra, porque na Paraiba, por exemplo, 
onde o Governador do Estado, Antonio Mariz, escolhe como prio
ridade a criação de emJl"'go e a geração de moda, o estimulo A 
culblra de algodio seria, oeste instante. também um estímulo ao 
crescimento cc~ômico do Estado e ll. pr6pria políqca escoJhida 
pelo Governador Ant.ooio Mariz e pelo seu companheiro, v~ 
vemador José Maranhão, atualmente no excrc::icio do Govemo do 
Estado. 

-por isso, Sr. Presidente,. Sr-s e Srs. Senadores, 11o i.nst&nte 
em que S. Ex• anuncia, a se confirmar. sUa viSitá ao Nordeste, que-

remos manifestar nossa confiança reDOYada conrwJ.Ça, -nossa 
creuça. :renovada aença. de que S. Ex'. nessa visita, anuDCiad me
didas eflcazes e positivas em favor daquela regiio, tantas vems es
quecida e in}lstiçada. 

Fica o registro de mais uma crença. de mais uma esperança. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - Conce

do a palavra ao Senador Lúcio Alciollra. 
O SR. LÚCIO ALCÃNT ARA (PSDB-CE. Proauncia o 

seguinlt> discurso. Sem =isio do orador) - Sr. fusidenlt>, Sn e 
Srs. Sena.dotes. &JIUXi:ma·se o instante em que o Senado Federal 
vai ser chamado a se pronuociar sobre as propostas de ~efOilDI. 
coostituciODd que o Senhor Presidente da Repó.blica enviou ao 
exame do Cong:resso Nacional. 

Desde que aqui cbeguei lt>Dbo ouvido maoifestaçio de di· 
venos SI>. Senado= proocuptdoo quanto l participoçio do Sena
do nesse processo. Muitos lelnem que essa p&rticipaçlo não se ~ 
na dimensio, na importlncia que o Senado 1t>m pou o Plls, quer 
dizer. que sejamos chm•dos a nos JXO!Blllciar açoc'ad•mente so
m essas emendas, considemndo que elas .i' sofreram exaustivo 
exame por parte da C1m1ra doo Deputados. 

Evidentemente que essa nio 6 a nossa posiçlo, nem minha 
e, CRio, nem dos Sn. Senadores. Todavia., vejo que se esboça. 
pelo menos pude sentir isso no noticiário da imprensa, um moVi
meDIO em defesa da idtia de que o Senado Dio deve eDIODdar, Dio 
deve modificar mat&iu oriundo da CiDwa. sob o Jl"'lcxto de 
que devedamos ser dleres no nosso prommciamento. para nio 
prej:ldicaimOS a transf0111l11Çio em dispositivos constitucionais 
dessas propostas que o fusidentc da República traz ao exame do 
Congresso Nacioual. 

Integro o partido do fusidenlt> Fernando Henrique CmJo. 
so, por isso mesmo acredito que essas n=formas, com ilgumas mo
difiCações, sio de gmnde inlt>..,... nacional e, pottanto, estou dis
pooto a apoii-Iu. Entmanto, desejo "'gisaar que este Congresso 
tem-se imposto ao =peito da Nação por vúios motivos nessa le
gislatura, e um deles. certamente, 6 o da celeridade com que vem 
examinado as malérias submetidas 1 sua consideraçio. O Senado 
mesmo tem dado prova de grande eflci&lcia, pois a DOSSa pauta 
está amalizada. 

No entanto, a celeridade nio 6 o 1húco valor que uma casa 
legislaliva deva cultivar. At6 oosaria dizer que devemos pnlicar 
uma celeridade n=sponsável. quer dizer, devemos_ ser dleres oo 
exame, na tramitaçio du DW6rias, mu Dio podemos perde< o 
sentido da responsabilidade, de quanto devemos DOS ~profundar, 
nos _debuçar sobre esse exame, porque, afinal de contas, essa 6 a 
nossa principol "'spoosahilidade. TeiDCO aqui compromiisoo poll
ticos, mas temos compromissos que decorrem da nossa repre
seotaçio, do mandato do qual estamos investidos. 

Cito dois casot em que o cuidado. a ponderaçio no exame 
da> matérias tem sido úlil Tmla ... da Lei de Diretrizes e Base e a 
Lei de Patentes.. que se eDCODtram em exllllll!l no Senado. Nio vejo 
nenhum pmj:llz.o em sermos cauteloso& desde que isso nio signifi
que uma proc::nstinaçio intolcd.vel no examo dessu matéria. Por 
isso, creio que nenhum de oós. ateodeudo a csso valor da celerida
de, pensa cm despte:mr a nossa responsabilidade no exame caute
loso dessas matmas, at6 pua que Dio sejamos procipitadoo na 
nossa decisão. 

Por oulro lado~ aproveitaria esse mciocfnio pen. trazer ao 
debalt> um outro assumo que jllgo de grande intetesso pou o Con
gresso e para o Pais e que, de ai~ mme~. j1. foi .n.Jiado 
aqui nos pronunciamentos de oradores que me 'antcccdetam. 

__ O Jornal do B....U de ontem, em ll1l!éria de uma página 
inteira. tratou a respeito da questão dos leaJl'50S destinados à área 
da Saúde e,. sobretudo, dos desvios que esses rccmsos !Sm sofrido. 
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da fraude que tem acontecido na apresentaçio ~s contas dos hos
pitais -PriVados, a serem saldadas pelo Sistema Unico de Saúde do 
Governo. 

Ao mesmo tempo, surge um debate sobre a questio do re
torno do ImpostO Provisório sobre Movimentaç&$ Fmanceiras- o 
IPMF. Nesse sentido. já se preDUnciaram tres tellCUncias: uma que 
visa. a que esse imposto, uma vez restabelecido, seja destinado à 
Agriculnlra, para que seja constituído um fundo permitindo o sub
sidio ao crédito agricola ou aos produtos agricolas; outra que visa 
• que o IPMF seja vii>culado As despesas da Sallde; e outra que deseja 
vinallar esse imposlo ao a bati!IY'uro do esfallle da dívida intema. 

Há poucos dias, o Ministro Jos6 Serra esteve aqui no plená
rio c, na oportunidade, realçou o quanto o serviço da dívida conso
me dos recursos da Uoiio. 

Toda a um:adaçio do IPMF no ano pasaado oio cbegoo a 
RS6 bilbõcs, mas próx.i100 desse valor, RSS,S bilhões. Hoje, so
Ip.ente pua saldar compromissos com os Contratados do Sistema 
Unico de Sallde, públicos, privados c ftlanlrópicos. a Uniio estã 
despendendo por m& mais RSSOO milbõcs. 

Pieocupo-me com isso i medida que, historicamente, já sa
bemos que quando se cria uma nova foole de reall"SSS para a Saá
de, ela nio agrega recursos novos ao total do Orçamento, o G(>ver
no dá com uma mão e subtrai com a outn., de tal sorte que não há, 
realmente, um crescimento real do Orçamento. Há uma substitui
ção de fontes e não se apgam recuiSOS novos para fazer face a 
essas despesas. 

Sempre que se fala na necessidade de se gastar l:nais em 
Sallde. =surge a questão da 6:aude c a dos desvios. O Minislro 
Adib Jalene 6 um homem da maiOI." competência. um dos Ministros 
mais habilitados para o exerclcio da função, IS um homem que se 
impõe ao IOSpeito de IOdo o Pais. independcn<cmcotc de qualquer 
corrente polític:o-.idcol6gica, porque ele é nio só um profissional 
~de gtande valor, mas também por ter, no seu curriculo, passagens 
por vários cargos da Administtaçio Pública estadual c federal, cm 
que se saiu muito bem. 

Na vmlade. ningu6m pode compactuor cem a 6:aude c o 
desvio, devemos ser rigorosos em fazer valer todos os inslrumeD.
tos e mecanismos disponíveis pan. coibir, xeprimir e p.inif& fraude 
e os fraudadores. Mas o que se gasta em saúde no País, ainda hoje, 
é muito pouco: 72 dólares por ano per capi.ta. Trata-se de um va
lor muito baixo, mesmo se com:pararmos com paises que t&n, às 
vezes, um estágio de desenvolvimento infericr ao nosso. 

Esses gastos deveriam também senevisros. Pcxleriamos ob
ter ft:SUltados m.elhoRs, oonceniiando essa despesa em alguns 
iteris que respondessem mais rapidamente 1 melhoria da condição 
de vida do nosso povo. Alguns países que gastam o mesmo que 
nós têm um nível de saúde melhor que o nosso. 

Não é sob esse pretexto da fraude e do desvio que podemos 
obscurecer a ~dade de que ainda se gasta JDJito pouco em Saú
de no Brasil. E preciso aumentar esse gasto, porque essa é uma 
prioridade da sociodade brasileira. 

De modo que desejo, neste momento, levantar, mais uma 
vez, essa questio, chamando a at.ençio para que se procum. de 
fato, aumentar os dispeDd.ios públicos cm Sallde. Os que conhe
cem essa realidade sabem que hoje temos uma. grande demandare
primida: filas imensas cm hospitais; numerosos hospitais polblicos 
cm péssimas condições de funcionamento, desapan:lbados. suca
teados. sem pessoal, sem cquipameotos; gmode número de bospi
tais com coostruções paral.isadas ou inacabadas e muit05 progra
mas de sallde, cano o de combate l mortalidade infantil e o de 
combatt: As cndemias· estio prejudicados pela falta de velhas. 

Sr. Presidente, s:n e Srs. Senadores, creio que eSsa. questio 
de se mstabelecer o IPMF exige de todos nós um debate cuidado-

so, profundo, para que saibamos quais as nossas prioridades e, so
brebJdo, para que possamos saber do quanto di.o::pomos e no que 
objetivam.os gastar. 

ReiterO a minha preocupa.çio com a necessidade de se COO· 

ceder, de fato, à saJÍde pública no Brasil uma prioridade verdadeiw 
ra. Isso, sem nenhuma dúvida, passa pela alocação de um maior 
volume de recursos para fazer face a essas exigências. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL.RQ. Pronuncia o seguinte 

discurso.)- Sr. Presidente, ~r-s Senadores, ninguém ignora a gran
de borrasca que anda a acossar o projeto SIV AM. no fortes e tio 
fustigantes tém-se revelado essas mrbulências que já provocaram 
até a sustaçio da assinatura do contrato que deveria assinalar o iní
cio de sua implcmentaçOO. 

Apresentado à opinião pública co100 modida de vital impor
tância para a segurança do tráfego aéreo na Amazônia, assim 
como po.ra o êxito do combate ao contrabando de minérios e ao 
narcotráfico na região, o projeto esbarroo, de fato, em certos obs
táculos que, no entanto, se forem tomados em conta o vulto de 
seus custos e os apetites que despertou nas grandes empresas lici
tadas, deveriam ser classificados mais COIDO compreensíveis do 
que como intmnsponíveis. 

Todavia, Sr. Presidente, se hoje venho. também eu, abordar 
o tema do SIV AM. não é para intrometer-me nos lances mmultua
dos e at..s rocambolescos que envolveram a licitaç.io intemacional 
promovida pelo setor polblico rcspollSivel por esse projeto, 

Tampouco é meu intento atiçar o fogo das denúncias que 
logo se propagou, assim, que foram dadas a coohecei as empresas 
vencccloras dentre as que CODCOII'ef'3Dl, seja para o romecimento, 
seja para a operação dos radares e demais equipamentos que serio 
utilizados pelo projeto. 

Como parlamentar amazõnico, o que efetivamente me inte
ressa, em meio a tantas controvérsias, é obter respostas satisfató
rias para algumas indagações suscitadas pelos dcpoimeotos presta
dos na Comissão de Fiscalização e Controle e na Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minerais, da Câmara dos 
Deputados, respectivamente pelo General de Reserva, Thaumatur
go Sotero Vaz, ex-Cbefe do Estado Maior do Comando Militar da 
Amazônia. nos anos de 198&.1991 e pelo Sr. Daniel Henner, rep
resentante, no Brasil, da empresa francesa Tomson. 

Com efeito, os jornais de S ·ao corrente deram ampla ft:sso
oância às declarações prestadas pelo citado general aos membros 
da Comissio de Fiscalizaçio e Cootrole, da Câmara dos Deputa
dos. E ;roão era pua menos, já que, no seu todo o depoimento desse 
iluslre militar, deita por tt:rra os esfocços at6 aqui despendidos para 
o convencimento da opinião pública a ft:speito da importância es
trat6gica e da indispensabilidade do projeto SIV AM. 

Na verdade, o ft:speitável depoente qualificou o SIV AM de 
"elefante bt;a.nco", acrescentando que, se o governo insistir em 
levá-lo a cabo, irá desperdiçar recursos volumosos, mais precisa
mente R$ 1.400.000,00 (um bilbão e quatrocen10s milbõcs de 
reais) que poderiam ser aplicados em em.prundimentos de maior 
e indiscutível prioridade, tais como o combate à fome, à pobreza e 
ao deseii:lpl'ego reinantes naquela regiio. Mas, as criticas do ilustte 
depoente nAo pararam ai. Disse mais, sua Excclencia que a Ama
z&.ia precisa, isto sim, 6 de politicas bem defmidas. Falta-lbc uma 
politica de segurança para a área e de fortalccimeoto de órgãos do 
governo na mgiio. citando, como exemplos, a Polícia Federal e o 
Iba.ma (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), os quais enfren
tam péssimas condições de trabalho. 
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Segundo o bravo depoente, sanar tudo isso ' mais impor~ 
tante do que dotar a ánoa de clispositivos e!eb:&úcos. Al&n do 
mais, sustentou o general, o projeto teria •ido hiperdimeDsiooado 
em relação a seus fms, que se resumiriam no combate a ilfcitos tais 
cano coniillhando, na=llllfioo, guenilha e garimpos. Dai, ter 
cooclu!do o depoente, com o peso da respoosabilidad advinda da 
alta patente que detim, que a aprovaçio do projeto tma deconido 
de interesses comerciais. 

Sr. Preoidente, nio clispooho de meios pon1 avaliar aUô que 
ponlo essas gmves afumações refletem mera opiniio pessoal, aUô 
que pooto olu trazem 1 tona diverg~ncias mais profundu cindin
do o sotor mais dimamente envolvido DOI ohjetivoo do SJV AM. 
vale dizer, as nossas Forças Amw:lu. 

Nlo obstante, tais declarações, partindo de quem portiu, in
quie<am, levantam dúvida&, suscitam indagações, sobretudo, se so
madas is declarações do oegundo depoente citado - o Sr. Daniel 
Henner; representante, no Brasil, da companbia f'rln<>osa T011l5011 
- p<OStadas aoo membros de onlra comissio da amara-. Comis
sio de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente o Minorias. 

Disse s.sa. •• prop6oito do sistema eletr&ico que devcri 
ser implantado pelo SIV AM: 11outro siJtcma bem mais barato, o 
OTH (Over The Horizon) ji estava clispoolvol no mercado, 1 qx,. 
ca da licitaçio." 'Tal si5tema tma sido descartado pelo Minilt6rio 
da Aeroo!utics, mesmo sabendo-se que sua lldoçlo ~uma 
reduçlo de aJstos da adem de 50%.'1 Ademais. acmJeeda1. "a tec
nologia osoolhida pelo SJV AM devcri estar snponda no ano 2000." 

Sr. Presidente, Srs, Senado<es, tenho buscado relativizar a 
gmvidade dessas declarações, llribuindo-as em gmnde parte, aos 
estremecimentos e controv&sias provocados pelo Projeto SJV AM 

O que n1o posso, do foana alguma, como parlamentar sem
pre atento i pauta de in-...es da Am•rfmio, é ign<ri-las on ani
tir-me na cobrança às autoridades de uma resposta pronta c clam a 
algumas indagações que passamm a !lOS fustigar, tio logo toma· 
mos oonhecimento dessas manifestações. 

Nossas indagações, sio, de resto, bostante simples e limi
tam-se a duas: - O SJV AM oorresponde, de fato, a uma neceasida
de inadiável cujo atendimento supetpôo-se a onlras prioridades da 
Ama"'nia? 

-Suposto que a monitorizaçio da Ama"'nia soja uma prio
ridade inaclü.vel, formn suas caracterlsticas e opções defmidas com 
tal rigor que Dio comportem -alternativas menos ambiciosas e, so
bretudo, menos onerosu pon1 os oofres pllblioos? 

Afmal, Sr. Presidente, nnma conjmtura caracterizada pela 
penúria de verbos e de recur.IOS, na qual a palavra de ordem vem 
sendo o corte de: desposas do setor pllblioo, 6 incoocohfvel que se 
gaste USS 1,4 bilhão (um bilh!o e qnatroc<ntos milhões de dóla
res) al.U.es de que C:IqUem pública c inquestionavelmente demons
trador a real necessidade e o coueto dimensiOD.IDlCnto do projeto 
ao qual se destinam n>Clll'SOS tão vuhosos. 

Por outro lado, a regii.o a.mazônjca. historicamente discri
minada na portilha orçamentária, nio pode ver uma soma de t.l 
porte canalizada para um em~imenlo colocado sob suspeita 
de nio passar de um "elefante bmnco". 

Concito, pois, o Sr. Preoidente Femando HemiqÚe Cardoso 
a debruçar-se sobre essas indagações e queationlm.entos. buscando 
elucidá-los, enquanto 6 tempo, isto 6, enqumo pemwteee sustada 
a assinatura dos conlratos de implementaçilo do SJV AM. 

Há de estar lembrado S. Ex' que, em 8 de setembro de 
1994, em plena campanha em prol de sua candidatura A Preai~n
cia da República, tive oportunidade de apresemu-Dle, em carta a 
ele endereçada, algumu sngestões suscep~veio do ser incmpora
das ao seu progmma de Gover110, e oorre.pondentes b prioridades 
do desem•nlvir.:•ntn rl"l regi?io Amazônka. 

Uma delas recomendava e reivindicava a efetivação do Pro
jeto de ligaçio rodoviiria do Brasil com o Pac!fioo. ji que entre 
as .inúmeras vaotagcas oferecidas por esse empreendimento, desta
cam-se 01 beneficias que ele ~ aio apenas pua o desen
volvimento dos Estados da regiio Norte, mas tamb6m para a ex
pando do com6tcio do Brasil em sou todo em dinlçilo aos portos e 
m~ do Pacff"100, sobretudo os situados nos promissores paí
ses do SUdeste Asiitico. 

A popósito, bi de se surpreender, S. Ex•, ao constatar que a 
verbo~ necosúria ponl& oonclusio das obras de pavimentaçilo des
sa grande rodovia, wnespcx:ade a pouco menos de 113 dos custos 
doSJVAM. 

É por isso, Sr. Presidente, que como um dos representantes 
da regilo Ama"'nica no Congresso Nacional, acompanho com a 
maior atençio o desdobramento das controvmias que ainda =· 
cam. o projeto SIV AM. e a decislo que sobre estas tomari. o Sr. 
Presidente da Repiblica. 

Muito Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira)- Conce

do a palavra ao nolre Senador Manro M~ 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncio o se

guinte cliscurso. Sem reviaio omcl<r.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, a reeleiçlo do Preoidente Menem, decidida ontem pelo 
povo argentino, ~ um fato político que encerra muitas lições para 
todo o Coatinen<e, eaigindo um amplo loque de análises para en
tende-lo sob a luz dos desafios e das interrogações que inquietam a 
Am6rica Latina. No plano maio ohjctivo das repercussões que in
teJ:aam dimtamcnte 10 Brasil. a continuidade adminisu:ativa no 
porceiro mais impol1Anle de nossa vizinhiiDÇII geopolftica tem efei
too tranqailizadore&. Significa que as idemidades e heneflcios co
mnns estahelecidoo pelo Meroosul avançaria nonnillmente, sem 
quebra de cmtimid.ade e sem a ameaça de tepactuações no meio 
do caminho. 

Poucas semanas antes das eleições. as pesquisas indicavam 
o crescimento do candidato oposicionista, mostrando um quadro 
de dificuldades pon1 a continuaçio de Menem no poder. Ant<s, o 
noticWio intemacional estampava a ameaça de tupblm da estabili
dade eoon&nica, oom a f~ncia de boncos e o podido de SOCClTO 

ao FMI, ji no ambiente cdtioo gerado pela honcurota do M6xioo. 
Eram mais do que poceden., as suspeiW do que o prestigio do 
Presidente estava em dccadSocia, após quatro anos de sucesso na 
luta pua estabilizar a moeda. Pouco mais de trinta dias antes das 
eleições, o Ministro da Economia :reàlzíu em 20 pcl" ceiito oS- salá
rios do funcionalismo, num gesto corajoso e ariiscado para um 
momento do dofmiçio do eleitorado. 

Apesar das circunstâncias aparentemente desfavoráveis, 
MeDem venceu as eleições. Cabe aos analistas aprofundar o alcan
ce de sou lutas pua entender o que acontoceu na Argentina. Para. 
mim. cmi a ~ de meus cõobecioientos sobre a matéria. a 
primeira avaliaçio à distAncia infonna que o episódio é fortemente 
ilustrativo para os que queirain n:ver seus clichês. reavaliando ob
jetivamente valores e ooncepções sobre a polftica. O que ocorreu, 
a meu ver, foi uma cabal deJnOOStraçi.o de amadurecimenlo do 
povo argemino. que superou suas dúvidas pré-eleitorais e resolveu 
investir -na estabilidade, mesmo com os seus solavancos ocasio
nais, abandonando o perigo das manobras aniscadas. Para os espe
cial.ist.u em demagogia, Menem cometeu a imprudê!J.cia de reduzir 
salhios do funcionalismo mm momento cmcial da campanha, 
mas a con.gem. ao COiltnUio, deve ter-lhe anJ11e111ado a popularidade. 

Creio sincerameme que o exemplo que vem da Argentina 
pode enriquecer a nossa capacidade de evoluir diante dos fatos. 
U.. o Congmsso tem sido solidário com o esforço presidencial pe
las refonnas, e o resultado das eleiç~s le~itiTT1Nl ainda mais essa 
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p.arcena. Aqui, a populaçio chancelou nas urnas a mensagem 11)

fonnista do Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas h' seg
mentos poderosos da sociedade que TeSistcm 1 queda dos privil~ 
gios. constrangendo e enfraquecendo o apoio do Legislativo. As 
reformas já avançaram passos impon.autes no Legislativo, mas a 
expectativa da maioria vem sendo testada. a cada votação, por ca
pricbos de gropoo caporalivos oo per~ de cutroo im=sses. 

O mais paradoxal 6 que existe entie Brasil e Argentina uma 
enorme disparidade quanto aos espaços para o crescime:DIO de suas 
economias. Lá, todos os Umites da abertura ccooômica ji foram 
testados e ocupados. Aqui. minorias sec:Wiu tentam tevogar no 
grito as leis do bom-senso, impediiKio o pois de caminhar. Sob a 
coe.ção de retóricas ultnpassadn e de tentativu de intimjdaçlo, 
esses grupos lutam ohsessiviiDlCDio paro obstruir u soluções poro 
o futuro. 

Enquanto isso. de vúios paiscs importantes slo emitidos si
uais positivos de confWlÇO na potencialidade brasileira poro lbsor
ver tcairsos. multiplicar empregos e reduzir os bolsõcs de miséria. 
Nas viagens recentes aos Estados Unidos e à Inglaterra, o Presi· 
dente Fernando Henrique Cardoso viu de perto osso dispooiçio, 
que foi destacada pela impreusa i:olemaciooal. &lima-se cm. dez 
bilhões de dólares o volume de recursos disponfveis para ingressar 
no pais. nos próximos dois anos, com a queda das l'Cistriçõcs ao ca
pital estrangeiro na exploraçio do subsolo. A impeensa destaca, DO 

último fun-de-semana, que 30 a 40 pcr cento do fluxo de capitais 
para a Amórica Latina estio vindo poro o Bruil. graças i expecta
tiva de abertura ecooômica. Taml:ém destacam os jamais que 1. 

venda de ações de empresas osb!ais, com esceçio poro a áiea do 
poti61eo, podem produzir um capital de 37 bilhões de d61m:s. Slo 
""""""' que iriam poro educeçio, aaúde, saneamento, habitaçio o 
infra-esttumra, que do atribuições intransferlvois do Estado. 

Num ambiente mundial em que as ecmomias fartoajá estio 
saturadas, cio podemos dar-nos ao luxo de fechar as pcrtas, pees
sionados pela chantagem e pelo maniquelsmo. Ontem, o joma1 O 
Estado de S. Paulo publicou pesquisa em que 84 per COJ>to dos 
coosultados condenamm as greves de fundo poHtioo nas CIDJ'RSU 

estatais. Este falo deve servir de alento para a rll'tl1eZ& do :Presiden
te Femando Henrique Cãrdoso na sua decisio de ir e. frente. inde
peudentemente do =PA~do que foi dado pelo Judiciúio. O eo<em
plo que vem da Argentina mostra que o povo quer. acima de tudo. 
a estabilidade econômica, que nio sem uma conquista defmitiva 
enquanto Dio abrinnos: espaço livm para as reformas. Os adverú.
rios xenitentes das DJJdanças também pecisam ouvir o povo, antes 
de falar em seu nome. 

Era. o que tinha a ili2r. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lu!z Alberto Oliveira) - Nada 

mais havendo a tratU', a Presid&lcia vai encetrll' os trabllhos, de-
signado para a sessão ordinária de amaDbl seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE lEI DA CÂMARA N" 15, DE 1993 

Votaçio, em turno ánico, do Projeto de Lei da C4man n° 
15, de 1993 (n"l70187, na Casa de origem), de iniciativa do 
Ptesidente da República, que altera a rodaçio do art. 3" o pari
grafo único do art. 6", da Lei n• 7.337, de· 30 de setembro de 
1985, tendo • ' 
....---P"am=, sobn"269, de 1995, daComissio 

-de Assuntos Sociais, favOl'ável nos termos do Substitutivo 
que apresenta. 

-l-
PROJETO DElE! DA CÂMARA N"81,DE 1994 

Votaçio. em tomo ánico, do Projeto de Lei da CAmara n~ 
81, de 1994 (n"3.434/92, que alteno a Coasoli<laçio daa Leis do 
Trabalho, dispondo sobro o jua postulaud1a assist!ncia judieima 
e a repeosentaçio dos menoteS no foro tmhalhista, tendo 

Parecer, sob n"267, de 1995, da Comissão 
-de AMunroo Sodak. 

-3-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 110, DE 1994 

Votaçio, em mmo ánico, do Projeto de Lei da Ctmara n• 
110, de 1994 (n• 1.339/91, na Casa de origem), que concede adi
cional de perirulosidade aos' carteiros, alterando o art. 193 da Con· 
soliclaçio daa Leis do Trabalho, tendo 

Parece< favon\vel, sob n"260, de 1994, da Comissio 
-de AMunroo Sodak. 
(Dependendo de votação do Requerimento n• 742, de 1995) 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 11, DE 1995 

Votaçio, em rumo único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
li, de 1995 (n•1.371/91, na Casa de origem), que veda a cooces
sio de fmanciameniO a servidores e funcionários públicos para 
aquisição de bens porticu~s. tendo 

Parecec favorivel, sob D0 108, de 1995, da O:missilo 
-de AMunroo Econ6mlc:os. 

-5-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 60, DE 1994 

Votaçio, em 1umO único, do Projeto de IJecreio Legislativo 
n• 60, de 1994 (n" 340/93, na Ctmara dos Dq:utados), que aprova 
o texto do Aca:do sob!e Semços Aéreos celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Govemo da Foderaçio 
da Rússia. em Moseoo, em 22 de janeiro de 1993, tendo 

Parecer favon\vel, sobn°287,de 1995,daComissio 
- de Relações Exleriora e Dere.a NacionaL 

-6-
REQUERJMENTO N" 627, DE 1995 

Votaçio, em 1llrDO único, do Requerimento n• 627, de 1995, 
da Senadora Marina Silva, solicitando, DOS termos n:gimentais, 
que, sobre o Projeto de Lei da Ctmara n• 115, de 1993, além do 
despacho inicial, soja. oovida, tamb6m, a Comissão de Educação. 

(Dependrndo devotaçiodo Requerimento n"747, de 1995) 

-7-
REQUERJMENTO N" 698, DE 1995 

Votaçio, em 1um0 único, do Requerimento n• 698, de 1995, 
do Senado< Eduardo Suplicy, solicitando, nos tennoo togimentais, 
que, sobre o do Projeto de Lei da Ctmara n• 6S de 1995 (n" 40/95, 
na Casa de origem), que estabelece rogras para produção inde
pendente de enotgia elétriea o dá outras providências, al6m da Co
missão oonstante do despacho inicial, seja ouvida, tamb6m a de 
Assuntos Econômicos. 

-8-
REQUERJMENTO N" 700, DE 1995 

Votaçio, em 1um0 único, do Requerimento n• 700 de 1995, 
do Senadoc Luiz Alberto Oliveira. solicitando, nos tetm.OS regi
mentais, a retirada, do Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1995, de 
sua autoria, ~e alten. o 111. 6° da Lei D0 8.137. de 27 de dezembro 
e 1990. que "defmc crimes cõnlia a ordem tributária. ecouômica e 
contra as :relações de CODSUID0-.11

, e o art. 13 da Lei n° 6.729, de 
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28 de novembro de 1979, que "dispõe som a concessão comercial 
entre produtores e distribuidores de veíwlos aulOmotores de via 
tetrestre", e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Oliveira) - Esá en· 
cemuia. a sessio. 

(LevankJ.se a sesJJào às 16h22min.) 

ATA DA 5!1' SESSÃO, REALIZADA EM 
12 DE MAIO DE 1995 

(PUblicada no DCN (Sessio II), de 13 de maio de 1995) 

REI1FICAÇÕES 

Na p6gina Sin, 2"cohma, inclua-oe pcl'omissio. o§ 2"do art. 
I2.noCapitulo n. do Projeto de Lei doSeiladon•Is5, de 1995: 

§ zo O ato declaratório nio impede a disposiçlo e a utili
zação do bem pelo seu propriettrio ou possuidor, nem a reali
zação de benfeitorias ou acessões necessárias, as quais sedo m.:. 
denizadas. ' 

Na página 8259, r• coluna. inclua-se por omissio, após o 
disaJISO do Sr. Joel de Hollanda, proferido após a Ordem do Dia, 
o seguinle: -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Na presente 
sessio terminou o prazo para apresentaçiio de emendas ll.s se
guintes matérias: 

ProjeiO de Lei da Câmara n• 30, de 1993 (n• 1.125/88, na 
Casa de origem), que inclui ligações fexroviárias na Relaçio Des
critiva das Ferrovias do Plano Nacional de VJaÇio, institu!do pela 
Lei u•5.917,de IOde setembro de 1973; e · 

ProjeiO de Lei da Câmara n• 25, de 1994 (n• 2.05&191, na 
Casa de origem), que introduz modificaçio no Plano Nacional de 
Viação, incluindo o ll<cbo rodoviário que especifiCO. 

O ProjeiO de Lei da Câmara n• 30, de 1993, nio recebeu 
emendas e seni incluído em cxdem do Dia. oportuiii.IDeDie. 

O ProjeiO de Lei da Cimara n• 25, de 1994, recebeu uma 
emenda e seti despachado i Comissio de SeiViÇCS de Infra-Estru
tura, para exame. 

É a seguinte a emenda recebida. 

EMENDA N" 1-PLEN 

O art. !•do ProjeiO de Lei da Cimara n• 25,de 1994. passa 
a ter a seguinte redaçio: 

Art. 1• O Sistema Rodovimo Nocional do Plano N~eional 
de Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 
1973. passa a incluir o prolcogamento da Rodovia BR-282, a par
tir de Sio Miguel D'Oeste, no estado de S8llla Catarina, at6 • poo
tc sobre o rio Peperiguaçuna divisa cem a Argentina. e a ponte so-
bre o rio.Dooe, em Colalina Eslado do Esphito SaniO. 

Jusllllcaçio 

Trata-se de uma obra, aJjo ild.e:resse nio 6 apenas regiolll.l. 
mas, antes de tudo, liJICional, pois, ligada 1. B~-259, interliglli o 
litoral ao Centro--OCste do País. Al~m de incentivar o turismo, tS 
de enorme import.4ncia sob o aspecto econômico,. por ser um 
escoadouro natural psra os produiOs originários da Regiio Cen-
lit>Oeste. . 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1995.- Senador <knon 
Cama ta. 

(À Comissão de &rvi;os<k /nfm-Est1'UIJUfl) 


